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r O TEMPO
Rio de Janeiro — Encober-toa nublado, suieitoa insta-

blidaòe no início, passandoc parcialmente nublado no
decorrer do período Tempe-ratura estável, elevondoseligeiramente à tarde Ven-tos: Sul fracos. Máxima de19.0 e Mínima 12.6

Belo Horizonte — Nubla-do a encoberto, ainda sujei-to a instabilidade no início,melhorando no decorrer do
período Temperatura está-vel. Ventos Sul a Este fracos.

Curitiba — Claro a par-cialmente nublado. Tempe-ratura estável. Ventos Este-Nordeste froços Máximo de15 8 e mínima de 1 6.
Florianópolis/ Porto Ale-

gre — Claro a parcialmentenublado. Temperatura está-bel Ventos Norte-Nordestea moderados. Máximo de19.6 e Mínima de 3.7.
Sóo Paulo Rarciolmente

nublado a nublado, ainda
sujeito a chuvas ocasionais.Temperatura estável. VentosEste-Nordeste, fracos a mo-dera dos. Maxima de 12.5 emínima de 9.7.

Vitória — Instável, aindasujeito a chuvas esparsas,com períodos de melhoriaTemperatura estável. Ventos
Sul fracos a moderados. Ma-ximo de 22 0 e Mínima de17 4.
As temperaturas são das úl-timas 24 horas.

(Mapas na página 24) 
^

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias úteis CrS 8,00
Domingos CrS 8 00

Minas Gerais
Diasúteis CrS 8.00
Domingos CrS 10,00

RS, SC, PR, SP, ES, MT, GO,
Df, BA, SE, AL, PE, PB,
RGN
Diasúteis CrS 1 2 00
Domingos CrS 15,00

Outros Estados
e Territórios:
Diasúteis CrS 15,00
Domingos CrS 20.00

Santo Mario dolla Neve. Mòlia/Foto da UP1
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riA ACHADOS E
JlU PERDIDOS

PERDEU-SE plaquetc Idennfica-.<;ac auto nc ON 3303. oeae-sefavor entregar ao De"an.

200 EMPREGOS

210 DOMESTICOS
OHMBHMHEBBRB
AAGENCIA PROLAR
PORTUGUESA — Of
cozinheiras, babá, co-
peiro(a) mot. acomp. e
t/ serviçal. Prazo adap-
taçâo. 236-6669. 256-
3881.
A AGÊNCIA — Riachuelo. Quedesde 1934 vem servindo RJ,oferece mensalistas, babas, co-

peiras, cozinheiras, motoristasele. Tel. 231-3191 - 224-7485.
À BABÁC refs, experiência mimma 1 aro, p/ 2 meninas SentaTereza. Telefoncr à rc.íe. 2ô3-8350.
A BABÁ responsável carinhosa

preciso d refs. p/ cuidar de meuDebè de 4 meses. Ord. 8.500,00Av. Copacabana 1089 apt® 416
A BABA RESPONSÁVEL — Prc

err becè d referèncic, 8 000.00Av. Copacabana, 583 ap 806
A BABA — Espeoalizada c*e 35anos. Trazer docum e refs Scmil. R. Giíberro Caraoso. 300603. Seiva Peara, Leblor.
A COZINHEIRA - Tccc serv ;oCrS 4 000. Gostando ae enançaFolga fms ae semana C. ca^era assinada 1 ano. Te' : 2740125. Leblon.
ARRUMADEIRA — Preosa abolhar na Barra da Thuco. E«.'ge-se referências. Tra'a' Rua Jiquim Nabuco. 205i '02. Idoma. Te's 227-1556 e 399-3728
ARRUMA DEIRA/COPEIRA -

casa *ire tra»o c catica e servfrarcesa. Ot.rras ref. cagc ceAv. A*ran<c ae Me"o Frar<
20 602. Leb'on. Te' 259-2618

A DIMENSÃO —Tema
empregada que a Sra
deseja, d does. e ref
Babás,coz, cop., mot.
caseiros e diaristas gar
perm. 1 ano e se
empregada não em
sua casa devolvemos a
sua taxa. Honestidade
não é favor, é obriga
ção. Ligue 263-2243
AG. CENTRAL DOMESTICA —

0;e'. c:c* stes e e*etivas cozar^u.. cco . ooocs, fa*. doe.re* *e s 236-3161 e 236-258
AGENCIA AMIGA DO LAR oferece empregadas caprichosastodos os serviços: babas carnhosos, cozinheiras gabaritodas acompanhantes pacientesmotoristas atenciosos, caseirosd refs. sólidas Damos prazo deadaptação. Contrato garantidof»carem 6 meses. Tels. 2555444 e 255-3311.
AGENCIA MINEIRA
Especial em babas, en
ferm., acompanhantes
e cozinh. ae categoria
Todas d refers. idò
neas. Garantimos
meses. Te!: 236-189
255-8948.
A UNIÃO ADVENTISTA
— Tem domésticos p/
copa. cozinha, babe
práticos e especial en
ferm., governanta
motoristas caseiros etc
todos d refers soüdas
Domes proze adapTo
çao e contrato qi.e ga
rante íicorem ó meses
255-8948, 255-3688
ARRUMADEIRA — Prec.so *>c

toes-e* aeçcoe— Ai;'edcR.se 205 202 lec cn 29-1-0729

... V .
.4 basílica renascentista de Nossa Senhora das Neves, nos Apeninos, foi
arrasada pelo terremoto que causou pelo menos 5 mortes na Itália (Pág. 15)

Presidente de

Angola é casado

com soviética

O Presidente interino de Angola, José Eduar-
do dos Santos, foi nomeado ontem Presidente do
Governo e do MPLA-Partido do Trabalho, além
de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas. O
sucessor de Agostinho Neto tem 37 anos e é
casado com uma soviética, que conheceu quando
estudava na URSS, onde se graduou em Engenha-
ria de Petróleo.

O anúncio da confirmação de José Eduardo
dos Santos — que estava ocupando a Presidén-
cia desde que Agostinho Neto viajou a Moscou,
onde morreu, no inicio do mês — foi feito à
noite pela televisão angolana, surpreendendo o
país, pois não se esperava que a escolha do
sucessor fosse divulgada antes de terminado o
período de luto oficial de 45 dias. (Pág. 13)

Justiça liberta

editor argentino

preso 
há 3 anos

A Suprema Corte argentina concedeu habeas
corpus ao jornalista Jacobo Timerman, editor do
jornal La Opinión e há mais de três anos sob
prisão domiciliar, sem processo. Sua mulher Ris-
che declarou em Nova Iorque que espera a liberta-
çáo do marido para juntar-se a ele em Israel, onde
pretendem passar o Rosh Hashanah (Ano Novo
judeu), que começa hoje, quando a primeira estre-
la brilhar.

Com um comunicado final destacando as faci-
lidades obtidas em duas semanas de trabalho, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
despediu-se ontem do Presidente Jorge Videla, na
Casa Rosada, ao mesmo tempo em que se anun-
ciava a morte de dois dirigentes montoneros—um
deles, o ex-Deputado peronista Armando Croato
— num tiroteio em Buenos Aires. (Página 12)

Comunistas voltam

graças ao coração

bom do Presidente

"Agora Gregório começa a voltar, para rever
sua familia e conhecer seus três bisnetos", disse a
mulher do líder comunista Gregório Bezerra que,
em Roma, arruma as malas para regressar ao
Brasil. E isso é possível porque, segundo D Maria,"esse Presidente que ai está tem o coração bom e
já sofreu na pele muita coisa".

Em Paris, embarcou ontem para o Brasil o
membro do Comitê Central do PCB José Salles,
como uma espécie de batedor, para ver o que
acontece. Em São Paulo, o ex-Ministro Severo
Gomes defendeu a entrada dos dirigentes comu-
nistas na frente oposicionista que é o MDB, e
o Cardeal Evaristo Arns a legalização do Par-
tido, que foi condenada em Brasília pelos Sena-
dores Luís Viana e José Sarney. (Página 7)

Figueiredo estuda

melhor maneira de

distribuir tributo

O Presidente Joào Figueiredo anunciou,
no Rio Grande do Sul, sua disposição de
estudar uma reforma tributária que distri-
bua as arrecadações de modo mais eqüitati-
vo, depois de reconhecer que "há, sem dúvi-
da, no Brasil, uma deformante concentração
de recursos e de poderes", com a ressalva de
que náo está sobrando dinheiro na União.

Ao abrir em Itaqui o Io Congresso dos
Municípios Brasileiros da Região do Rio
Uruguai, o Presidente da República afir-
mou, também, que só entende a concilia-
ção "como gesto de dar e receber". En-
controu-se com Manoel Vargas, filho de Ge-
túlio, que previu que ele poderá ser
tão popular quanto seu pai. (Página 2)

EUA estão prontos Ministro prevê

a enfrentar tropa desemprego com

soviética em cuba nova lei salarial

O Governo dos Estados Unidos "estará prepa-
rado para tomar as medidas necessárias" quanto à
presença de tropas soviéticas em Cuba, se fracas-
sarem as negociações com a URSS para que elas
se retirem, garantiu o Presidente Carter a congres-
sistas. que lhe disseram ser impossível ratificar o
Tratado SALT-2 enquanto as tropas estiverem na
ilha.

As negociações com o Embaixador sovié-
tico Anatoly Dobrynin tomaram ontem novo
rumo, depois que o Secretário de Estado
Cyrus Vance apresentou, pela primeira vez,
sugestões sobre como resolver o problema.
Na próxima semana, o Chanceler soviético
Andrei Gromyko irá a Washington para mais
uma rodada de conversações. (Página 12)

Por não conter cláusula de garantia de
emprego, a nova política salarial em discus-
são no Congresso — aumentos maiores para
salários menores — agravará o problema da
rotatividade de mão-de-obra, admitiu o Mi-
nistro do Trabalho, Murilo Macedo. A solu-
çáo, disse, seria a modificação da lei do
FGTS.

O Ministro voltou a defender, para os
salários, o reajuste semestral, cujo proje-
to foi definido ontem como uma forma para"socializar a miséria" por 12 federações
e cinco sindicatos de empregados na indús-
tria e no comércio do Paraná. Essas enti-
dades, que representam 3 milhões de tra-
balhadores, sugeriram à Comissão Mista
10 modificações no projeto. (Página 9)

Arena 
quer 

mais Partidos

para 
sustentar o Governo

Os líderes Jarbas Passarinho e Nelson Mar-
chezan reconhecem profundas divergências, nas
bancadas are nistas da Câmara e do Senado,
sobre a formação de um único Partido de susten-
taçâo do Governo, e vão levar essa informação
ao Presidente Figueiredo, na audiência que te-
rão segunda-feira, junto com o Ministro Petrònio
Portella e o Senador José Samey.

Os dois líderes já não escondem a irritação
com a insistência com que se tenta apresentar a
Arena unida em tomo desse ponto da reforma
partidária. Parlamentares arenistas começam a
acreditar que a decisão de criar um único Parti-
do governamental radicalizará o debate político,tal como prevê o emedebista Tancredo Neves.

O presidente do MDB. Ulysses Guimarães,
anuncia a posse de duas informações, da area
parlamentar, dando conta de que começa a ser
rediscutida no Palácio do Planalto a decisão de
extinguir os dois Partidos Mas arenistas queestiveram recentemente com o Ministro Petrô-
nio Portella já nao admitem duvidas a esse
respeito

O Senador Teotônio Vilela voltou a afirmar
que o Sr Leonel Brizola lhe garantiu o adiamen-
to da formaçao- do PTB. se o Governo náo
desistir da extinção compulsoria. do Partido
único e do voto distrital. Mas. em Porto Alegre, o
Sr Brizola mais uma vez alegou que suas pala-vras foram mal-interpretadas e garantiu que
formará o PTB imediatamente. (Páginas 4 e 5)

Delfim 
prevê 

sacrifício da

economia e não da abertura
"Ninguém vai sacrificar a abertura políti-

ca pela economia, mas. ao contrário, é muito
mais provável sacrificar a economia pela aber-
tura polítioa", assegurou ontem o Ministro do
Planejamento, Delfim Netto. Segundo ele. o
Brasil fará uma mudança radicai no seu siste-
ma econômico, abandonando a tecnologia
apoiada no petróleo, pois "não há outra
saída".

Em São Paulo, o ex-Ministro do Planeja-
mento, Roberto Campos, disse considerar"vergonhoso que persistam no Brasil tama-
nhas desigualdades na distribuição de renda,
especialmente a existência de bolsôes de po-breza absoluta". Lembrou que países mais
pobres, como Formosa, Coréia e Malásia, já
eliminaram esses bolsôes de miséria.

O ex-Ministro náo se considerou autorida-

Tia de arenista

rebelde perdeu

emprego público

Maria Eunice Campos foi exonerada da direção
da Funabem em Pernambuco por ser tia do Deputa-
do Carlos Wilson Campos, um dos 15 arenistas que
votaram, na Câmara, pela ampliação da anistia
proposta pelo Governo. O Ministro da Previdência,
Jair Soares, comunicou pessoalmente o fato aos
representantes da Arena pernambucana.

No Congresso, correm rumores de que ou-
tras represálias seriam adotadas contra os
parlamentares que contrariaram a orientação
das lideranças governistas. Teme-se a divul-
gação de uma lista de nomeações para car-
gos públicos pedidas por rebeldes da Arena
e anuncia-se para breve outra exoneração, tam-
bém na área da Previdência Social. (Página 2)

SEMA revela 
que

contaminação de

alimento é rotina

A falta de informação é a maior dificulda-
de para o combate à poluição, assegurou o
Secretário Especial do Meio-Ambiente, Paulo
Nogueira Neto, à CPI que investiga contami-
nação de alimentos por defensivos. Afirmou
que o Governo chega a esconder fatos para
náo alarmar a população.

Contou, como exemplo, que o Governo
baiano pediu à SEMA para nada divulgar
sobre contaminação de moluscos numa praia,
certa vez, para evitar prejuízos ao turis-
mo. Quanto ao uso de pesticidas tóxicos em
plantações e pastos, o Secretário lamentou
a inexistência de uma legislação específica,"o que deverá ser feito agora." (Página 9)

Óleo de soja sem

tabela reaparece

a Cr$ 33 a lata

O óleo de soja bruto cuja importação foi autori-
zada ontem — ao mesmo tempo em que a Sunab
suspendeu o tabelamento de CrS 27,50 a lata, em
média — será refinado pela indústria nacional e
vendido ao consumidor por CrS 33 a lata, informou o
Secretário Nacional de Abastecimento, Francisco
Vilela. Se houver muita alta a Cobal poderá impor-
tar diretamente, acrescentou.

O Governo ampliou ontem de um para 53 pos-
tos o Projeto de Abastecimento Popular, em Per-
nambuco, que fornece alimentos básicos a preços
abaixo do custo. Em Salvador, pesquisa do Institu-
to dos Economistas da Bahia mostrou que uma
familia de quatro pessoas, para sobreviver com
alimentos mínimos essenciais, teria de ganhar CrS 7
mil 328, aos preços de agosto. (Pág. 8)

de "para dar lições sobre combate à inflação
aos professores Mário Simonsen e Delfim Net-
to", pois sua experiência no Planejamento"ocorreu numa economia muito menos diver-
sificada. Utilizei métodos recessivos, mas hoje
abstenho-me de recomendar a quem quer que
seja a repetição de minha experiência, bastan-
te penosa e impopular naqueles dias".

O Ministro da Indústria e do Comércio,
Camilo Penna, exortou o empresariado "a
aproveitar as oportunidades do Nordeste
brasileiro, antes que outros as aproveitem",
e garantiu que "o Nordeste crescerá a
qualquer preço — mesmo que tenhamos de
convidar o empresariado estrangeiro". Ele
esclareceu que o Governo busca a desconcen-
tração do crescimento industrial, não a
desconcentraçáo industrial. (Página 18)

Baixa do dólar

e alta do ouro

foram recordes

O dólar e o ouro bateram ontem seus
recordes do ano nos principais mercados in-
ternacionais: a moeda americana caiu aos
seus níveis mais baixos, obrigando o Bundes-
bank (o Banco Central alemão) a comprar 15
milhões de dólares para sustentar as cotações,
enquanto o ouro era cotado a 381,50 dólares a
onça em Zurique e 386 dólares em Londres.

Para os investidores mais experimenta-
dos, a alta do ouro é intranqüilizante e traz em
si as sementes de um possível colapso. O ex-
presidente do Crédit Suisse, Heinz Wuffli,
comparou a atmosfera atual com o fiasco do
mercado holandês de bulbos de tulipa em
1637, quando uma febre especulativa deu lu-
gar a um espetacular desastre. (Página 20)

Ladrão confessa

crime que quatro

haviam assumido

Quatro rapazes e suas famílias foram tortura-
dos na 38a DP — Brás de Pina — e no 3" SORF,
para confessarem tentativa de assalto a um
supermercado e morte de um policial. O proces-
so está na 6a Vara Criminal, à espera da data do
julgamento. Ontem o assaltante de bancos Jorge
Ribeiro dos Santos, o Figueiroa, contou que o
assassino do detetive é seu comparsa José Jack-
son da Silva, o Dedé da índia.

Um dos rapazes, Antônio Carlos de Paula
Fraga, com fratura no nariz, foi examinado no
Instituto Médico-Legal e dois legistas atesta-
ram "ausência completa de lesões". Outros dois,
Kélson Ataide e Ivan, estão sendo maltratados
no Presidio Ari Franco, segundo o advogado
Miguel Heussleur: de castigo na cela solitária,
estão nus e dormem no cimento frio (Página 15)

Desembargadores

absolvem juiz que

matou advogado

O Juiz aposentado, Jacy Nunes de Miran-
da, foi absolvido ontem, pelos 36 desembarga-
dores que compõem o Pleno do Tribunal de
Justiça, pelos crimes de homicídio qualificado
e tentativa de homicídio. Ele matou no dia 25
de setembro de 1978, com cinco tiros de revól-
ver, o advogado Luís Mendes de Morais Neto e
feriu sua filha Cecília.

O julgamento, que durou 11 horas e co-
meçou às 13h e terminou à lh30m, lotou
o plenário do Tribunal de Justiça. O
Juiz matou o advogado, na garagem do edi-
ficio 99 da Rua Sá Ferreira em Cop&ca-
bana, por uma antiga briga de vaga em
garagem. Preso em flagrante, depôs e
teve mais tarde sua prisão relaxada.

AGÊNCIA REAl ITDA - C-s e:e iCc/ •c-",c togòo. cop a" . cc-'cos geve-n ccct . mo* cc-se -cs e': *cx30s\0s) c 'ef Tei236-6760
AG. NOVAK — Você
poae confiar - 237-
5533 - 236-4719. Dia-
ristas e domésticas
fixas.

AGENCIA AMIGA DO
BEBE — Seleciona e
oferece babas, práticas
e especializadas. Enfer-
meiras e acompanhan-
tes. Todas com referên-
cias sólidas. 236-3336.

AGENCIA SELMAR — Oferece cri-mos coz, cop.. a"um.. bebo,ccc^o.. gov . e motoristas RigSe ec 224-6015 e 221-631 1.
A COZINHEIRA — G.e ove eoasse pare pecuera famii-a cefofamente; áj^mc ro em cego— Ref e documentos — 4 000.Te . 227-2320.
A COZINHEIRA — C=sc 2 f lhes.outros serviços. R„a 5 ae Juiho,50/ 601. 236-4991.

A MOÇA OU SENHORA Triviajvariado. 6.000,00 fazer servido 7senhoras estrang. Folga tododomingo. Av. Copacabana, 583ap. 806.
BABA — ?rec se-se oi cuidar ceccsai gè~ecs d 2 aros. O refs Tr.R 3c-cc L-ce"c. 135/ 501. D5Mcnicav 3c'c;ogc.
BABA — Prec sc-se d prática ereferências. Paga-se bem. Tr. Av.Epitccio ressoe 2530/ 701. La-g3e. Tel: 255-7163.

BABA — C prático e referências,
css>"0 ccrteiro. Tratar no Te'-
275-1974. D. Neide. Rüc Gosta-vo Sompeio 732/ 1002.

k — P-ecsc-se o/ crianças ae2 e 5 anes. O muite prcrcc, ocecoar. refs Pega-se oerr D"c.Berenice. 265-4168/ 265-4033.
COPE UIA,'ARRUMADEIRA — O

prática. 5x:ge-se referências Sa -
ba !er e escrever. Dorme empre-
go. Ani*a Garibo'di, 29/1001.

COPclRA-ARELÍMACSIRAcisa-se d does. e refs. 1 ano,folgo 15/ 15 Sal CrS 3 mil R.Barão de Jaguaribe, 187; Ipa-neme.
COSINHEIRA — =•« se-se oe'ccosa* Pega-se 3.000,00. R„c Pe-re:'a ac Silva 764 ap. 303 —

Laranjeiras. Te 227-0720.
COZINHEIRA — Tn vial variado,iovere oessar. c»'ccsa;. De prefe-rèrca durmo fora. Pega-seoem. Tei. 247-7493

COZINHEIRA:

256-73
COZINHEIRA - Ofereço 2 roçaifiino ae oorTwcjues fazendo 'oce

serv çc forno "ogco *ef. 6 anos201-1875
COZINHEIRA — Trivial voriode.Paga-se bem. 13° , férias, exi-

ge-se muito boas referências.Av. Rui Barbosa, 880 apt3.1701. Teltf. 265-6251.

COZINHEIRA — Firo. vor-ode.o-wfros se'Vi<;os ramn: c ceq-ene-Coso ra Govec O-a 5 rvRefs ê 5ocs -íeu i3ô-' 738
cõzTnheira 7o~—documentos Sa a- c C i4 500.00 Fo.qo 5 5 a>asTe1 399-4305"3c*'c aa •'
COZINHEIRA Trivial variado6.000,00 faiendoservkjo casal sfilhos. Assino cart Folga tododomingo. Av. Copacabana, 533ap. 806.

COZINHEIRA o fino oufemofogco Zoa devoto 3cgo
ce~- -Dorme emorege Saído se-r-cxj' £* co rrs R Aoercna.33 £02 ieb'0'-

COZINHEIRA - 25durmo ;rp OOC eVcrnr. 300-802 !
a 40 ccs,¦e* Av San267-

DOMESTICA — Prec.sc
pratico ace moro oerAnronio 5cs o, 128.T-jucc. oege oem.

uma d3 a Ruaip. 901.
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r O TEMPO

Rio de Janeiro Encober-
too nublado sujeitoa insta-
bilidade no início, passando
a parcialmente nublado no
decorrer do período Tempe-
rotura estável, elevando-se
ligeiramente ò tnrde. Ven-
tos: Sul fracos Máxima de
19.0 e Mínima 12 6

Beto Horizonte Nublo
do a encoberto, ainda sujei-
to a instabilidade no início,
melhorando no decorrer do
período. Temperatura eslá-
vel. Ventos Sul a tste fracos

CurHiba Claro a par-
cialmente nublado Tempe-
rotura estável Ventos Este-
Nordeste fracos Máxima de
15.8 e mínima de 1 6.

Florianópolis/ Porto Ale-
gre Claro o parcialmente
nublado. Temperatura está-
bel Venttí* Norte-Nordeste
o moderados Máxima de
196 n Mínima de 3.7.

Sâo Paulo Parcialmente
nublado a nublado, ainda
sujeito a chuvas ocasionais.
Temperatura estável. Ventos
Este-Nordeste, fracos a mo-
deradoi. Máxima de 1 2.5 e
mínima de 9.7.

Vitória Instável, oinda
sujeito a chuvas esparsas,
com períodos de melhoria.
Temperatura estável. Ventos
Sul fracos a moderados. Má-
xirna de 22.0 e Mínima de
17 .1
As temperaturas são das úl-
ti mas 24 horas

(Mapas na página 24)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúteis Cr$8,00
Domingos Cr$8,00

Minas Gerais
Diasúteis Cr$8,00
Domingos CrS 10,00

RS, SC, PR, SP, ES, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE, PB,
RGN
Diosúleis CrS 12,00
Domingos Cr$ 15,00

Oulros Estados
e Territórios:
Diosúleis CrS 15,00
Domingos CrS 20,00

Santa Maria delta N»v», Mia/Fato do UPI

510 ACHADOS E
PERDIDOS

PERDEU-SE plaquem Identifica
çâa outc n° ON 3303, pede-se
favor entregar ao Detran.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

AAGENCIA PROLAR
PORTUGUESA — Of
cozinheiras, babá, co-
peiro(a) mot. acomp. e
\l serviço I. Prazo adap-
tação. 236-6669. 256-
3881.
A AGENCIA — Riachuelo. Que

desde 1934 vem servindo RJ,
oferece mensalistas, babás, co-
peiras, cozinheiras, motoristas
ele. Tel. 231-3191 - 224-7485

Ã BABÃO refs, experiência min
mo 1 ano, p' 2 meninas.. Santo
Teresa. Telefonar á noite. 263-
8350.

A BABA responsável carinhosa

preciso c/ refs. pl cuidar de meu
bobó de 4 meses. Ord. 8.500,00
Av. Copacabana 1089 apf 416

A BABA RESPONSÁVEL — Prálica
em bebê d referência, 8.000.00
Av. Copacabana, 583 ap. 806

A BABA— Especializada até 35
anos. Tra/er docum. e refs. Sol. 6
mil. R. Gilberto Cardoso. 300/
603. Selva Pedia, leblon.

A COZINHEIRA — Todo serviço
CrS 4.000. Gostando de criança
Folgo fins de semana. O cariei
ra assinada I ano. Tel.; 274
0125. Leblon.

ARRÜMADEIRA Precisa p/ ira-
balhor no Barra da Tijuca, Exige
so referências. Tratar Rua Joo
quim Nabuco, 205/ 102. Ipane
mo. Tels: 227-1558 o 399-3728

ARRUMADEIRA/COPEIRA — P/
casa fino trato d pratica e serv
francesa, Ótimas ref. Pago bem.
Av. Afrcinio de Mello Franco,
20/602. Leblon. Tel. 259-2818.

A DIMENSÃO —Tema
empregada que a Sra
deseja, d does. e ref.
Bobós,coz, cop., mot.,
caseiros e diaristas gar
perm. 1 ano e se a
empregada não em
sua casa devolvemos a
sua taxa. Honestidade
não é favor, é obriga
ção. Ligue 263-2243.
AG. CENTRAL DOMESTICA -

Ofer. diaristas e efetivas coz ,
ar'u , cop , bobas, fax. doe. e
re'. leis. 236-3161 e 236-2586

Ãg!nCIÃ~ÃMIGa"dO LAR ofere-
ce empregadas caprichosas p/
todos os serviços: babás cart
nhosas, cozinheiras gabarito
dos acompanhantes pacientes,
motoristas atenciosos, caseiros
d refs. sólidas. Damos prazo de
adaptação. Contrato garantido
ficarem 6 meses. Tels. 255
5444 e 255-3311.

AGENCIA MINEIRA —
Especial em babás, en
ferm., acompanhantes
e cozinh. de categoria
Todas d refers. idô-
neas. Garantimos 6
meses. Tel: 236-1891
255-8948.
A UNIÃO ADVENTISTA
— Tem domésticas p/
copa, cozinha, babás
práticas e especial en-
ferm., governantas,-motofistas, caseiros etc.
todos d refers. sólidas.
Damos prazo adapta-
,,->o e contrato que ga-
rante ficarem 6 meses
255-8948, 255-3688.

ARRÜMADEIRA - Preciso (mo d
ooes re* oagcberr Alfredo RuS'
se: 205 202 leblon 294-0728
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A basílica renascentista de Nossa Senhora das Neves, nos Apeninos, foi
arrasada pelo terremoto que causou pelo menos 5 mortes na Itália (Pág. 15)

Presidente de
Angola é casado
com soviética

O Presidente interino de Angola, José Eduar-
do dos Santos, foi nomeado ontem Presidente do
Governo e do MPLA-Partido do Trabalho, além
dc Comandante-em-Chefe das Forças Armadas. O
sucessor de Agostinho Neto tem 37 anos e é
casado com uma soviética, que conheceu quando
estudava na URSS, onde se graduou em Engenha-
ria de Petróleo.

O anúncio da confirmação do,.losé Eduardo
dos Santos — que estava ocupando a Presiden-
cia desde que Agostinho Neto viajou a Moscou,
onde morreu, no início do mês — foi feito ã
noite pela televisão angolana, surpreendendo o
pais, pois não se esperava que a escolha do
sucessor fosse divulgada antes dc terminado o
periodo dc luto oficial dc 45 dias. (Pág. 13)

Bokassa I é
deposto por
golpe de estado

Bokassa I, Imperador centro-africano. foi de-
posto ontem por um golpe liderado pelo ex-
Presidente e seu conselheiro pessoal, David Dac-
ko, que numa declaração feita pelo rádio em
francês e no idioma sangho, anunciou a queda do
Imperador que considerou "indigno de ocupar as
funções de Chefe de Estado". Acredita-se que
Bokassa fugiu para a Líbia.

Segundo a Agência France Presse, Dacko pro-
clamou a República em nome do "Governo de
salvação pública" e comprometeu-se a resta-
belecer as liberdades democráticas, devolver
a palavra ao "povo soberano" e garantir a
sua segurança. O golpe não encontrou resis-
tência e teve a adesão imediata do Primeiro-
Ministro de Bokassa, Henri Maidou. (Página 13)

EUA estão prontos
a enfrentar tropa
soviética em cuba

O Governo dos Estados Unidos "estará prepa-
rado para tomar as medidas necessárias" quanto à
presença de tropas soviéticas em Cuba, se fracas-
sarem as negociações com a URSS para que elas
se retirem, garantiu o Presidente Carter a congres-
sistas, que lhe disseram ser impossível ratificar o
Tratado SALT-2 enquanto as tropas estiverem na
ilha.

As negociações com o Embaixador sovié-
tico Anatoly Dobrynin tomaram ontem novo
rumo. depois que o Secretário de Estado
Cyrus Vance apresentou, pela primeira vez,
sugestões sobre como resolver o problema.
Na próxima semana, o Chanceler soviético
Andrei Gromyko irá a Washington para mais
uma rodada de conversações. (Página 12)

Comunistas voltam
graças ao coração
bom do Presidente

"Agora Gregorio começa a voltar, para rever
sua familia e conhecer seus três bisnetos", disse a
mulher do lider comunista Gregorio Bezerra que,
em Roma, arruma as malas para regressar ao
Brasil. E isso é possível porque, segundo D Maria,"esse Presidente que aí está tem o coração bom e
já sofreu na pele muita coisa".

Em Paris, embarcou ontem para o Brasil o
membro do Comitê Central do PCB José Salles,
como uma espécie de batedor, para ver o que
acontece. Em São Paulo, o ex-Ministro Severo
Gomes defendeu a entrada dos dirigentes comu-
nistas na frente oposicionista que é o MDB, e
o Cardeal Evaristo Arns a legalização do Par-
tido, que foi condenada em Brasília pelos Sena-
dores Luís Viana e José Sarney. (Página 7)

Figueiredo estuda
melhor maneira de
distribuir tributo

O Presidente João Figueiredo anunciou,
no Rio Grande do Sul, sua disposição de
estudar uma reforma tributária que distri-
bua as arrecadações de modo mais eqüitati-
vo, depois de reconhecer que "há, sem dúvi-
da, no Brasil, uma deformante concentração
de recursos e de podêres", com a ressalva de
que não está sobrando dinheiro na União.

Ao abrir em Itaqui o 1° Congresso dos
Municipios Brasileiros da Região do Rio
Uruguai, o Presidente da República afir-
mou, também, que só entende a concilia-
ção "como gesto de dar e receber". En-
controu-se com Manoel Vargas, filho de Ge-
túlio, que previu que ele poderá ser
tão popular quanto seu pai. (Página 2)

Ministro prevê
desemprego com
nova lei salarial

Por não conter cláusula de garantia de
emprego, a nova política salarial em discus-
sào no Congresso — aumentos maiores para
salários menores — agravará o problema da
rotatividade de mãonde-obra, admitiu o Mi-
nistro do Trabalho, Murilo Macedo. A solu-
ção, disse, seria a modificação da lei do
FGTS.

O Ministro voltou a defender, para os
salários, o reajuste semestral, cujo proje-to foi definido oníem como uma forma para"socializar a miséria" por 12 federações
e cinco sindicatos de empregados na indús-
tria e no comércio do Paraná. Essas enti-
dades, que representam 3 milhões de tra-
balhadores, sugeriram à Comissão Mista
10 modificações no projeto. (Página 9)

Arena quer mais Partidos
para sustentar o Governo

Os líderes Jarbas Passarinho e Nelson Mar-
chezan reconhecem profundas divergências, nas
bancadas arenistas da Câmara e do Senado,
sobre a formação de um único Partido de susten-
tação do Governo, e vão levar essa informação
ao Presidente Figueiredo, na audiência que te-
rão segunda-feira, junto com o Ministro Petrônio
Portella e o Senador José Sarney.

Os dois líderes já não escondem a irritação
com a insistência com que se tenta apresentar a
Arena unida em torno desse ponto da reforma
partidária Parlamentares arenistas começam a
acreditaj que a decisão de criai um único Parti-
do governamental radicalizara o dehate politico,
tal como prevê o emedebista Tancredo Neves.

O presidente do MT)B Ulysses Guimarães,
anuncia a posse rie duas informações, da área
parlamentar dando conta de que começa a ser
rediscutida no Palácio do Planalto a decisão de
extinguir os dois Partidos Mas arenistas queestiveram recentemente com 9 Ministro Petrò-
nio Portella ja nao admitem duvidas a esse
respeito

O Senarioi Teotônio Vilela voltou a afirmar
que o Sr Leonel Brizola lhe garantiu o adiamen-
to da formação do PTB se o Governo não
desistir ria extinção compulsória, do Partido
único e do vote distrital Mas, em Porto Alegre, o
Sr Brizola mais iitna vez aiegou que suas pala-vras foram niai-interpretadas e garantiu queformara o PTB imediatamente (Paginas 4 e 5)

Delfim prevê sacrifício da
economia e não da abertura

"Ninguém vai sacrificar a abertura políti-
ca pela economia, mas, ao contrário, e muito
mais provável sacrificar a economia pela aber-
tura política", assegurou ontem o Ministro do
Planejamento, Delfim Netto. Segundo ele, o
Brasil fará uma mudança radical no seu siste-
ma econômico, abandonando a tecnologia
apoiada no petróleo, pois "não há outra
saída".

Em Sâo Paulo, o ex-Ministro do Planeja-
mento, Roberto Campos, disse considerar"vergonhoso que persistam no Brasil tama-
nhas desigualdades na distribuição de renda,
especialmente a existência de boisões de po-
breza absoluta". Lembrou que paises mais
pobres, como Formosa, Coréia e Malásia, já
eliminaram esses boisões de miséria.

O ex-Ministro não se considerou autorida-

Tia de arenista
rebelde perde
emprego público

Maria Eunice Campos foi exonerada da direção
da Funabem em Pernambuco por ser tia do Deputa-
do Carlos Wilson Campos, um dos 15 arenistas que
votaram, na Câmara, pela ampliação da anistia
proposta pelo Governo. O Ministro da Previdência,
Jair Soares, comunicou pessoalmente o fato aos
representantes da Arena pernambucana.

No Congresso, correm rumores de que ou-
trás represálias seriam adotadas contra os
parlamentares que contrariaram a orientação
das lideranças governistas. Teme-se a divul-
gação de uma lista de nomeações para car-
gos públicos pedidas por rebeldes da Arena
e anuncia-se para breve outra exoneração, tam-
bém na área da Previdência Social. (Página 2)

SEMA revela que
contaminação de
alimento é rotina

A falta de informação é a maior dificulda-
de para o combate à poluição, assegurou o
Secretário Especial do Meio-Ambiente, Paulo
Nogueira Neto, à CPI que investiga contami-
nação de alimentos por defensivos. Afirmou
que o Governo chega a esconder fatos para
não alarmar a população.

Contou, como exemplo, que o Governo
baiano pediu à SEMA para nada divulgar
sobre contaminação de moluscos numa praia,
certa vez, para evitar prejuízos ao turis-
mo. Quanto ao uso de pesticidas tóxicos em
plantações e pastos, o Secretário lamentou
a inexistência de uma legislação específica,
"o que deverá ser feito agora." (Página 9)

Óleo de soja sem
tabela reaparece
a Cr$ 33 a lata

O óleo de soja bruto cuja importação foi autori-
zada ontem — ao mesmo tempo em que a Sunab
suspendeu o tabelamento de Cr$ 27,50 a lata, em
média — será refinado pela indústria nacional e
vendido ao consumidor por Cr$ 33 a lata, informou o
Secretário Nacional de Abastecimento, Francisco
Vilela. Se houver muita alta a Cobal poderá impor-
tar diretamente, acrescentou.

O Governo ampliou ontem de um para 53 pos-
tos o Projeto de Abastecimento Popular, em Per-
nambuco, que fornece alimentos básicos a preços
abaixo do custo. Em Salvador, pesquisa do Institu-
to dos Economistas da Bahia mostrou que uma
família de quatro pessoas, para sobreviver com
alimentos mínimos essenciais, teria de ganhar CrS 7
mil 328, aos preços de agosto. (Pág. 8)

de "para dar lições sobre combate à inflação
aos professores Mano Simonsen e Delfim Net-
to", pois sua experiência no Planejamento"ocorreu numa economia muito menos diver-
sificada. Utilizei métodos recessivos, mas hoje
abstenho-me de recomendar a quem quer que
seja a repetição de minha experiência bastan-
te penosa e impopular naqueles dias"

O Ministro da Industria e do Comércio,
Camilo Penna, exortou o empresariado "a
aproveitar as oportunidades do Nordeste
brasileiro, antes que outros as aproveitem",
e garantiu que "o Nordeste crescerá a
qualquer preço — mesmo que tenhamos de
convidar o empresariado estrangeiro". Ele
esclareceu que o Governo busca a desconcen-
tração do crescimento industrial, não a
desconcentração industrial. (Página 18)

Baixa do dólar
e alta do ouro
foram recordes

O dólar e o ouro bateram ontem seus
recordes do ano nos principais mercados in-
ternacionais: a moeda americana caiu aos
seus níveis mais baixos, obrigando o Bundes-
bank (o Banco Central alemão) a comprar 15
milhões de dólares para sustentai- as cotações,
enquanto o ouro era cotado a 381,50 dólares a
onça em Zurique e 386 dólares em Londres.

Para os investidores mais experimenta-
dos, a alta do ouro é in tranqüilizante e traz em
si as sementes de um possível colapso. O ex-
presidente do Crédit Suisse, Heinz Wuffli,
comparou a atmosfera atual com o fiasco do
mercado holandês de bulbos de tulipa em
1637, quando uma febre especulativa deu lu-
gar a um espetacular desastre. (Página 20)

Ladrão confessa
crime que quatro
haviam assumido

Quatro rapazes e suas famílias foram tortura-
dos na 38a DP - Bras de Pina — e no 3o SORF.
para confessarem tentativa de assalto a um
supermercado e morte de um policial. O proces-
so está na 6" Vara Criminal, à espera da data do
julgamento. Ontem o assaltante de bancos Jorge
Ribeiro dos Santos, o Figueiroa, contou que o
assassino do detetive é seu comparsa José Jack-
son da Silva, o Dedé da índia.

Um dos rapazes, Antônio Carlos de Paula
Fraga, com fratura no nariz, foi examinado no
Instituto Médico-Legal e dois legistas atesta-
ram "ausência completa de lesões". Outros dois,
Kélson Ataíde e Ivan, estão sendo maltratados
no Presidio Ari Franco, segundo o advogado
Miguel Heussleur: de castigo na cela solitária,
estáo nus e dormem no cimento frio (Página 15)

Desembargadores
absolvem juiz que
matou advogado

Os 28 desembargadores que compõem o
Pleno do Tnbunal de Justiça aceitaram a tese de
legitima defesa e absolveram, na madrugada de
hoje, o Juiz Jacy Nunes de Miranda, que matou
com seis tiros o advogado e ex-presidente da
OAB-RJ, Luis Mendes de Morais Neto, e feriu
sua filha Cecília. Na noite do crime o advogado
estava desarmado e não teve chances de defesa,
segundo os autos.

O julgamento, presidido pelo vice-
presidente Felisberto Ribeiro Neto, durou 12
horas e 15 minutos, com o plenário repleto. A
acusação apresentou provas técnicas do homici-
dio e a testemunha do advogado Álvaro Lei-
te Guimarães, desmentindo o depoimento do
cabo PM Paulo Roberto Dias Ramos, que benefl-
ciou a tese de legitima defesa. (Pág. 15)

AGENCIA REAÍrlTDA - Cêí»
Coz , fomo fogôo, cop. arr., ba-
bas, govem , ccomo , mot. co-
$e"0> eic todos(os) o' ref. Tel
236-6760.

AG. NOVAK — Você
pode confiar - 237-
5533 - 236-4719. Dio-
ristas e domésticas
fixas.

AGENCIA AMIGA DO
BEBE — Seleciona e

oferece babás, práticas
e especializadas. Enfer-
meiras e acompanhan-
tes. Todas com referen-
cias sólidas. 236-3336.

AGENCIA SEIMAR - O^rcce ò:i-
mai coz., cop., arrum , babá,
acomp , gov , e motoristas R,g
Selec 2248015 e 221-6311.

A COZINHEIRA — Que love e
oasse para pequena fomiüo de
tratamento, duTna '-o emprego
— Re* e documentes — 4 000
Tel : 227-2320, Ipanema.

A COZINHEIRA - Casa!. 2 filhos.
Out'cs serv^os, R-„a 5 ae Juino
SOí 601. 236-4991.

A MOÇA OU SENHORA Trivial
variado. 6.000,00 fam:.serv iço 2
senhoras estrong. Folga lodo
domingo. Av. Copacabana, 583
ap. 606.

BABÁ — Precisa-se p/ cuidar de
casal gêmeos cy 2 anes. O reisTf.
R Baráo Lucena. 135/ 501. D=
Môniçq, Botafogo

BABA — Pre; sa-se d cc ca e
referências. Paga-se bem Tr. Av
Epitácio Pessoa 2530-' 701. La-
goa Tei: 255-7163.

BABÁ — CJ pratico e referencies,
assino cancro. Tratar no Tel.
275-í97M-D-Meide-P.uQ-Gusta:
vo Sampaio 732/ 1002.

BABA — Precisa-se pi crianças de
2 e 5 anos. O muita prática, boa
apar. refs. Paga-se bem. Dna
Berenice, 265-4168' 265-4033

COPEIRA/ARRUMADEIRA — O
pratica. Ex.ge-se referências Sai-
ba ler e escrever. Dorme emp-e-
go. Anita Gonbaló. 291001

COPEIRA-ARRUMADEIRA — Pr.-
cisa-se d does. • refs. 1 ano,
fplflo 15/15. Sol Cr$ 3 mil. R.
Barão de Jaguaribe, 187; 1pa-
nema.

COSINHEIRA - Precisa-se oara
casei Paga-se 3.000,00 Rua Pe-
reira aa Silva 764 ap 303 —
Loraniei-as Tel. 227-0720.

COZINHEIRA — Trivial variado
lavar e passa' p< casa' Oe prefe-
rénc.a dwrra fora. Paga-se
ben

dwrra toro.
Tel 247-7493

COZINHEIRA: - Prec so. oogo
muito bem, caso família peaue-
no, ferias, 13:. can ass Tel

COZINHEIRA Ofereço 2 -noças
filha de porTjçj^e.s fazenda *cdo

serviço *'orr-o "ogão ref 6 aros
201-1875

COZINHEIRA" — Trivial variado
Paga-se bem. Í30., férias, exi-
ge-se muHo boas referências.
Av. Rui Barbosa, 880 apf.
1701. Tslaf. 265-6251.

COZINHEIRA — Fino. vonoao
out'ossenr<;oá Fomíl o pequena
Caso na Gávea Ord 5 mil
Refs e aoes. le 236 1 738

TOZINHEtRÃ-~"T.; .."fuu. -Ji.
dcCu.^eMOS So Í Õ < ¦¦ O Cris
4 500,00 Wgo 15/15 aias
Te 3»9 43U5 Sor-ada niuco

COZINHEIRA Trivial ,'oriudo
6.000,00farendoiwrviçu casa! j
filhos Assino cart. Folgc todo
domingo. Av Copacabana, 583
op. 806.

COZINHEIRA — Trivial ».no ou
fomo/foQÓc Caso; de trato Pago
Dem Dorme emprego Soioa se-
manai Exigo pnfs. R Aoerang^
38/802_ie=!e/i—

COZINHEIRA - 25 a 40
durma emp doe. e ref A-
Manin 300/802 Leoion
4i 71

ar.os,

267-

DOMESTICA — Prec.so umo d
p'ática aue mora perto a R^a
Anionio Bosii'0, '28 op 901.
T<|uca- paga bem
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Coisas da política

Sobre a arte
de dividir

Wilson Figueiredo
Perguntaram certa vez a Milton Cam-

pos se haveria eleição. Vivia-se a ansiedade
de que o momento se prestasse ao adiamen-
to das eleições. Milton Campos que, antes
de ser político e de pertencer à UDN, era um
sábio, observou — "Acaba havendo".

É sempre assim. Eleição acaba haven-
do. Mais dia, menos dia, regimes que supri-
mem eleições não resistem. Uma visão mais
objetiva mostra que, mesmo entre nós, os
regimes constitucionais não são intervalos
entre dois golpes. Golpes apenas trancam a
continuidade política. E o que varia são os
prazos de duração.

Em relação a Partidos políticos pode-se
parafrasear Milton Campos. Acabarão
aparecendo. Ou não acabarão, e aiaHistó-
ria teria de recomeçar toda de novo até que
a experiência ensinasse a lição natural. 0
que já aprendemos nessa matéria, desde o
fim da guerra, está ao alcance de um ele-
mentar exercício comparativo: o alegado
excesso anterior de Partidos era mais au-
têntico do que a deliberada insuficiência
representativa do bipartidarismo.

A operação aritmética foi drástica: ti-
nhamos 11 e, da noite para o dia, ficamos
com dois Partidos. Seria mais apropriado
dizer que tínhamos 14 legendas eleitorais.
Partidos mesmo, podiam-se considerar
quatro, cinco no máximo (mesmo assim
com os de predominância regional). Nacio-
nais, realmente, só o PSD, o PTB e a UDN.

No bipartidarismo só a marca nacional
existiu. A Arena e o MDB não se sentiam
Partidos políticos, nem demonstravam von-
tade de se organizarem. Sonhavam com a
restauração do pluripartidarismo e viviam
como um acampamento. Aconteceu que o
regime durou mais que as previsões. Um
dia, porém, de tanto irem às urnas para
coonestar o hábito eleitoral, os eleitores
mudaram de comportamento. Em vez da
abstenção, o comparecimento maciço. Aí a
Oposição descobriu as vantagens do bipar-
tidarismo e o Governo, pela primeira vez,
identificou seus perigos.

0 comparecimento de 74 secou a tran-
qüilidade da Arena. 0 MDB ainda náo
havia adquirido a consciência de que a
Arena estava com medo. E o Presidente
Geisel deixou passar o momento para a
liquidação do bipartidarismo: entendeu
que a iniciativa seria passar um recibo
antecipado de derrota em 78. E, com isso,
atrasou o processo de quatro a7ios. A tenta-
ção do artificio se materializou na bancada
protética dos senadores biônicos.

0 novo Governo externou a convicção
de que o bipartidarismo pode ser o porta-
dor de uma derrota eleitoral que um dia
seja entregue no endereço: Palácio do Pia-
nalto. A tentação de testar o regime poderá
deslocar a maioria para a Oposição. Não
faltam razões sociais e políticas para o
eleitor se convencer da vantagem desse
teste da alternância do Poder.

Identificou-se o Governo Figueiredo
com o reconhecimento desse risco. Tanto
que se dispôs a remover os obstáculos que
impedem a criação de novos Partidos. Mas
não conseguiu emancipar-se da ambivalên-
cia que, em termos democráticos, é miprati-
cável. Não há como conciliar a vontade
latifundiária de ter um Partido que repre-
senta maioria coesa e, ao mesmo tempo,
estimular a diversificação das tendências
oposicionistas

A tentativa seria válida, apenas sem
garantias suficientes. O Poder dispõe de
muitos motivos para congregar apoio. Mas
a Oposição também encontra razões ex-
traordinárias para unir-se. Por exemplo: a
recusa do Governo em admitir mais de um
Partido como instrumentos de sua confian-
ça politica legitima a posição de resistência
do MDB. Por ai não há como sair de um
campo minado pela suspeita recíproca.
Partidos devem nascer e morrer nas urnas.

0 grande fator de divisão de qualquer
Partido — da Arena ou do MDB - é a
eleição direta. Se o Governo garantisse
agora a realização de eleições diretas em
1982 — para os futuros governadores — a
antecedência introduziria inn divisor de
interesses do MDB. A competição começa-
ria na luta por jiovas legendas. É verdade,
também, que a Arena não estaria imuniza-
da contra ambições semelhantes.

Tanto quanto dividir a Oposição, mano-
bra o Governo para reunir as tendências de
esquerda numa espécie de gueto. Os estimu-
los são apenas para provocar a saida de
quem tiver força e condição de apresentar-
se com autonomia. Ficaria, confinada, a
esquerda. Qual o seu objetivo estratégico?
Não será promover um recenseamento elei-
toral. É princípio político de validade uni-
versai, para quem está no Poder, dividir o
adversário. Mas por que agrupar as esquer-
das? Se o objetivo fosse demolir a resistèn-
cia do MDB, bastaria oferecer ao PCB a
autonomia legal. O resto seria acomoda-
ção, mas sobretudo disputa. Na esquerda e
no MDB.

Uma reforma partidária não pode ser
apenas uma nova decoração parlamentar,mediante a rearrumação das cadeiras. Por-
que se o eleitor for ignorado, é certo que ele,
nas eleições de 82, pode fazer a seu modo
uma nova casa representativa que poucotenha a ver com as plantas elaboradas
segundo as conveniências exclusivas do
Govemor&ste-nãQ tem a exclusividade pa-ra conceder fiança a Partidos qv£~querem .
ser inquilinos do Congresso O eleitorado é
quem monta a casa.

Banquete da Arena com 29
emedebistas torna sessão

Figueiredo vê conciliação Miro
ii a Pe

da Câmara mais agressiva como ato de dar e receber
Itaaui (RS) - Ao ahrir ontem n I Cnnm-ps- n..*> n Tosmim Mapir\ní_i r___i__ho o mn,n. ,™

vai
rônio

Brasília — Quatro críticas, um aplauso solitá-
rio e uma promessa de revelação dos autênticos
paulistas que mostraram no passado vocação
adesista foi o saldo das manifestações, ontem no
plenário da Câmara, durante o pequeno expe-
diente, sobre o banquete que reuniu em Brasília o
Presidente João Figueiredo, o Governador Paulo
Maluf e vários parlamentares do MDB.

O vice-líder oposicionista Alberto Goldman
(SP) criticou o discurso presidencial, rotulando-o
de "um verdadeiro samba do crioulo doido".
Disse que o General Figueiredo, pelas suas afir-
mativas, náo possui conceito claro de democra-
cia, pois se exprime de forma "desconjuntada,
numa soma de frases sem sentido".
GRAVIDADE

O Sr Goldman considera
entretanto, mais sério do que
as imprecisões conceituais do
Presidente, o comparecimen-
to de emedebistas ao jantar:

— Eles se permitiram ser
entregues na bandeja de pra-
ta pelo Sr Maluf ao Presiden-
te, não para jantar, mas para
serem jantados, para serem
banqueteados num banquete
cuja finalidade fundamental
era manter a ditadura e não
abrir os caminhos para a efe-
tiva democratização.

Logo em seguida, o Sr Jairo
Maltoni, um dos oposicionis-
tas que esteve na festa, foi.
irritado, à tribuna para revê-
lar que um ex-líder da Assem-
bléia Legislativa paulista, em
1973, havia fechado questão
contra mais de 20 projetos do
Executivo e, depois de uma
noite de muita bebida estran-
geira na casa de um Secreta-
rio de Estado, a questão foi
reaberta.

O Deputado Maltoni, em
seguida à denúncia, prome-
teu voltar à tribuna para "ti-
rar a máscara dos pseudo-

autênticos que entregaram o
MDB em Sâo Paulo para o
Governo passado". Mais tar-
de, por telefone, disse que o"deputado de fachada, o de-
putado de imprensa", era o Sr
Alberto Goldman.

A constatação de que o po-
vo brasileiro passa fome, des-
tacada pelo Presidente du-
rante o banquete, foi lembra-
da pelo Deputado Odacyr
Klein (MDB-RS). que consi-
derou: "Ele reconhece que o
mais importante é solucionar
este problemas. Mas ele deve
pensar seriamente em nâo
contribuir com leves mudan-
ças e paliativos, em nào man-
ter esse modelo que criou a
fome. Ao contrario, cabe-lhe a
adoção de medidas que pos-
sam solucionar o grave pro-
blema da fome do povo".

A palavra solidária partiu
do arenista Simão Sessim, do
Rio de Janeiro, para quem o
discurso do Presidente foi"formidável" e a presença
oposicionista uma prática da
democracia atual, longe de
adesismo ou subserviência.
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Búzios — Cabo Frio
Baía Blanca — Enseada

Azul
A RURAL E COLONIZAÇÃO

S.A., convida a todos os compromis-
sários compradores de lotes nos em-
preendlmentos acima mencionados,
a comparecer, com a máxima urgên-
cia, à Rua Montenegro, 80, grupo
201 — Ipanema — Rj, no horário das
12 às 20 horas, a fim de tratar de
assuntos de seu real interesse Favor
trazer o contrato de compromisso de
compra e venda ou escritura defini-~Tivã~~— 

—.
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Itaqui (RS) - Ao abrir ontem o I Congres-
so dos Municípios Brasileiros da Região do
Rio Uruguai, o Presidente Joào Figueiredo
disse que entende a conciliação como o
gesto de dar e receber. O ato de deixar de
lado os contenciosos do passado; esquecer
agravos e faltas, palavras ditas e atos prati-
cados. Conciliação significa olhar para a
frente, para o futuro"."O futuro, em termos brasileiros, está em
colocarmos o bem comum como alvo único
de nossas ações. O que for exigido pelo bem
comum terá de ser feito, nào importa a quem
venha doer", afirmou o Presidente da Repú-
blica, que depois da solenidade percorreu a
pé 200 metros das ruas centrais de Itaqui.
Foi cercado e empurrado por populares, que
procuravam tocá-lo ou obter autógrafos. En-
controu-se com o filho do Presidente Getúlio
Vargas. Sr Manoel Vargas, "Maneco" que lhe
disse que poderá ser táo popular quanto seu
pai.

Recepçao

O Presidente da República chegou de
Brasília às 10h05m na Base Aérea de Santa
Maria, onde recebeu cumprimentos de auto-
ridades locais inclusive o presidente da
CNBB, D Ivo Lorscheiter, que é Bispo de
Santa Maria. Dez minutos depois seguiu
para Itaqui, onde chegou às llhlOm, acom-
panhado pelo Governador Amaral de Souza
e por seis ministros — do Gabinete Militar.
SNI, Comunicação Social, Agricultura, Pre-
vidência Social, Transportes e Marinha.

Em Itaqui — o município gaúcho mais
distante da Capital gaúcha, a 731 Km, na
fronteira com a Argentina — foi recebido por
várias autoridades, entre elas o chefe do
Departamento Geral de Inspeção do Exerci-
to, General Antônio Carlos de Andrada Ser-
pa, que estava em visita de inspeção do
Exército e veio a Itaqui, também para fazer
uma palestra no I Congresso dos Municípios
Brasileiros da Regiáo do Rio Uruguai.

Do aeroporto, a comitiva presidencial foi
para o Clube Caixeral, onde o Presidente
Joào Figueiredo presidiu a abertura do Con-
gresso. Na entrada do prédio estavam pen-
duradas faixas com frases como "Itaqui con-
fia na decisão do Governo, ligando Ibicui ao
Jacui" e mande fazer a ligação Ibicuí-Jacuí".

Deformação
O Presidente da República falou, depois

do presidente da Cooperativa Agrícola Mis-
ta Itaquiense. Alceu Marques, que defendeu
a realização urgente da ligação das bacias
dos rios Ibicui e Jacui. para reconhecer que"há, no Brasil, sem duvida, uma deformante
concentração de recursos e podêres". mas
ressalvando: "Náo que esteja sobrando di-
nheiro ao Governo federal"."Às vezes — salientou o Chefe do Gover-
no — lembro meus tempos de matemático e
parece-me que a necessidade de recursos
cresce.em progressão geométrica, ao passo
que as disponibilidades aumentam em pro-
gressào aritmética". Admitiu, ainda, que"nesse jogo maltusiano de curvas é verdade

que o Tesouro Nacional recebe a maior par-
cela das receitas públicas".

E continuou:"Reconheço que os Estados e. sobretudo
os municípios, necessitam de recursos fis-
cais abundantes. Estou disposto, como disse
em minha campanha, aqui mesmo no Rio
Grande do Sul, a estudar uma reforma tribu-
tária que distribua as arrecadações de modo
mais equitativo. O primeiro passo de uma
distribuição de rendas mais justa terá de
beneficiar mais acentuadamente. em primei-
ro lugar, os Estados mais carentes. O mesmo
mecanismo beneficiara, de preferencia, os
municípios dos Estados mais pobres".

O Chefe do Governo afirmou, ainda, que
nâo procede a alegação de "que não é possi-
vel cobrar impostos — impostos justos — na
vigência da democracia ou no processo de
abertura que leva ate lá. Muito ao contrario.
Um dos mais velhos princípios da democra-
cia ocidental é, justamente, a reciprocidade
entre taxação e representação politica"."É justamente sob as formas democráti-
cas de governar que se dá o encontro dos
anseios da cidadania com os meios de reali-
zá-los". frisou. "A presença tão próxima,
direta e imediata dos mandatários e do povo
que eles representam torna a politica muni-
cipal a área em que a democracia se exercita
por excelência", concluiu, ao saudar autori-
dades e populares representantes dos muni-
cipios brasileiros da bacia do Uruguai.

"Flash"" assusta
O Presidente Figueiredo interrompeu as-

sustado seu discurso quando o flash do
equipamento da TV Gaúcha estourou, che-
gando a queimar o tapete junto à mesa das
autoridades. O fogo foi logo apagado pelos
próprios repórteres da TV e agentesjde segu-
rança, ajudados pelo Bispo de Uruguaiana,
D Augusto Petró.

Após o Congresso de Vereadores, o Presi-
dente assistiu, no Centro da Cidade, a um
desfile de cavalarianos com os tradicionais
trajes gaúchos. Quando se dirigia ao palan-
que, se encontrou com Manuel Vargas, filho
do Presidente Vargas e fazendeiro em Itaqui,
a quem convidou para subir. Após o desfile,
Maneco Vargas enalteceu a imagem do Pre-
sidente Figueiredo e disse que "se ele conti-
nuar assim, vai tomar-se tào popular quanto
Getúlio Vargas".

Depois do almoço, no Clube do Comércio,
o Presidente inaugurou uma agência do
INAMPS e visitou a exposição agro-
industrial dos municípios da região do Rio
Uruguai, onde encontrou a Sra Inah Cana-
barro Lucas, sua professora do jardim de
infância do Colégio Santa Tereza de Jesus.
Os dois se abraçaram demoradamente e o
Presidente Figueiredo beijou a antiga pro-
fessora. que contou ter levado um tapa na
cara quando, no primeiro dia de aula, tentou
convencè-lo a ficar no colégio.

A comitiva presidencial chegou a Santa
Maria depois das 17 horas e o atraso no
programa limitou a 45 minutos a permanèn-
cia do Chefe do Governo na 12a Exposição
Agropecuária de Santa Maria.

em

Presidente recebe sindicalistas
O Presidente João Figueiredo concederá,

às 7h45m de hoje, antes de embarcar para
Brasília, uma audiência aos presidentes das
14 federações de trabalhadores do Rio Gran-
de do Sul, que irão defender o direito de
greve dos empregados, protestar contra as
recentes prisões e intervenções nas entida-
des no Estado e no pais, e defender o reajus-
te quadrimestral dos salários, e náo semes-
trai.

Segundo o presidente da Confederação
dos Trabalhadores na Indústria do Vestuá-
rio do Estado, Sr Edir Inácio da Silva, "a
greve é o único direito que os trabalhadores
.tèm para se defender, e o país tem que
aprender a conviver com as greves". O Sr
Edir Inácio da Silva estava no final da tarde
no Aeroporto Salgado Filho, aguardando a
vinda, do interior do Estado, do Presidente

da República, para acertar a audiência para
hoje de manhã, o que terminou conseguindo.

Acompanhado pelo assessor sindical do
Palácio Piratini. Sr Jones da Silva Paiva, o
Sr Edir Inácio da Silva antecipou alguns dos
itens que os presidentes de federações irão
tratar com o Presidente, como a preocupa-
ção com a "falta de podêres da Sunab, hoje
um mero órgão homologador de aumento de
preços, quando deveria, como no inicio, ter
mais poder de fiscalização e controle, e ser
subordinado diretamente à Presidência da
República".

Os presidentes das federações de traba-
lhadores também pretendem manifestar sua
preocupação com a alta do custo de vida e
dos alimentos de primeira necessidade, além
dos problemas criados pelo atravessador.

Governo demite parente de
quem vota em anistia ampla

Brasília — Uma tia do Deputado Carlos
Wilson Campos. D Maria Eunice. foi demiti-
da, ontem, da direção da FUNABEM. em
Pernambuco, por ato do Ministro da Previ-
dência Social, Deputado Jair Soares, que
comunicou a decisáo. pessoalmente, a qua-
tro representantes arenistas do Estado na
Câmara. O Ministro revelou apenas que
cumpria ordens.

O Deputado Carlos Wilson é um dos 15
parlamentares da Arena que votaram a fa-
vor da emenda Djalma Marinho ao projeto
de lei da anistia, visando a torná-la ampla,
geral e irrestrita.

Ele contrariou, também, a liderança de
seu Partido naquela importante votação e
depois revidou com socos e pontapés uma
agressão verbal do Deputado Nilson Gibson.
da Arena pernambucana, que fizera insinua-
çóes desrespeitosas ao seu pai. o ex-Senador
Wilson Campos, cassado sob a acusação de
corrupção

Seiir justificativa
A demissão da tia de Carlos Wilson, que é

o lider da bancada pernambucana na Cama-
ra. nào foi acompanhada de qualquer justifi-
cativa. Terça-feira, o Ministro Jair Soares
mandou telefonar para o Deputado Pedro
Corrêa e lhe pediu para comparecer ao seu
gabinete, juntamente com os demais depu-
tados da bancada da Arena de Pernambuco.
O Sr Pedro Corrêa conseguiu levar apenas
os Deputados Josias Leite. Inocèncio de
Oliveira e Joaquim Coutinho. que ouviram a
decisáo do Ministro e receberam a incum-
bència de indicar um outro nome para o
lugar da tia do Deputado Carlos Wilson.
Para irritação da maioria dos representan-
tes daquele estado, o Deputado Joaquim
Coutinho começou ontem mesmo a correr
uma lista entre seus colegas de bancada
para fazer a substituição

A informação de que haveria uma repre-
sâlia do Palácio do Planalto contra os 15
deputados que votaram a favor da emenda
Djalma Marinho começou a circulai no Con-
gresso desde o inicio do mès. Um Deputado
de Sâo Paulo. Samii Achoa chegou a denun-
ciar segunda-feira da tribuna da Câmara,
que estavam sendo exibidas nos corredores
do edifício do Parlamento as listas ae pedi
dos feitos pelos dissidentes ac Pode. Execu
tivo

Ontem, depois de tornai connecnnentü
da demissão da tia do Si Carlos Wilson o
Deputado Paulo Lustosa lArena-CE). um

Arquivo

sigilo

Wilson Campos, mais uma vez
atingido

dos que ficaram com a emenda Djalma Man-
nho, observou que. até aquela data. nenhu-
ma de suas reivindicações ao Governo Fede-
ral tinha sido atendida. Assim sendo, náo
tinha nada a perder a esse respeito.

Ao que se soube ontem, em fontes gover-
namentais. as demissões atingiram somente
a mais um Deputado, que não foi identifica-
do. A pessoa perderia o emprego, também
na área da previdência social. Essa informa-
çào tem procedência, porque o Deputado
Jair Soares, ao assumir o Ministério, cha-
mou as lideranças arenistas estaduais e dis-
tribuiu entre elas as funções de direçáo do
LAPAS. INPS e no INAMPS de cada Estado.
Coube, assim, a cada facção politica gover-
nista uma fatia do bolo de cargos. Na época,
a Oposição denunciou esse fato. mas os
arenistas argumentaram que se tratava de
uma providência justa, já que a administra-
çâo do pais pretendia administrar com os
políticos.

Como era de se esperar, o afastamento da
tia do Deputado Wilson Campos da direção
da FUNABEM provocou reações desfavorá-
veis ao Governo na Câmara, mas não assus-
tou os Deputados considerados rebeldes Ao
sei indagado sobre a procedência das noti
cia» dando conta de outras demissões uma
fontf do Planalto negou que outros deputa-
dos tossem sei atingidos embora depois
tenha admitido a possibilidade de mais um
parlamentar tei alguma pessoa indicada por
eie atestada do cargo que ocupa

Brasília — O Deputado Mi-
ro Teixeira (MDB-RJ), princi-
pai portavoz do CHAGUIS-
MO e que obteve 536 mil vo-
tos nas ultimas eleições, este-
ve ontem, no gabinete do Mi-
nistro Petrônio Portella. Seu
nome, ao contrario do que
ocorre com os demais parla-
mentares. não constou da
agenda de audiências do Mi-
nistro e nem mesmo o Chefe
de Gabinete.. Sileno Ribeiro,
tomou conhecimento da sua
presença no Ministério, se-
gundo afirmou.

O Sr Miro Teixeira entrou
pelo elevador privativo e saiu
sem que os jornalistas o vis-
sem. Antes de viajar para o
Rio. às 12h30m. o Deputado
Chaguista declarou que tra-
tou apenas de um problema
de passaporte com o Ministro
Petrônio Portella.

No dia anterior, o Deputa-
do Miro Teixeira esteve no
Palácio do Planalto conver-
sando com o secretário parti-
cular da Presidência da Re-
publica. Heitor Ferreira, pro-
vocando especulações sobre
possíveis articulações visan-
do à reforma partidária.

Câmara
instala
comissão

Brasília — Os principais
objetivos da comissão
suprapartidária criada ontem
para debater a devolução das
prerrogativas do Congresso
será a inviolabilidade de fis-
calizaçào das administrações
direta e indireta e a faculdade
de emendar decretos-leis.

A comissão será formada
pelos Deputados arenistas
Djalma Marinho tpresidentei.
Célio Borja irelaton. Antônio
Mariz IRN). Joào linhares
(SC). Afnsio Vieira Lima
(BA), Antônio Dias IMG), Bo-
nifácio de Andrada (MG), Ge-
raldo Guedes (AL) e, pelos
emedebistas, Figueiredo Cor-
reia (CEl, Fernando Coelho
(PE), Joào Gilberto (RS), Sa-
mir Achoa (SP), José Costa
iAL), Marcelo Cerqueira (RJI
e Marcondes Gadelha (PB).

EM DOIS MESES

Dentro de dois meses, o Sr
Djalma Marinho espera que a
comissão já elabore e apre-
sente uma emenda constitu-
cional restaurando as prerro-
gativas do Congresso, perdi-
das nos últimos 15 anos de
legislação excepcional.

A base para o trabalho da
comissão da Câmara serão as
sugestões jã feitas pela Mesa
do Senado e encaminhadas
ao Presidente da Câmara,
Deputado Flávio Marcílio,
que ontem pela manhã anun-
ciou oficialmente os nomes
dos participantes.

Logo depois da rápida sole-
nidade de anúncio dos no-
mes. no gabinete do Presi-
dente da Câmara, o presiden-
te da comissão, Deputado
Djalma Marinho, explicou
que o trabalho a ser feito não
significa uma antecipação à
Constituinte.

"Nosso trabalho" — disse
ele — "é referente apenas a
uma reforma constitucional,
no capitulo das prerrogativas
do Legislativo".

Esse trabalho ele reputa
"como a mais alta contribui-
ção ao esforço empreendido
pelo Presidente Joào Figuei-
redo no sentido de consolidar
a democracia no país, dando
continuidade ao esforço do
Ministro da Justiça, Sr Petró-
nio Portella, alargado pelo.
ex-Presidente Geisel".

Em nome da Oposição, o
Deputado João Gilberto afir-
mou que "o MDB acredita
que a solução do problema
político brasileiro se dará
com a convocação de uma
Assembléia Nacional Consti-
tuinte, livre e garantida, elei-
ta sem pressões e com a parti-
cipação dos cassados e exi-
lados".

Ele disse que o MDB, inter-
namente, já elaborou emen-
das relativas ao Legislativo, a
serem encaminhadas à co-
missão como sugestão do
Partido.

Saraiva
dá almoço
na ONU

Brasília — O Chanceler Sa-
raiva Guerreiro vai oferecer
um almoço a todos os chefes
das delegações latino-
americanas que participam
da Assembléia-Geral da
ONU. em Nova Iorque, no dia
seguinte ao seu pronuncia-
mento de abertura da fase
dos debates da conferência,
prevista para a terça-feira

Com uma escala no Rio pa
ra a troca de aviões o Minis-
tro das Relações Exteriores
viaja hoje a iioit* para Nova
Iorque corno ''nete da deiega
çâo brasileira cambem inte
giaaa pelo» Embaixadores
Sérgio Correia da Costa
Hetio Bugos Caoai e Celso ae
Souza e Silva.
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NIVEL DE EFICIÊNCIA DAS
RETRANCAS BÁSICAS
BASE: 486 CHAMADAS

24% 24%
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J. Brasil O Dia O Globo

Carros, llllllilllil Empregos. I Imóveis aluguel. V/A Imóveis à venda. SM Negócios

ASSDMCOMO
EXISTEM JORNAIS

E JORNAIS
HACLASSmCADOS

MVVocê já ouviu muita conversa sobre
classificados, não é mesmo?

Mas na hora da verdade, na hora em
que o classificado precisa mostrar que fun-
ciona, a coisa muda.

Se você pensou só em circulação e
preço você descobriu que perdeu tempo,
dinheiro e paciência.

Há 88 anos o Jornal do Brasil vem
provando que um classificado é tão eficien-
te quanto o número de pessoas certas que
atinge. Pessoas que podem e querem com-
prar o que você está anunciando.

È foi justamente para orientar tanta
gente que utiliza classificados que o
Marplan fez uma pesquisa de campo.

A pesquisa consistia no seguinte: co-
locar 15 pequenos anúncios iguais nos bal-
cões de classificados dos três maiores jornaisdo Rio -Jornal do Brasil, O Dia e O ólobo.
Portanto 15 anúncios no Jornal do Brasil
e 30 rios outros jornais.

Anúncios vendendo imóveis, auto-
móveis, oferecendo empregos. Na Zona
Norte, na Zona Sul, no Centro e na Tijuca.

fe -^y

0f*rZSf#£2 'VT-'- ¦¦' ..¦v,-'.--x \i ¦".;. ¦._¦;>......'¦¦,..-'".......

&* «ffg&F*.

Sá*"* *«

anúncios deu mais da metade das respostas.
Isto é eficiência.

E você sabe disso sempre que tem
pressa em vender, alugar ou comprar um
imóvel. Em arranjar o melhor emprego.
Ou comprar automóvel. Procure o classifi-
cado do Jornal do Brasil. Ele dá respostas.
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Durante duas semanas, 486 pessoas
responderam aos anúncios usando os dife-
rentes telefones do pessoal do Marplan.

Pois dessas 486 pessoas 52 % respon-
deram aos anúncios publicados pelo Jornal
do Brasil; 48% aos anúncios dos outros
classificados. Isto quer dizer que 1/3 dos

JORNAL DO BRASIL

S™M_-MB-_--_Bi-----.--____K



4 _ política e governo JORNAL DO BRASIL D sexto-feira, 21/9/79 1 ° Caderno

Ulysses tem informações de que os Partidos não acabam
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Brasília — Pelas informações que teria
obtido na área parlamentar governista. o
presidente do MDB. Deputado Ulysses Gui-
marães, revelou ontem, em seu gabinete.
que o Governo estaria reexaminando a sua
decisão de extinguir os atuais Partidos, no
plano da reestruturação partidária.

Na sua opinião, parece que ninguém da
Arena está satisfeito com a anunciada refor-
ma partidária. "Muitos por discordarem do
Arenão, outros pelo receio de que com a
medida virá o voto distrital, outros porque
estão convictos de que virá. também, a pror-
rogaçào dos mandatos municipais e nós. do
MDB, porque somos contra a extinção" —
disse.
Recusa

O presidente do MDB continua se recu-
sando a admitir a hipótese da extinção,
comentando que nào acredita possa o Go-
vemo dar. publicamente, alguma definição
sobre o problema, após a reunião de segun-
da-feira no Palácio do Planalto.

Se decidirem alguma coisa, náo dirão
e. se não decidirem nada, também não revê-
laráo coisa alguma — frisou.

O Sr Ulysses Guimarães, embora evitan-
do falar a respeito, não deixou de comentar
que o MDB está preocupado, basicamente,
em garantir sua sobrevivência. "Nossa luta
— disse — é para salvar o Partido".

A presença de diversos emedebistas
de São Paulo, no jantar oferecido pelo Go-
vernador Paulo Salim Maluf ao Presidente
Figueiredo, não prejudica a operação de
salvamento do MDB?

Náo gostaria de falar sobre esse episó-
dio. Vocês sabem como me sinto diante do
que aconteceu e das notícias publicadas. Foi
tudo muito lamentável.

No que diz respeito à proposta do Sena-
dor Teotónio Vilela (MDB-ALi. de elaborar
um "documento conjunto", assinado pelas

Arquivo
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Ulysses Guimarães

lideranças das forças de oposição, exigindo
uma definição do Presidente Figueiredo na
reforma partidária, o Sr Ulysses Guimarães
foi evasivo:

Vocês sâo testemunhas que tenho co-
brado, como presidente nacional do MDB.

. uma definição do Governo perante a nação.
. Em todo o caso, vamos estudar a matéria
com cuidado. Qualquer coisa nesse sentido
devemos fazer com competência, sem açoda-
mento.

E a informação de que o Sr não se
recusaria a conversar com o Presidente
Figueiredo?

É os jornalistas perguntaram isso,
quarta-feira à noite. Náo vejo qualquer ab-
surdo nisso. E se o Presidente me chamar
para informar que a Argentina, por exemplo,
quer se apossar de uma parte do nosso
território, vocês acham que não deveria ir
falar com ele?

E se o Presidente convidar o Sr para
Embaixador do Brasil na ONU?

Seria muito difícil o convite e a aceita-
ção. Minha mulher náo gostaria de se afastar
dos netos...

O: Planalto respeita líder do MDB
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O Palácio do Planalto encara "com o
maior respeito" a disposição do presidente
nacional do MDB, Deputado Ulysses Gui-
marães, em conversar com o General Joáo
Figueiredo. O subsecretário de Imprensa da
Presidência da República, Alexandre Gar-
cia, confessou, no entanto, ignorar se existe
qualquer iniciativa prática nesse sentido.

Esclareceu o subsecretário de Imprensa
que "estamos na era do diálogo e do entendi-
mento", mas, em relação ao presidente do
Partido Oposicionista, ele afirmou desço-
nhecer se "existe interesse especifico" consi-
derando, entretando, "uma conversa como
essa sempre proveitosa".

CllblJ
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Mesmo lembrando "estarmos na fase fi-
nal da reformulação partidária", o subsecre-
tário de Imprensa repetiu uma frase do
Ministro Said Farhat: — "nada esta decidido
ainda". Estaria portando em tempo, segun-
do o sr Alexandre Garcia, de que uma con-
versa entre o presidente da Oposição e o da
República rendesse resultados, mesmo por-
que "a intenção do Presidente é que a refor-
mulação partidária atenda ao consenso".

— É evidente que, numa democracia, as
coisas são feitas de maneira a melhor aten-
der ao consenso — afirmou o Sr alexandre
Garcia.

Emedebistas recusam a frente
Líderes e dirigentes do MDB, como se

previa, estão reagindo à idéia da organiza-
çáo de uma nova frente das oposições, com a
participação dos Srs Miguel Arraes, Leonel
Brizola, Luis Inácio da Silva, o "Lula" e Luiz
Carlos Prestes por entenderem que esta
união iria descaracterizar o Partido e situa-
lo em posição minoritária.

O Senador Teotónio Vilela (MDB-AL),
entretanto, deixou claro, ontem, numa con-
versa informal com os Senadores emedebis-
tas Roberto Saturnino (RJ) e José Richa
(PR) que a proposta que levou ao Sr Ulysses
Guimarães, depois do seu encontro com o Sr
Leonel Brizola, ao menos na primeira fase,
seria para elaborar um "documento conjun-
to", cobrando definições político-partidárias
do Presidente Figueiredo.

Tréplica a Doutel
Pelas noticias recebidas, ontem, de políti-

cos ligados ao ex-Govemador gaúcho, do
Rio e de Porto Alegre, o Sr Leonel Brizola
está satisfeito com a iniciativa do Senador
alagoano e, ainda, com a repercussão de
suas declarações aos jornais.

O Sr Teotónio Vilela nào levou em consi-
deração o desmentido do ex-Deputado Dou-
tel de Andrade, à sua revelação de que o ex-
Governador gaúcho admite adiar o projeto
do PTB, se o Palácio do Planalto — "leia-se
Ministro Golbery do Couto e Silva" — insís-
tir na extinção dos Partidos, na organização
do Arenão, na proibição de coligações parti-
darias, na adoçáo do voto distrital e na
prorrogação dos mandatos de Prefeitos e
Vereadores.

— Ora, não tem por que o Doutel desmen-
tir a informação. Nós não conversamos com
ele. O Brizola foi de Sáo Borja a Porto

Alegre, para honra nossa, nos receber e para
uma longa conversa. E já sei que ele gostou
das noticias publicadas nos jornais de on-
tem — esclareceu o Sr Teotónio Vilela.

Ele fez questáo de deixar claro que sua
proposta, ao menos por enquanto, não en-
volve a organização de uma "frente". O
Senador emedebista sabe que as resistên-
cias no MDB a essa iniciativa são muito
grandes. O que ele propôs, de comum acordo
com o Sr Leonel Brizola, ê a elaboração de
um documento, firmado pelas lideranças
das oposições, exigindo uma definição do
Presidente da República na reformulaçào
partidária.

Esse documento seria assinado pelo Srs
Ulysses Guimarães, Leonel Brizola. Miguel
Arraes, Luís Inácio da Silva e, possivelmen-
te, por representantes dos grupos autênticos
e moderado — Jarbas Vasconcellos e Tan-
credo Neves, por exemplo.

O Senador Tancredo Neves, que tem po-
sição conhecida contra qualquer "frente de
oposições", não se recusaria a assinar, se-
gundo amigos seus. Mas o Senador mineiro
entende que, uma vez assinado o documen-
to, o Deputado Ulysses Guimarães represen-
taria todas as correntes do MDB.

Os Senadores Teotónio Veilela, Roberto
Saturnino e José Richa — que ontem iria
procurar manter contato telefônico com o
Senador Pedro Simon, que está em Porto
Alegre — acham que o documento cobrando
uma definição oficial no que diz respeito ao
projeto politico-partidário"serà da maior
importância".

O Governo teria de se definir e, mesmo se
não houver resposta, sua omissão, segundo
os senadores, reforçaria a campanha pela,
unidade das forças oposicionistas.
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BANCO DO BRASIL S.A.
C.G.C. 00.000.000/0001-91

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

REALIZADA EM 21.08.79

Aos vinte e um dias do mès de agosto do ano de mil novecentos e setenta e nove;às
dezessete horas, sob a presidência do Dr. Oswaldo Roberto Colin, reuniu-se o Conselho
de Administiacão, encontrando-se presentes os Conselheiros Drs. Ângelo Calmon de Sa,
Carloman da Silva Oliveira, Cid Heráclito de Queiroz, David Casimiro Morena, Eduar-
do de Castro Neiva, Luiz de Moraes Barros e Nestor Jost, e, na.secretaria dos trabalhos,
o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. Narciso Fernandes Bouças Júnior.

Aberta a reunião o Si. Presidente deu conhecimento aos Sis. Conselheiros dos pe-
didos de renuncia apresentados pelo Vice-Presidente Jofre Alves de Carvalho e pelo
Membro do Conselho de Administração Dr. Carlos Brandão. Diante disso, o Conselho
de Administiacão decidiu:

a) homologar resolução do Sr. Presidente, "ad refçrendum do Conselho de Admi-
nistração", que indicou o Vice-Presidente Dinar Goyheneix Gigante para responder,
cumulativa e interinamente, pela Vice-Presidéncia de Operações no Pais;

b) eleger para o cargo de Vice-Presidente de Operações no Pais, completando
mandato de 1979/1982, b Dr. Giampaolo Marcello Falco, brasileiro, casado, professor
e banqueiro, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 250, 5° andar, Higienópolis,
São Paulo (SP), portador do CPF nP 003074758-91 e da Carteira de Identidade nP
1.344.900, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e

c) na forma do art. 20 dos Estatutos, nomear para o cargo de Membro do Conse-
lho de Administração, conferindo a representatividade do Banco Central do Brasil, o
Dr. Emane Galvèas', brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Avenida
Atlântica nó 2492, ap. 301, Rio de Janeiro (RJ), portador do CPF nP 00799840700 e
da Carteira de Identidade nP 522.839, expedida pelo Instituto Felix Pacheco, Rio de
Janeiro (RJ), que exercerá a função até a próxima Assembléia Geral de Acionistas.

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual eu. ass.(Narciso Fernandes Bouças Júnior, Chefe do Gabinete da Presidência,
mandei lavrai esta ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros presen-
tes.
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Ass.) Oswaldo Roberto Colin
Ângelo Calmon de Sá
Carloman da Silva Oliveira
Cid Heradito de Queiroz

David Casimiro Moreira
Eduardo de Castro Neiva
Luiz de Moraes Danos
Nestor Jost

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FtUERAL
CERTIDÃO

o do Presidente daCertifico que a primeira via deste documento, por
JCDF, nesta data. foi arquivada sob o númenr81J8T7~

Brasília, 18 de setembro de 1979.

Waidii Peixoto
Secretartu-Geial

Montoro revela
tendência unitária

O Senador Franco Montoro
afirmou ontem que a tendên-
cia da maioria dos políticos
que estào no MDB é de per-
manecerem unidos, "inclusi-
ve o Senador Tancredo Ne-
ves", se houver a extinção
dos dois Partidos, como se
anuncia, para formar uma no-
va sigla com a mesma bandei-
ra e o objetivo' "de devolver o
Poder ao povo".

O Sr Franco Montoro asse-
gurou que a maioria esmaga-
dora dos senadores acha que.
se o Governo tende a criar o
seu Partido, após a reformu-
lação partidária, "está mais
do que claro que. através de
casuísmo, os atuais detento-
res do Poder pretendem con-
servá-lo". Caberá ao MDB
unir-se, ainda que em uma
sigla diferente "para que a
decisão seja devolvida a
quem de direito".

CAUTELOSO

Enquanto o senador paulis-
ta anunciava que o MDB po-
dera ter um nome ainda mais
simpático, após a sua reestru-
turação — Partido Popular
do Brasil — O Senador Tan-
credo Neves mantinha-se. on-
tem, na mesma posição cau-
telosa que adotou desde que
se fala em reformulação parti-
daria.

— Eu sou vice-presidente
do MDB e tenho compromis-
sos com a legenda. Acompa-
nhamos as posições do nosso
presidente, que exige atesta-
do de óbito passado em cartó-
rio. Se a extinção vier, como
se anuncia, terei de consultar
meus companheiros de Minas
para decidir qual o caminho a
seguir. Não tomarei decisões
isoladas.

O Senador Tancredo Neves
não acredita que o Governo
tenha decidido alterar a lei
para colocar um dispositivo
impedindo coligações parti-
darias. O político mineiro
acha que o Governo será um
dos grandes interessados —
senão o principal beneficiário
— de coligações partidárias e
náo iria fechar a porta a essa
hipótese.

DIREÇÀO MODERADA

O Deputado Henrique Al-
ves (MDB-RN) opinava a ai-
guns políticos que Autèntic-
os e Moderados tendem a se
manter no MDB, mas com o
controle do Partido passando
das mãos dos primeiros para
os últimos.

Segundo o Deputado poti-
guar, o Senador Tancredo Ne-
ves deu-se ao trabalho de rea-

lizar um levantamento minu-
cioso. Estado por Estado,
chegando à conclusão de que
os moderados representam
mais de 65^ do MDB. o que
foi uma surpresa para muitos,
pois a impressão geral era de
que os autênticos eram a
maioria.

O Senador Franco Montoro
também afirmava, ontem,
que a impressão dominante.
de que os autênticos repre-
sentam a maioria, não se cpa-
duna com a realidade dos
fatos:

Nós moderados somos a
maioria, conforme levanta-
mento que qualquer pessoa
se acha em condições de fa-
zer, em Sào Paulo, no Rio e
em outros Estados.

O Senador Tancredo Neves
negou, contudo, a hipótese de
luta pelo controle do Partido,
através da apresentaçào de
uma chapa por ele encabeça-
da contra a do Sr Ulysses
Guimarães. Disse que o MDB
comparecerá unido para su-
fragar o nome do Deputado
paulista, reconduzindo-o à
presidência do Partido.

Não há razões para qual-
quer mudança de atitude em
relação a isso. Agora que, se-
gundo se anuncia, estamos
com os dias contados, não se
justificaria, em nenhuma hi-
pótese, qualquer movimento
divisionista. Todos vâo votar
com o nosso presidente Ulys-
ses Guimarães.

O Sr Franco Montoro disse
que é fundamental conservar
as principais lideranças den-
tro do MDB, ainda que o Par-
tido tenha outro nome, uma
vez que considera indiscutí-
vel que o principal objetivo
da extinção dos atuais Parti-
dos "é a divisão das oposições
para que, mais facilmente, os
atuais detentores do poder o
conservem".

O Sr Henrique Alves afirma
que os moderados admitem a
coexistência com os autênti-
cos dentro do MDB, "desde
que tenhamos presença cor-
respondente à nossa força nu-
mérica nos órgãos de coman-
do do Partido".

Nós queremos ser um
Partido de oposição demo-
crática, em condições de as-
sumir o Poder em muitos Es-
tados, a partir de 1982 — afir-
mou o representante da Opo-
sição do Rio Grande do
Norte.

Tancredo tenta
unir moderados

Deputados e Senadores
identificados como modera-
dos do MDB reuniram-se no-
vãmente, para examinar a re-
forma partidária, com a pre-
sença do Senador Tancredo
Neves (MG). O encontro foi
na casa do Senador Lázaro
Barbosa (GO) Io secretário da
Comissão Executiva Nacio-
nal do Partido.

Além dos Senadores Tan-
credo Neves, Lázaro Barbosa,
Evelásio Vieira (SC) e Cunha
Lima (PB), compareceram
cerca de 20 Deputados. O pia-
no do grupo é o de promover
reuniões semanais com 20 po-
liticos, para melhor coorde-
nação da discussão.

LUTA PELA ESTRUTURA

No encontro de anteontem,
falou-se muito da possibilida-
de de o MDB marchar unido
para renovar o Diretório Na-
cional, a 4 de novembro, mas
prevaleceu a tese de que a
corrente moderada deve ficar
com a maioria do órgão.

Náo falaram em possíveis
nomes à presidência do MDB,
embora a recondução do Sr
Ulysses Guimarães tenha si-
do examinada e considerada
possível, "desde que os au-
tènticos nào sejam indicados
para os principais postos da
direção".

Se o acordo não for possi-
vel, os moderados estariam
dispostos a apresentar chapa
própria na Convenção Nacio-
nal, pois tém a certeza de que
podem ganhar, já que esse
grupo seria o majoritário,
principalmente com o peso
dos votos dos chaguistas.

Ocorrendo a extinção, que
os moderados nào tém dúvi-
das que acontecerá, essa cor-
rente pretende assegurar-se
da estrutura partidária, no
plano de organizar um novo
Partido de oposição náo radi-
cal. Seriam, em princípio, 12 a
15 Senadores e 70 a 80 Depu-
tados Federais entrosados
nessa tese.

Gil van sugere
nova estratégia

O Senador Gilvan Rocha
(MDB-SE) disse ontem que o
Governo terá de modificar
sua estratégia de reformula-
ção partidária, porque a Opo-
sição se manterá unida, res-
pondendo desta forma às ma-
nobras do Governo para divi-
dir o MDB, a fim de conservar
o Poder.

De acordo com informações
recebidas pelo Senador Gil-
van Rocha essa intenção é,
também, a dos parlamenta-
res favoráveis à formação do
PTB, desde que o Governo
exerça o poder de que dispõe
para tentar instituir o Porte-
lão, o Partido único de apoio
ao Governo.

RESISTÊNCIA

Apesar de favorável ao plu-
ripartidarismo. com os Parti-
dos surgindo livremente, sem
limitações, o Senador Gilvan
entende que. no momento, to-
das as divergências entre os
oposicionistas-devera-ser cs-
quecidas. a fim de que conti-
nue uma frente única das
Oposições contra o sistema
vigente.

Foi a ação dessa frente que
levou o Governo a promover
o inicio da abertura democrá-
tica, mas o restabelecimento
total da normalidade só ocor-
rera se a sociedade e o MDB
continuarem unidos. O plano

do Governo para se perpe-
tuar no Poder começa, segun-
do o Sr Gilvan Rocha, pela
tentativa de divisão do MDB,
após o que virão outras ini-
ciativas, como a adoçáo do
voto distrital, à proibição de
coligações partidárias etc...

PLEBISCITO

A Oposição, prevê o Sena-
dor Gilvan Rocha, reagirá
contra toda e qualquer mano-
bra do Governo que vise a
dividi-la. Desde junho último,
quando se começou a falar
que o projeto de reformula-
çào partidária do Governo,
iria propor a extinção dos
atuais Partidos, 14 senadores
oposicionistas resolveram se
unir para a fundação do "no-
vo MDB".

Hoje, a sua convicção é de
que todos os parlamentares
do MDB reagirão à extinção
do Partido, permanecendo
unidos. Se isto ocorrer, ele
t6rrrveríeza-de-que-em_lS82,
as eleições para a Câmara e o *
Senado, o MDB. refletindo a
insatisfação da sociedade,
acabará sendo majoritário."O Governo — observa Gil-
van — quer nos dividir para
continuar no Poder. O povo.
no entanto, já não suporta
mais o que ai está e em 1982.
unido, o MDB derrotará o sis-
tema".

Brizola insiste no seu PTB
Porto Alegre — O ex-Govemador Leonel

Brizola. em nota distribuída ontem à noite,
esclarece que suas palavras foram ma) —
interpretadas pelo Senador Teotónio Vilela
iMDB-ALl. que revelara há dois dias que o
político gaúcho admitia adiar a formação do
PTB.

A nota enfatiza que "o ressurgimento do
PTB é uma situação irreversível" mas em
outro trecho esclarece que "a partir do mo-
mento em que se verificar propósitos náo
democráticos do Governo, teríamos ias opo-
siçòesi que examinar e deliberar, em conjun-
to, sobre as situações concretas que se apre-
sentarem".

A nota

É a seguinte a nota do Sr Leonel Brizola:"Recebi, com muita honra e grande con-
forto pessoal a visita do Senador Teotónio
Vilela. Há muito acompanho, com simpatia
e apreço, sua atuação, suas atitudes e defini-
ções. Nosso diálogo foi excelente e construti-
vo. Especialmente para mim. que recém
estou chegando, depois de 15 anos de ausèn-
cia. Todas as observações do Senador Teotó-
nio Vilela foram plenas de sinceridade e
franqueza. Suas declarações à imprensa re-
produzem, no essencial, as conclusões a que
chegamos.

"Ressaltaria, entre elas. o nosso ponto-
de-vista. segundo o qual. o pluralismo parti-
dário constitui a etapa mais imediata e
fundamental no processo de reconstrução
democrática do pais. O senador acentuou as
suas preocupações com respeito às inten-
ções do Governo, que estaria pretendendo,
com o projeto de reforma partidária, apenas
fragmentar e delibitar a Oposição. Para tan-
to, consagraria artifícios como a sublegenda,
a proibiçào de coligações e o voto distrital
como forma disfarçada de continuismo."Quanto a este aspecto também a nossa
identidade foi completa e a nossa posição
comum é a de que as oposições brasileiras
devem, unitariamente. lutar por uma legisla-
çâo democrática. A esta altura, tive oportu-
nidade de manifestar ao senador alagoano
que nós, trabalhistas, como certamente
ocorrerá com todas as demais correntes de
Oposição, a partir do momento em que se
verificar de fato qualquer propósito nâo de-
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Leonel Brizola
mocrático do Governo, tonamos que exami-
nar e deliberar, em conjunto, sobre as situa-
çòes concretas que se apresentarem."Quanto ao ressurgimento do PTB. e
uma situação irreversivel. dado que o traba-
lhismo é uma realidade histórica, política,
social e cultura na vida brasileira Pois, nao
seria de admitir, em qualquer etapa de nossa
vida democrática, que milhões e milhões de
brasileiros não se pudessem expressar livre-
mente".

Deputados recomendam ida a Brasília
Um grupo de parlamentares do MDB da

corrente trabalhista vai solicitar ao Sr Leo-
nei Brizola que caracterize seu retorno à
atuação politica, indo o mais breve possível
a Brasília, que eles consideram o centre
nervoso da política nacional. Com esta fina-
lidade, seguiu ontem mesmo para Porte
Alegre, o Deputado José Costa (MDB-AL)
que vai sugerir ao ex-Governador que và a
Brasília jâ na próxima segunda-feira.

Segundo eles. a ida do Sr Leonel Brizola à
Capital federal se revestiria da maior impor-
tància politica, porque permitiria ao ex-
Governador gaúcho contato com as princi-
pais lideranças do MDB, muitas das quais
ainda não o conhecem pessoalmente. Outra
idéia do grupo, seria a de que o Sr Brizola
visitasse o presidente do Congresso, para
agradecer, em seu nome e de outros anistia-
dos, o papel importante que o Parlamento
teve na aprovação da lei da anistia.

De acordo com o Deputado Jose Maurício
(MDB-RJ l, um dos participantes da reunião,
o Sr Brizola retornou ao Brasil, conforme
prometeu, sem atitudes triunfalisticas. As-
sim sendo, acham eles que. ficando em Porto
Alegre, a dimensão de sua presença política
no pais fica um pouco ofuscada, por nao ser
la o centro das decisões. Seus contatos com
as lideranças e expressões de renome da
Oposição caracterizariam também que,
mesmo com a criação do PTB, seu pensa-
mento nâo e o de fragmentar as oposições e
sim de fazer com que o seu Partido participe
do processo de reorganização social do pais.
Participaram da reunião os seguintes parla-
mentares: Getúlio Dias. Jose Maurício. Sér-
gio Murilo. J. G de Araújo Jorge. José Costa,
Murilo Mendes. Jose Frejat, Hilderico de
Oliveira. Antônio Morais, alem de quatro
membros do núcleo do PTB em Brasília.

Ivete aceita reunião oposicionista
Curitiba — A ex-Deputada Ivete Vargas

afirmou ontem.que aceitará se for convida-
da, participar do encontro que está em cogi-
tações entre o ex-Governador Leonel Brizo-
la, o presidente nacional do MDB Deputado
Ulysses Guimarães e o ex-Governador Mi-
guel Arraes. Ela defendeu a legalização do
Partido Comunista Brasileiro, pretendida
por seus representantes em Paris, e negou
divisões no PTB, dizendo que "o PTB do
amor é um só".

A Sra Ivete Vargas declarou que "náo
existe um PTB de Ivete e um PTB de
Brizola, mas apenas um. o de Getúlio Var-
gas, que o meu grupo tomou a iniciativa de
garantir, através do registro legal da sigla."

— Eu e o ex-Governador Leonel Brizola ja
pertencemos ao PTB no passado, mas agora
o Partido nào é propriedade minha nem
dele, mas uma realidade legal da qual eu
pertenço e que o Sr Brizola. se náo quiser
integrar, que crie outra sigla — disse ela.

Trabalhismo ganha adesões no Rio
O Deputado Emanoel Cruz, que rompeu

com a corrente emedebista liderada pelo
Governador Chagas Freitas e já se vinculou
ao movimento em favor da reorganização do
PTB, anunciou ontem que 

"o trabalhismo já
tem garantida a adesão de 12 parlamenta-
res, na Assembléia Legislativa do Estado,
cujos nomes serào oportunamente divul-
gados".

Ao mesmo tempo em que o parlamentar
dissidente da corrente chaguista fazia essa

revelação, o Deputado João Batista Luban-
co, da Arena, confirmava que vai estabelecer
contatos, na próxima semana, com o presi-
dente da Comissão Executiva Nacional pro-
visória do PTB, Sr Doutel de Andrade.

Ante uma pergunta, se nâo achava forte
para um integrante da Arena aderir ao PTB
de tendências brizolistas. o Sr Joaó Batista
Lubanco disse que 

"a sedução nâo é de
homens, nem de lideranças eventuais, mas
de idéias".

Arraes diz que povo está unido
Recife — O ex-Governador Miguel Arraes

de Alencar afirmou ontem que "as divisões
que possam existir nos palanques são secun-
darias em face da unidade do povo" pois, na
sua opinião, o povo está coeso em tomo da
chamada Frente Nacional Democrática e
Popular.

Ele náo definiu o que é essa Ftente mas,
advertiu que "o que precisamos, no momen-
to. é dar prosseguimento à nossa luta". As
declarações do Sr Arraes foram dadas na
residência de sua filha Ana Lúcia, onde está
hospedado, em rápido encontro que mante-
ve com os jornalistas, no início da tarde de
ontem.

Saco de gatos
O Sr Miguel Arraes concorda com os que

acusam o MDB de ser um saco de gatos mas
acha que "saco de gatos náo é só o MDB, é o
país todo. Temos que acabar com esse gran-
de saco de gatos, que apenas reflete a crise
das instituições políticas que atravessamos.
Mas o povo vai se unir. A rua está coesa em
tomo dos seus lideres".

Afirmou, em seguida, que "a Frente pode
perfeitamente coexistir dentro do MDB", e
deixou bem claro que "foi o povo que a
criou", pois "quando digo que o povo está
unido, é porque procurou criar essa Frente,
que. com o tempo, pode até passar. As coisas
se modificam ao longo de suas existências".

Para o Sr Miguel Arraes "somente uma~Assembléia^aciQnal_J2onstituinte 
poderá

livrar o pais do saco delrãtõs~èftrqne-vive
hoje, com o povo se pronunciando democrá-
ricamente." Ao seu ver. a Constituinte "está
intimamente ligada ao dia-a-dia do povo. e
seria a melhor fórmula de tentar-se resolver
os conflitos e reivindicações, através do con-
senso nacional".

Mostrando-se preocupado com as decla-
rações do Senador José Samey. na tarde de
quarta-feira em Brasília, quando o dirigente
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Miguel Arraes

arenista disse que a Igreja, os sindicatos,
federações, associações e outros grupos aca-
baram ocupando o vazio deixado pelos Par-
tidos políticos, o Sr Arraes soube que o
parlamentar maranhense teria elogiado o Sr
Leonel Brizola:

Antes de falar do MDB, gostaria de
saber o que estáo dizendo os nossos adversa-
rios — perguntou o Sr Miguel Arrae*

O Sr Samey elogiou o Sr Bnzoia —
informou um repórter.

Isso e mauinaíciorSe-o-adversãriG-
elogia a gente, é porque a gente está errada
— disse o Sr Arraes.

Em seguida, afirmou que nâo se surpreen-
deu com nenhum dos depoimentos que ine
fizeram os líderes políticos que se vém reu-
nindo com ele. desde o regresso do exílio: "O
quadro é exatamente o que eu imaginava, e
a situação do povo continua muito mim.
Péssima".
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Líderes da Arena reconhecem dissidências
Brasilia — O.s lideres go-

vemistas Jarbas Passarinho
e Nelson Marchezan deverão
revelar, na reunião de segun-
da-feira no Palácio do Planai-
to, com o Presidente Figuei-
redo e o Ministro Petrônio
Portella, que em todas as
bancadas regionais foram lo-
calizados "rombos" em rela-
ção à unidade partidária em
tomo da tese do Arenão.

Os parlamentares arenistas
estão observando que é evi-
dente a irritação do dois iíde-
res diante da insistência do
Ministro da Justiça e do pre-
sidente nacional do Partido.
com a idéia de ser organizado
um Partido único oficial de
sustentação político-
partidária ao Governo Fi-
gueiredo.

DIVISÃO DE CÚLPULA

O Deputado Nelson Mar-
chezan, por sinal, já tomou a
decisáo de não mais prestar
qualquer informação aos jor-
nalistas em relação ao assim-
to. Segundo vice-lideres da
Arena, o parlamentar gaúcho
resolveu adotar esta posição
depois que o Senador José
Sarney, estranhamente, atri-
buiu a responsabilidade da
liderança os resultados do
seu "relatório", apontando a
preferência da maioria pelo
Arenão.

Os vice-líderes da Arena,
diante do silêncio do líder,
nào deixam de comentar, in-
formalmente, que o Senador
maranhense "não tinha o di-
reito de tirar a responsabili-
dade de seus ombros e jogá-la
nos ombros do Marchezan".
Acrescentaram que a pesqui-
sa da liderança, realizada an-
tes do recesso de julho, foi
divulgada por todos os jor-
nais e nela nâo constava
qualquer indagação sobre
preferência por um ou mais
Partidos do Gorvemo.

A indagação básica foi
quanto à extinção da Arena e
do MDB e quase 60^ mani-
festaram-se pela extinção —
comentaram.

Na Câmara e no Senado.
por sinal, representantes dos
dois Partidos estão convenci-
dos de que a criação do Are-
nào é idéia do Ministro Gol-
bery do Couto e Silva, que
conseguiu convencer os Srs
Petrônio Portella e José Sar-
ney da sua eficácia e viabili-
dade. Mas os parlamentares
acham que. se a medida se
concretizar, vai se confirmar
a previsão do Senador Tan-
credo Neves — a radicaliza-
ção do quadro politico- ^institucional brasileiro.

A Oposição já está reagin-
do ao Arenão. a exemplo cia
maioria das bancadas arenis-
ta. O lider Freitas Nobre, do
MDB, expressou bem a rea-
çáo oposicionista, observan-
do: "Na reforma pretendida, o
Govemo quer implantar o
pluripartidarismo na Oposi-
ção e o monopartidarismo na
situação".

Também os Senadores
emedebistas Roberto Satur-
nino, Teotônio Vilela e José
Richa estáo convencidos de
que o plano nasceu no Gabi-
nete Civil da Presidência da
República. Para eles, o Minis-
tro Golbery, lançando a se-
mente do Arenão, conseguiu
desviar a atenção do Parla-
mento para a grave situação
sócio-económica do pais.

"Hoje. só se fala no Arenão,
no Emedebào, na prorroga-
ção dos mandatos munici-
pais. na reação às posições de
Brizola e de Arraes. no voto
distrital, na proibição das co-
ligações partidárias. E nào
poderia ser diferente, pois os
parlamentares náo podem
deixar de se preocupar com o
quadro político-partidârio e
com a situação de cada um"
— observou o Senador José
Richa aos seus companheiros
de bancada.

Pensamento quase idêntico
foi manifestado pelo Senador
Tancredo Neves. Ele acha
que o Congresso está sem
condições, por exemplo, de
dar a devida atenção ao au-
mento dos pedidos de em-
préstimos externos aos Esta-
dos e municípios. "Pelos pe-
didos enviados pelo Governo
ao Legislativo — frisou —
tem-se a impressão de que o
Brasil está vivendo em ouro".

Apesar disso, as informa-
ções recolhidas ontem de par-
lamentares que conversam
com o Ministro Petrônio Por-
tella mostram que o "pano
ainda nào foi levantado", sal-
vo no que diz respeito à extin-
çào da Arena e do MDB —
que já estaria, realmente, de-
cidida.

Virgílio diz que
leite já derramou

O Governador do Ceará, Sr
Virgílio Távora, disse ontem,
depois de falar com o Minis-
tro Petrônio Portella sobre a
reforma partidária, que con-
sidera o problema da extin-
ção dos atuais Partidos "leite
derramado, e leite derrama-
do ninguém reclama mais".

Mesmo assim, sustentou
sua posição contrária à ex-
tinçáo como forma ideal de
se alcançar o pluripartida-
rismo. Ele disse, ainda, que
nâo notou o Ministro da Jus-
tiça apreensivo quanto ã
criação da frente de oposi-
ções. Preocupou-se mais em
formular seu pensamento em
relação ao problema da re-
forma, "que já e bastante co-
nhecido".

Documento condena Partido único Servidores
"Nós. Deputados da Arena, somos a favor

de dois Partidos de apoio ao Governo".
Assim começa o abaixo-assinado que o De-
putado Airon Rios. da Arena de Pernambu-
co, está circulando entre a bancada gover-
nista na Câmai;., para provar a dimensão da
residência dos arenistas à tese do Partido
único de apoio ao Governo.

O documento deverá contar com 60 assi-
na turas. até o inicio da próxima semana,
segundo a previsão do Deputado federal
Stoessel Dourado (Arena—BAl. que na se-
mana passada pediu a destituição do Sena-
dor José Sarney da direçáo do Partido por

acreditar que as imformações que os dirigen-
tes levou ao Presidente da República, para
mostrar as tendências existentes na banca-
da, são falsas.

Disse ainda o Deputado baiano que o
abaixo-assinado "é a preliminar para forma-
ção do Partido alternativo de apoio ao Go-
verno", Ele garantiu que existe um grupo
dentro da Arena disposto a votar contra a
reformulação partidária, por nâo concorda-
rem com a formação do Arenão ou Partidão
ou Portelão. como está sendo chamado o
futuro Partido oficial.

Andreazza prevê apoio maior
Um Partido único com um programa es-

sencialmente social garantira a Maioria do
Govemo no Congresso, segundo afirmou on-
tem o Ministro do Interior. Sr Mário An-
dreazza. depois de um encontro com o Minis-
tro da Justiça. Sr Petrônio Portella. durante
o qual falaram sobre a reforma partidária.

A saida do gabinete do Sr Petróinio Por-
telia, o Ministro do Interior nâo apenas
defendeu a idéia desse Partido único, mani-
festando uma opinião que fez questão de
situar como pessoal, como previu o cresci-
mento dessa agremiação oficial, desde que
seu programa politico se volte principalmen-
te para o apoio às classes menos favorecidas.

Tendencia

No seu entender, "a reforma partidária
está sendo bem encaminhada", porque se-
gundo lhe falou o Ministro Petrônio Portella,
há um esforço do Govemo para que sua
proposta de reformulação seja a mais con-
sentànea possível com a realidade nacional.

— Eu pessoalmente — e isso é um pensa-

mento meu antigo — acho que o Govemo
deve ter o seu Partido, um Partido forte, e os
outros deverão formar a Oposição.

Manifestou ainda a opinião de que esse
Partido único, com um programa de conota-
çáo social, "vai crescer muito. O que a gente
sente, por sinal, é que o Presidente Joáo
Figueiredo tem essa tendência, essa preocu-
pação de orientar as prioridades do seu
Govemo no sentido social".

Antes de deixar o Ministério da Justiça, o
Ministro Mário Andreazza ainda trocou al-
gumas palavras com o assessor de imprensa
do Ministro da Justiça, jornalista Oyama
Teles, sobre a denominação que deveria
receber esse Partido do Governo que ele
defende pessoalmente. Em tom amistoso, o
assessor lhe sugeriu a sigla PDC — Partido
Democrata Cristão — considerada pelo Mi-
nistro como "nào muito simpática".

Voltando-se, porém, para os jornalistas
que o acompanhavam, à saída, ele acenou
com a mão e explicou em tom alto.

— Nào interessa o nome. interessam, sim,
o objetivo e o programa.

Gaúchos criticam o "Arenãor
Porto Alegre — O líder da bancada da

Arena gaúcha, Deputado Rubi Diehl junto
com o vice-líder do Governo, Deputado Jar-
bas Lima, manifestaram-se ontem contra a
criação do Arenão. O Sr Rubi Diehl pediu
que a nova ligislação partidária "não conte-
nha nenhuma restrição à liberdade de cria-
ção de Partidos, para não se manter o artifi-
cialismo dos Partidos atuais, impostos de
cima para baixo".

Mais exaltado, o Deputado Jarbas Lima
disse esperar que "tudo que se fala em tomo
de um Partido único, de sustentação ao
Governo, de um Arenão, nào passe de espe-
culação. Se levar a sério estas especulações,
terei que retirar a seriedade com que vejo a
proposta do Presidente Figueiredo, de fazer
do país uma democracia, já que para isso
precisamos de Partidos verdadeiros, criados
de baixo para cima".

Para o Deputado Rubi Diehl os arenistas
gaúchos, desejam que a reformulação parti-
daria se faça "em termos de Partidos autên-
ticos, em tomo das principais tendências
sabidamente existentes no país. Em volta de
quatro, cinco e até seis Partidos, e que não
haja nunhum condicionamento de. previa-
mente, os Partidos terem de apoiar ou con-
testar os atuais governantes".

Criticou o encaminhamento do problema
que "determina, como exigência, um apoio
incondicional de apoio ao Governo", obser-
vando que um sistema de pluralismo parti-
dário "pressupõe que o Partido tenha vonta-
de própria. Os governantes, que pretendam
conquistar o apoio partidário, façam por
merecer este apoio sem imposições, acolhen-
do as propostas dos Partidos e colocando-as
em prática, e, aí, naturalmente, terão apoio".

Deputado propõe seis legendas
O Deputado Henrique Brito (Arena-BA),

presidente da Associação Brasileira dos Mu-
nicipios — ABM — informou ontem que a
maioria dos Prefeitos ouvidos pela institui-
ção acha que devem ser criados, no minimo,
seis Partidos, que é o número de sublegen-
das hoje permitido e no qual se distribuem
as tendências políticas em quase todos os
Estados, sejam de Oposição ou de apoio ao
Govemo.

Pelo que observou o presidente da ABM,
se não for possível ampliar para seis o nume-
ro de Partidos, o melhor seria, para atender
à realidade municipal, manter as agremia-
ções existentes e o direito de continuarem as
sublegendas."Deve ser do que está para me-
lhor, com mais abertura. Se não for melho-
rar, é preferível ficar do jeito que está, o
bipartidarismo".

Prisco não acredita em "Frente''
O secretário da Arena, Deputado Prisco

Viana, disse ontem que nâo acredita na
reunificação das forças oposicionistas como
tem sido anunciado, razão pela qual não crè
que essa frente da Oposição represente qual-
quer risco à formação do Partido único de
apoio ao Governo.

Segundo ele, é totalmente impossível a
reorganização, num único Partido, de todas
as tendências da Oposição, porque "o que
motivou a sua divisão, inviabiliza, hoje, a
reunificação". Mesmo assim, acha que o
assunto deve ser examinado melhor, a fim
de que sejam conhecidas as suas possíveis
implicações.

NINGUÉM SEGURA
A COLORTEL!
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Um conhecido jornal desta cidade dedicou a metade
da sua primeira página para falar da Colortel !!!

Disse que nossos preços são irresistíveis: ninguém
consegue oferecer mais vantagens.

Esta realidade decorre de nossa filosofia: nós traba-
lhamos muito; procuramos fazer as coisas o melhor
possível; com maior rapidez e eficiência.

Com isto, nossos custos são menores e nós passa-mos a economia para os nossos clientes: achamos
que não é lícito (e nem inteligente) uma empresa
pretender lucros exagerados.

Sempre que você precisar de uma TV em cores (para
sua residência ou para o seu hotel) converse conos-
co. Você vai fazer um bom negócio, para sempre.

Alugue sua TV na

COLORIEL^™
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nao se
definem

Salvador — O presidên-
te da Confederação dos
Servidores Públicos do
Brasil. Sr Arquimedes Pe-
dreira Franco, disse on-
tem que "nosso objetivo
não é fazer politica, mas
defender os interesses da
nossa classe. Mas isso não
significa que o senador
público não participe de
atividades políticas, acho
que pode e até deve".

A afirmação do Sr Pe-
dreira Franco foi a propó-
sito de recentes declara-
ções do líder sindical Luis
Ignacio da Silva, o Lula,
de que os funcionários pú-
blicos estão incluídos nos
planos do Partido dos
Trabalhadores. Segundo o
presidente da Confedera-
çào, "para nos definirmos
por um Partido político,
teremos de examinar o
seu programa e concluir
se é o melhor caminho pa-
ra nós.
CRÉDITO

O Sr Arquimedes Pe-
dreira Franco concordou
com a afirmação de Lula
de que os servidores públi-
cos tèm sido uma catego-
ria das mais exploradas
no Brasil nos últimos 15
anos e acrescentou: "Só o
fato de Lula dizer que a
nossa é a classe mais mal-
tratada já o credencia a
uma posição de respeito,
porque realmente nossa
classe é que sofreu mais e
continua sofrendo".

— Haja vista a exclusão
do servidor público do
reajustamento semestral,
com o que nào nos confor-
mamos, tanto que esta-
mos movendo uma cam-
panha para sermos incluí-
dos — disse o Sr Pedreira
Franco, que ontem enviou
telegramas aos líderes da
Arena e MDB na Câmara
dos Deputados e no Sena-
do, e ao presidente da co-
missão que estuda o proje-
to da nova política sala-
rial, Deputado Alceu Col-
lares.

.__*

Mais uma ÉtoÜe em cartaz.
O grande lançamento da tempo-

rada é sem dúvida a nova bja da
Eioile no Rio Sul Shopping Center. E
não é à toa que o Rio Sm é o lugar
preferido das grandes estrelas do
país: localização privile-
giada, muito charme e
elegância, segurança e
conforto, proteção contra
snl e chuva, ar condido-
nado perfeito, estaciona-
mento coberto e a maior
constelação dc lojas reu-
nidas num só lugar.

. No Rio Sul, n nova
Etoile vai apresentar seus
modelos de primeiro

frandeza. 
que ião fazer dc seu pú-

lico as mulheres mais bem vestidas
da cidade.

Guie-se pelas estrelas, o Rio Sul
Shopping Center é o lugar.
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Sarney faz elogio a Délio
mas não discute as diretas

Brasília e Porto Alegre — O presidente
nacional da Arena. Senador José Sarney. ao
comentar as manifestações do Ministro da
Aeronáutica a favor das eleições diretas em
todos os niveis, inclusive para a Presidência
da República, disse que as declarações do
Brigadeiro Délio Jardim de Matos conflr-
mam que o militar é um democrata.

Mas salientou que a discussão sobre as
eleições diretas ou indiretas para a Presidên-
cia da República "ainda não está presente
no debate politico, uma vez que o projeto
politico está em fase inicial e a politica,
sendo dinâmica, esse tema sempre estará
presente, mas, no momento, o programa de
nosso Partido é pelas eleições diretas apenas
até o nível de governador".

— Eu acho — disse o Sr José Sarney —
que eleições diretas ou indiretas sáo demo-
cráticas. O problema das eleições ê que tém
de ser legitimas. Pessoalmente, sou a favor
de eleições diretas por considerá-las, nos
países subdesenvolvidos, menos influencia-

das do que as indiretas. Mas o programa do
nosso Partido defende as diretas até o nível
de governador.

Em Porto Alegre, o Ministro de Comuni-
caçáo Social, Sr Said Fahrat. afirmou ontem
que "na perspectiva de hoje, é possível pre-
ver que os próximos governadores seráo
eleitos pelo voto direto, mas é improvável
que o próximo Presidente o seja. O Presidên-
te Figueiredo estimará poder fazer isso, mas
a execução de projetos dessa amplitude está
sujeita a contingências, adaptações e varia-
ções".

— O projeto vai ser conduzido para que a
democracia resultante seja mais aproxima-
da possível daquilo que seja um modelo
reconhecível como democracia, pelas demo-
cracias ocidentais. Náo há nada definido em
relação ao projeto de abertura como um
todo. È um processo que tem uma moldura,
uma estratégia, e vai sendo conduzido tati-
camente. Os elementos da composição po-
dem variar".

O GRANDE PRÊMIO PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Comemorado 2a feira última com um jantar dançante
e a presença do Prefeito e Snra, altas autoridades

municipais e outras pessoas gradas.
Nas corridas noturnas

de 2a feira o Jockey Club
Brasileiro dedicou o páreo
principal no Grande Prêmio
Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, que teve a pre-
sença do prefeito Israel Kla-
bim e senhora, das demais
autoridades municipais e ou-
trás pessoas aradas. Um jan-
tar dançante fez parte da ho-
menagem. Na entrega dos
troféus, oferecidos pela Pre-
feitura e pela diretoria da nos-
sa sociedade turfística, foi
feita pelo prefeito e pelo pre-
sidente do Jockey Club Brasi-
leiro ao proprietário do Haras
Santa Ana do Rio Grande,
snr. José Trajano Pires pela
vitória do seu paralheiro Qua-
lity Show, e ao trenador Alei-
des Morales e ao jóquei Ed-
son Ferreira.

Ao ser servida uma taça
de champagne o presidente
do Jockey Club Brasileiro Dr.
Fracisco Eduardo de Paula
Machado saudou o prefeito
da Cidade Dr. Israel Klabim,
que agradeceu.
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O Dr, Francisco Eduardo de Paula Machado entre o ministro Hélio Beltrão
e o prefeito Klabim e a Snr* Marie Louise Reed
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Renove das nove às nove.
Motorista que enxerga longe

nào sofre de burocracia na hora
de renovar sua carteira. È sò es-
colher um posto do Touring perto
do trabalho ou decasa. E pronto.

Veja bem: desegundaasexta,
voce pode fazer seu exame das
9 da manhã às 9 da noite, sem
interrupção. Aos sábados, das
9 ao meio-dia.

0 Touring é pra essas coisas
Renove sua carteira nestes

postos doTouring:
BOTAFOGO - Rua Gen.Severia-

no.201 -Tel.: 286-8696; TIJUCA-

Rua Carlos de Vasconcelos, 124-A
Tel.: 264-3100, TODOS OS SANTOS-
Rua São Brás, 157 -Tel.: 289-4995:
PENHA • Av. Bras de Pina. 1319 -
Tel.: 391-5777; ILHA DO GOVERNA-
DOR -Rua Colina, 60-lj. 6/7
Tel.: 393-3939.

Touring.
%£'%stâ'-%}?**ÍZ*Z; iZ:;*r.Z::Z~x.ZM#i-',yi&&

Uma mâo na roda
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Informe JB
Solitárias

O Promotor Vicente de Paula Almeida,
da Vara de Execuções Criminais, de Belo
Horizonte, denunciou ontem a existência
de celas solitárias, escuras e sem col-
chão, na Penitenciária Antônio Dutra
Ladeira, em Ribeirão das Neves. A essas
celas sáo recolhidos os detentos que co-
metem faltas graves.

Os presídios precisam de um sistema
de disciplina capaz de manter a ordem
interna, mas a cela solitária, por ser
castigo ineficiente, além de prática me-
dieval. deve ser abolida imediatamente
do sistema carcerário brasileiro.

m ¦ ¦
Confinar um homem entre quatro pa-

redes, em precárias condições sanitárias
e deixá-lo lá por uns dias é uma forma de
tortura e agressão fisica, incompatível
com a primeira idéia do encarceramento:
recuperar o detento para a vida em socie-
dade.

E é preciso entender definitivamente
que torturo é mais que um hábito: é um
vício pelo qual todos sáo responsáveis.
Quando a sociedade se permite a tolerar
e admitir a tortura, até mesmo na sua
expressão mais benigna, como a solitá-
ria, e praticada nos seus membros mais
indefesos, os presos, permite que se enfia-
queçam suas defesas naturais contra es-
ta monstruosidade.

E então poderá receber mais natural-
mente a tortura em todos os graus, e em
todo o mundo.

¦ ¦ ¦
Para que não aconteça tudo de novo, é

preciso cortar o mal pela raiz.
Acabemos com as solüárias.

Salários
Em recente reunião de articulação do

Partido dos Trabalhadores, um dos pre-
sentes sugeriu que se proibisse o ingresso
no Partido de eleitores cujo salário fosse
maior que Cr$ 10 mü.

E então o Sr Luiz Inácio da Silva, o
Lula, que presidia a reunião, aparteou:

Ei. um momento. Então eu articulo
tudo e depois fico de fora?

Metralhadora
O Sr Leonel Brizola parece ter empu-

nliado a metralhadora giratória que um
dia pertenceu ao Sr Carlos Lacerda. E
deu rajadas que foram de Porto Alegre a
Recife. Disse ele.

Muita gente que se elegeu à custa
do PTB não faz nada pelo Partido. Eleitos
com nossos votos, botam smoking e vão à
posse do Presidente da República.

Alusão direta ao Senador Paulo Bros-
sard, que por sinal está na Europa.

E horas depois de descer em Porto
Alegre, justificava a recepção fria que
teve, depois de um exílio de 15 anos:

Com a atual situação do nosso povo,
agora nâo é hora para festas.

Referencia direta à festiva recepção
dada ao Sr Miguel Arraes pelo povo per-
nambucano, em Recife.

País rodoviário
A Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos aluga a particulares dois cami-
nhões que cobram a diária de Cr$ 15 mil
240 para levar todos os impressos envia-
dos do Rio para Sáo Paulo.

Pelo mesmo serviço, que ocuparia um
vagão de carga, a Rede Ferroviária Fede-
ral pediu exatamente Cr$ 102 mil 680.

E haja petróleo.

E a última
Amanhã, em Brasília, Arena e MDB

estarão em luta mais uma vez. Mas no
gramado, jogando a negra, pois na pri-
meira partida venceu a Arena e na segun-
da, o MDB. Convidado, o Presidente Fi-
gueiredo não poderá ir: tem viagem mar-
cada para o Rio.

Nos círculos bem-informados. a pela-
da esta sendo chamada de "O Jogo do
Adeus", numa clara referência ao fim dos
atuais Partidos.

Conversa
Afastados há mais de uma semana, os

Srs Ulysses Guimarães e Tancredo Neves
conversaram ontem, longa e reservada-
mente, na tranqüilidade da biblioteca da
Câmara.

O Senador mineiro manifestou-se vee-
mentemente contra a iniciativa do Depu-
tado paulista de denunciar, em Caracas,
a ameaça de extinção do MDB, e isto
provocou o afastamento dos dois.

Mas como ambos sâo políticos forma-
dos na escola do PSD, conversando eles
se entendem.

Os técnicos da Cobal garantem que é
possível evitar o desperdício de até 20%
da carne bovina, com a nova forma de
retalhar o animal.

O que representa mais carne para ser
vendida a CrS 150 o quilo nos açougues,
para desespero das donas-de-casa.

Partidos
O Governador Antônio Carlos Maga-

lhães conversou em Sáo Paulo com o ex-
Governador Laudo Natel e o ex-Prefeito
Olavo Setúbal.

O Sr Laudo Natel disse que só ingres-
sara no Partido do Governo se vier a
sublegenda. Ele nào aceita ser liderado
por seu grande adversário, o Governador
Paulo Maluf.

Já o Sr Olavo Setúbal reafirmou sua
intenção de ir para o Partido Indepen-
dente.

Vem tarde
Finalmente o Conselho Superior de

Cultura teve o seu regulamento aprovado
pela Presidência da República e seus
membros tomam posse na próxima quar-
ta-feira, no Gabinete do Ministro da Jus-
tiça.

O órgáo, que terá sob seu controle
todas as atividades censórias do país,
nasce com 17 anos de atraso.

Foi criado pela Lei 5 536, de 1962.

Cavalheiros
A visita da Sra Ivete Vargas à Assem-

bléia Legislativa do Paraná, ontem, cau-
sou certo constrangimento na bancada
oposicionista. A liderança do MDB nào
quis anunciar sua presença no recinto,
tarefa que foi dada ao Deputado Mario
Celso, que também foi receber o Sr Leo-
nei Brizola em Foz do Iguaçu.

E apesar de qualificada por Mario Cel-
so de "eminente estadista", a ex-
deputada terminou sendo mais cumpri-
mentada por parlamentares arenistas,
como o Deputado Nelson Buffara, que a
chamou de" filha do saudoso Presidente
Getúlio Vargas".

Fome
Do Deputado Alcir Pimenta, do MDB

fluminense:
— A presença de tantos deputados do

MDB paulista no jantar oferecido ao Pre-
sidente Figueiredo pelo Governador Pau-
lo Maluf confirma a declaração do vice-
líder da Oposição, Alceu Collares, após
sua audiência com o Presidente da Repú-
blica: o maior problema do Brasil é, real-
mente, a fome.

Tudo bem
Menos de 24 horas depois do compare-

cimento de parlamentares do MDB pau-
lista ao jantar oferecido pelo Governador
Paulo Maluf ao Presidente Figueiredo, o
líder Freitas Nobre indicou dois deles
como membros titulares da CPI da Petro-
brás: Walter Garcia e Otávio Torrecilla.

Rotatividade
Foram retirados das ruas de Recife os

cartazes de propaganda convidando o
povo a ir ao comício do Sr Miguel Arraes,
realizado domingo último, em Santo
Amaro.

No mesmo local existe, agora, propa-
ganda de uma "multinacional.

Mais carne

Congestionado
Desde que sua presença provocou con-

gestionamento do trânsito, numa de suas
primeiras visitas a Sáo Paulo, o Presiden-
te Figueiredo recomendou que não mais
se interditasse o trânsito, quanto a seus
deslocamentos na Capital paulista.

Anteontem, porque o Governador
Paulo Maluf ia comparecer a uma cerimô-
nia, no escritório de representação de
Mato Grosso em Sào Paulo, foi determi-
nada a interdição, por quatro horas — das
14h às 18h — de duas quadras da Rua
Augusta, onde se localiza o escritório.

A medida provocou enérgicos protes-
tos dos comerciantes da Rua Augusta e
dos motoristas que precisavam trafegar
na área dos jardins paulistanos e que
normalmente já enfrentam intenso con-
gestionamento de transito na região.

Impróprios

O Sr Antônio Sales Leite, presidente
da Cobal. apresentara hoje ao publico em
geral e aos abatedouros e retalhistas em
particular, um novo tipo de corte de car-
ne de boi. que permite melhor aproveita-
mento.

A continuar assim, será necessário co-
locar tabuletas no plenário da Assem-
bléia Legislativa baiana, com avisos de
que as sessões são impróprias para meno-
res de 18 anos. Na quarta-feira, o Deputa-
do Barbosa Romeu, Presidente da As-
sembléia, precisou novamente suspender
a sessão para evitar cenas de pancadarias
entre parlamentares ligados ao Governa-
dor Antônio Carlos Magalhães e ao ex-
Governador Roberto Santos, ambos da
Arena, mas que brigam mais entre si do
que com a bancada do MDB.

O Sr Barbosa Romeu conseguiu evitar
os tiros e tapas prometidos, mas não os
palavrões de todos os calibres, endereça-
dos a parentes vivos e mortos de agresso-
res e agredidos.

Lance-livre
O Ministro Petrônio Portella. o Sena-

dor Jarbas Passarinho e o Deputado Nei-
son Marchezan tèm encontro marcado na
segunda-feira com o Presidente Figueire-
do. Na reunião serão fixados os critérios
da mensagem de reformulação partida-
ria. O Mimstro Portella levara para a
reunião a pesquisa realizada na bancada
da Arena e material recolhido durante
meses em conversas com políticos da
situação.

O cineasta Glauber Rocha foi visto
ontem nos corredores do edifício do Es-
tado Maior do Exercito, no Quartel-
General. Glauber esteve em missão jor-
nalistica: foi fazer entrevista com um
general.

Políticos e escritores compareceram ã
noite de autógrafos do Sr Afonso Arinos
de Melo Franco, que lançou ante ontem
Diano de Bolso seguido de Retrato de
Noiva.

No próximo dia 28 o Presidente João
Figueiredu vai a Sorocaba, onde assisti-
ra in loco a açat> itiuerante do Governo
do Sr Paulo Maiul Segundo a bolsa de
opiniof> do Palácio do Planalto, o presti-
gio do Governador paulista ua Presiden-

.
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cia atingiu seu ponto mais alto, No inicio
do mandato, estava a zero.

O Sr Tião Maia comunicou aos amigos
que náo pretende voltar a criar gado no
Brasil. Ele está fazendo excelentes nego-
cios na Austrália, até exportar carne paraos Estados Unidos. Enquanto criava boi
no Brasil, o Sr Tiâo Maia jamais cense-
guiu ver dólares americanos.

O Governador Franceliuo Pereira al-
moça hoje, em São Paulo, com o Gover-
nador Paulo Maluf. So que não há mais a
politica do café-com-leite.

Terá inicio no próximo dia 2 de outu-
bro. no Recife, o 7° Congresso Brasileiro
de Agências de Viagens. Reunirá 3 mil
pessoas ligadas à indústria do turismo,
no pais.

A Arena paulista é um Partido estra-
nho. Os mesmos deputados que querem
expulsar o Sr Cláudio Lembo, por ter ele
se encontrado com o Sr Leonel Brizola,
aplaudiram com entusiasmo o encontro
do Presidente João Figueiredo com de-
putados do MDB.

No Rio e em Porto Alegre chove e faz
frio. Mas em Recife o sol está quente.

Comunicado à Praça
PROTEC — PROJETOS TÉCNICOS E
OBRAS DE ENGENHARIA LTDA., comuni-
ca que o Sr. EDUARDO BEZERRA DA
SILVA apoderou-se de talões de cheques
do Banco do Estado de São Paulo (BANES-
PA), agência Bocaina, conta corrente n°
0690300657-5 séries 116281 a 116320, de
seu funcionário e vem emitindo cheques
utilizando um carimbo Protec na assinatura.

A Gerência. (p

Associação Brasileira da Indústria
de Computadores e Periféricos-ABICOMP

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Estão convocados os Associados da ABICOMP

para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria a realizar-se no dia 2 de outubro de 1979 às 15
(quinze) horas, no edifício da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, a Rua da Candelária n° 9, no
Auditório do 12° andar, no Centro, no Rio de
Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:

Eleição do Presidente da Sociedade

Possível reformulação da composição do
Conselho Deliberativo

Assuntos de interesse da Sociedade

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1979.

ISU FANG
Presidente em Exercício (P

Prieto consegue ter nome
aprovado para o TCU sem
ser ouvido por comissão

Brasília — A Comissão de Finanças do Sena-
do aprovou, ontem, a indicação do Sr Arnaldo
Prieto para Ministro do Tribunal de contas da
União, depois que o líder do Governo, Senador
Jarbas Passarinho (PA) leu decisão do próprioTCU para assegurar que eram injustas as acusa-
ções que fizeram ao ex-Ministro do Trabalho do
Governo Geisel de haver abusado de sua mordo-
mia. O MDB não conseguiu ouvi-lo.

O Sr Arnaldo prieto, através da liderança do
Governo, prometeu comparecer à Comissão de
Finanças, se ela desejar. Não podia, no entanto,
comparecer ontem, porque, sem saber que estaria
com seu nome sendo apreciado, ele viajou para o
Rio de Janeiro.
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/ EIAP

CURSO DE MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Exame de Seleção
Inscrições: abertas até o dia 10 de outubro
Data do Exame: 11 e 12 de outubro
Local e Informações: Secretaria do Curso

Rua Pacheco Leão, 2040
Horto Florestal

TENTATIVA DO MDB

A decisão de convocar o Sr
Arnaldo Prieto havia sido to-
mada na manha de anteon-
tem, por vários Senadores do
MDB, que se reuniram na ca-
sa do Senador Orestes Quer-
cia (MDB-SP). O presidente
da Comissão de Finanças, Se-
nador Cunha Lima (MDB-
PB) acertou com o Senador
Amaral Peixoto (MDB-RJ),
ex-presidente da comissão,
que ele proporia a convoca-
ção, como ocorreu com o hoje
Ministro Gilberto Pessoa, do
TCU.

O Senador Amaral fez a
proposta, rejeitada pela Are-
na. Alegaram os Senadores
arenistas Jessé Freire (RN) e
Henrique La Rocque (MA)
que o Sr Arnaldo Prieto havia
sido parlamentar durante
muitos anos e que toda a Na-
ção conhecia sua honradez e
integridade, não havendo ne-
cessidade da comissão ouvi-
lo.

O Senador Jessé Freire se
prontificou, inclusive, a apre-
sentar projeto modificando o
regimento do Senado para
que, a partir de agora, todas
as pessoas indicadas para Mi-
nistros de tribunais sejam ou-
vidos pelas comissões especí-
ficas.

O lider arenista leu oficio
encaminhado pelo TCU ao
ex-Ministro do Trabalho, Sr

Arquivo

Arnaldo Prieto
Prieto, inocentando-o das
acusações de que teria abusa-
do de sua mordomia. A rea-
ção do MDB levou o próprio
lider arenista a coordenar a
convocação de seus compa-
nheiros para assegurar, de
qualquer forma, a aprovação
do nome do Sr Prieto. Foram
convocados até o presidente
da Arena, Senador José Sar-
ney (MA) e o Senador José
Guiomard (Arena-AC), que,
por motivos de saúde, rara-
mente comparece às comis-
soes.

Biônico
só aceita

biônicos"
Brasília — Para fortalecer

politicamente os municípios,
todos os senadores devem ser
indiretos e eleitos por prefei-
tos e vereadores, propôs on-
tem o suplente de Senador
biônico Manuel Gonçalves
Ferreira Filho, na terceira
sessão do fórum ABI-
Congresso sobre A Reforma
Democrática, realizado na
Câmara, que teve como sub-
tema A Federação e o Muni-
cípio.

O Sr Ferreira Filho — ex-
Vice-Govemador de Sào Pau-
lo, que se apresentou como
titular de Direito Constitu-
cional da USP — defendeu a
bionicidade para os Gover-
nos estaduais e para a Presi-
dência da República, esta ul-
tima pelo voto dos Estados, e
aventou a possibilidade da
criação de Senados esta-
duais, naturalmente dentro
da mesma fórmula, eonside-
rando suas idéias polêmicas.
CONTROLE

O constitucionalista foi ou-
vido com certa perplexidade
pelo dirigente dos trabalhos,
jornalista Pompeu de Souza,
e pelos dois outros exposito-
res do dia, o Prefeito de Osas-
co, Sr Guaçu Piteri, e o pro-
fessor Raul Machado Horta,
da UFMG. A pouca audiência
do Auditório Nereu Ramos
permaneceu silenciosa e, na
fase dos debates, ele reiterou
sua posiçào em favor da ex-
tensão da bionicidade para
todos os níveis.

Sobre a Federação, o pro-
fessor paulista sublinhou que
o Estado não dispensa um
comando único e nem tolera
a dipersáo dos esforços para
alcançar o desenvolvimento e
o crescimento da riqueza na-
cional. Por isso, deve ter o
controle direto e indireto dos
investimentos (poupança e
aplicação), "o que significa
pôr-lhe em mãos o comércio
interior e exterior, o câmbio,
o financiamento", além da
transformação da tributação
em instrumento de politica
econômica.

Um aperto de mão
que dura
50anos.
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Em 1929, na Suíça, Leopoldo Geyer, da Masson,
e R.F. Schild, da Eterna, apertaram-se as mãos. Apenas
com a confiança, selaram uma relação de negócios que
dura até hoje, sem contratos assinados.

O sucesso da Masson sempre se baseou em só
vender artigos de alta qualidade. Por isso, Leopoldo
Geyer escolheu Eterna. Eterna sempre foi um relógio
à frente de seu tempo e lider de cada etapa do progresso
tecnológico.

A Eterna foi pioneira nos relógios impermeáveis,
na aplicação de amortecedores de choques, na utilização
de microscópicos rolamentos de esferas qae, em 1951,
revolucionaram os sistemas de corda automática.
E agora, na tecnologia dos "quartz" e dos relógios
ultrafinos: o de menor espessura do mundo é um
Eterna —o "Espada", com 1,98 mm.

Em cada venda a Masson procura fazer de cada
cliente um amigo para sempre. Nesses 50 anos, Eterna
conquistou para a Masson milhares e milhares
de amigos.

Hoje, Masson e Eterna celebram aquele aperto de
mão, certas de que ele vai durar outro meio século.
E a gente só pode bater palmas para isso.

Eterna Royal Quartz
Kontiki

Mais de um século
de tecnologia relojoeira

concentrada no mais
avançado relógio

do seu tempo.

"' '•".'-." ""^WBmWSS^^SÊ^^^^^Í

50 anos juntos no Brasil. _
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Mulher de Gregório agradece a
Fimeiredo concessão da anistia políticos
V-/ „..„.,.,, „ .«_«__ , _.,__. , _. _, Brasília — Pelo

Brasil tem
31 presos

Cardeal pede
a legalização

São Paulo—"Todos os pai-
ses realmente democráticos
do mundo sempre preferiram
dar a todas as tendências do
povo instrumentos de mani-
festação. E mesmo para
quem teme o comunismo, de-
ve ser muito mais tranqüilo
saber quantos são, onde es-
táo, do que temer um fantas-
ma", afirmou, ontem, o Car-
deal D Paulo Evaristo Arns,
ao comentar a anunciada vol-
ta do Comitê Central do Par-
tido Comunista Brasileiro.

Depois de argumentar que"o Jogo claro, em qualquer
país, beneficia a estratégia da
açáo comum", D Paulo res-
saltou: "Acredito que exis-
tem hoje muitas maneiras de
ser comunista, como há mui-
tas maneiras de ser fascista,
entre elas, a mais visível, é a
de ser anticomunista, sem
respeito a posição dos ou-
tros"."Numa democracia", se-
gundo o Arcebispo paulista,"todos os 'anti' se dissolvem
eos poucos. Quem náo cons-
trói, destról, e quem é apenas'anti' quer destruir. Vamos
permitir que todos cons-
truam a sua parte. Neste mo-
mento, quem é simplesmente'anti' já está ultrapassado nu-
ma situação de abertura".

Severo quer MDB
com comunistas
O ex-Ministro da Indústria

e do Comércio do Governo
Geisel, Sr Severo Gomes, de-
tendeu ontem a incorporação,
ao MDB, dos membros do
Partido Comunista Brasileiro
que estão no exílio e começa-
rão em breve a voltar ao país.

Embora frisando que não
podia falar em nome do MDB,
o ex-Ministro justificou sua
proposta afirmando que "de-
ve haver espaço no MDB para
essas pessoas, pois não se po-
de criar uma frente de Oposi-
çào excluindo uma parcela".
O Sr Severo Gomes se disse
favorável inclusive à legaliza-
ção do PCB, "pois na demo-
cracia temos de aceitar o de-
bate de todas as tendências".

O Sr Severo Gomes enten-
de que, com a Oposição divi-
dida, será mais difícil a luta
pelo estado de direito, contra
as salvaguardas, as eleições
Indiretas e a Lei Falcão, e por
Isso sugeriu a manutenção do
MDB como "uma frente de
Oposição".

Sarney teme
destruição

Brasília — "Em política de-
vemos assegurar o direito de
cada um 'er sua opção ideoló-
gica, ro s jamais poderemos
deseja que a ação política'seja exercida pela destruição
dos valores democráticos",
afirmou ontem o Senador Jo-
sé Sarney, presidente nacio-
nal da Arena, sobre a legaliza-
ção do Partido Comunista.

Acrescentou o dirigente
arenista que "o Partido Co-
munista do Brasil é um dos
mais ortodoxos e defende,
com o mais absoluto sectaris-
mo, a teoria da ditadura do
proletariado e por sua pró-
pria filosofia deseja a extin-
ção dos outros Partidos, uma
vez que faz parte do sistema
do Estado proletário um uni-
co Partido".

Disse, ainda, que encara
com a maior naturalidade o
retomo ao pais de dirigentes
comunistas, "porque isso é
uma conseqüência, apenas,
do projeto de anistia do Go-
vemo".

Viana condena
a agitação

O Presidente do Senado
reafirmou ontem, no Rio, sua
posição contrária à legaliza-
ção do Partido Comunista; o
Senador Luiz Viana Pilho
(Arena-BA) argumentou que
Isto só "representaria agita-
çáo e perturbação da vida de-
mocrática".

Na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército
(ECEME), que lembrou on-
tem a passagem do aniversá-
rio natalício do ex-Presidente
Castelo Branco, o Senador
(autor de uma biografia dele)
fez conferência enaltecendo
suas qualidades pessoais e de
estadista.

Na conferência, o Senador
Luiz Viana Filho lembrou
passagens da vida do ex-
Presidente, para demonstrar
sua firmeza de açáo, e con-
cluiu com uma citação do Ge-
neral Vemon Waiters sobre o
Marechal Castelo Branco: "é,
verdadeiramente, o homem
mais nobre, mais digno que
conheci".

Recife — "A anistia veio porque este
Presidente que está aí tem o coração bom e
já sofreu na pele muita coisa. Eu sempre tive
esperança que chegasse a anistia, desde queesse Presidente assumiu. E agora, Gregório
já começa a voltar para rever sua família e
conhecer seus três bisnetos".

Assim, de uma maneira simples e sem
rancor, D Maria Bezerra, mulher do líder
comunista Gregório Bezerra, disse ontem o
que pensa da anistia do Governo, que permi-tira a volta do seu marido depois de 10 anos
de exílio: "Estou contente com sua volta e
por mim ele agora ia descansar. Mas náo sou
eu quem vou dizer que ele deve renegar sua
política. Acho que ele vai morrer com seu
ideal".

Recifo/Foto de Notonoel Guedo»
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Tranqüilidade

Numa pequena casa no Bairro de Jardim
Sáo Paulo, onde vive desde antes da Revolu-
ção de 1964, D Maria Bezerra, 75 anos, cabe-
ça quase totalmente grisalha, espera pacien-temente o dia da chegada de Gregório, o que
para ela é uma felicidade:

Quando ele saiu daqui, eu pensava queele passaria pouco tempo. Três anos, cinco
no máximo. Uma vez ele me disse que se eu
quisesse ir ao seu encontro, que me recebe-
ria com muito amor, mas preferia que eu
ficasse com meus filhos. Eu náo tinha idade
para ir para longe e resolvi ficar. Mas a gentese corresponde e ele sempre diz que lá em
Moscou não lhe falta nada. Nunca faltou e
que está muito bem.

Todo tempo sorrindo, às vezes com os
olhos cheios de lágrimas, quando relembra o
tempo em que estava com Gregório, D Maria
explica que não sabe "falar para entrevis-
tas" e tem pouco o que dizer: "O que posso
contar é que passei três anos sem notícias de
Gregório e somente em janeiro desse ano
voltei a receber cartas dele. As cartas demo-
raram muito de Moscou até aqui, um mês, às
vezes até mais. Logo que ele foi para o
México, nào. Aí a gente tinha notícias mais
depressa. Depois ele foi para Cuba, depois
Moscou. Quando passei três anos sem rece-
ber notícias, pensei que ele tinha morrido.
Mas em janeiro chegou uma carta e ele
nunca explicou porque durante três anos
ficamos sem saber dele.

Nas suas cartas, Gregório reclama muito
do frio, fala que sente saudades da família,
pergunta pelos filhos, pelos netos e pelos
bisnetos que não conhece. Na última, que
sua mulher recebeu há pouco mais de um
mês, ele contou que ia ao médico se preparar
para voltar ao Brasil.

Nós sempre só falamos de nossos pro-blemas de família. Mandamos dizer dos ami-
gos, os familiares que morreram e os quenasceram. Desde que foi embora, Gregório

D Maria vai apresentar ao
marido seus três bisnetos

perdeu três irmãos duas irmãs e um irmão e
de sua família agora resta somente ele.
Quando chegar, vai ficar contente de rever a
todos, os dois filhos, os nove netos, os três
bisnetos. Dos netos, dois já são médicos.

D Maria conta também que nem ela nem
a família sofreram qualquer perseguição da
polícia ou de órgãos de segurança, nem
quando Gregório estava aqui, preso, nem
quando ele foi banido, em troca do Embaixa-
dor Charles Elbrick "Ninguém nunca nos
incomodou quando "passearam" com Gre-
gório na Praça de Casa Forte—Logo após o
movimento de março de 1964 — eu sofri
muito, queria ir vê-lo, mas minha filha nâo
deixou e ela mesma foi no quartel. Foi bem
tratada, conseguiu ver o pai, levar frutas
para ele, sempre permitiram visitas".

E o fato de nào sofrerem qualquer perse-
guição é também explicado por D Maria:"Eles sabiam que Gregório era comunista
mas que ele nunca tentou convencer nin-
guém a ser como ele. Nem os amigos, nem os
filhos, ninguém mesmo. Por isso nunca per-turbaram nossa tranqüilidade".

PCB envia hoje seu dirigente

Paris — O primeiro dirigente nacional do
Partido Comunista Brasileiro a retornar ofi-
cialmente ao Brasil, José Salles, membro do
Comitê Central e do Secretariado, deve che-
gar na manhã de hoje ao Rio, na condição de"patrulha avançada".

Ontem à tarde, em entrevista coletiva aos
jornalistas brasileiros em Paris, Salles falou,
com algum otimismo e muita moderação de
propósitos, sobre o futuro de seu Partido.

Trinta e nove anos, baiano, economista,
José Salles é membro do Comitê Central e
do Secretariado do PCB há 12 anos. Viveu 10
anos na clandestinidade e afirma com hu-
mor que já nào se lembra mais quando
deixou o Brasil. Foi escolhido, entre os diri-
gentes do PCB no exílio — atualmente 18 —
para ser o primeiro a retornar legalmente.

Será, de certo modo, o batedor. Escolhido
é aliás um termo impróprio, levando-se em
conta que ele mesmo se propôs para ser o
primeiro, e que um consenso logo se fez no
Comitê Central no sentido de que a delicada
missão lhe fosse atribuída.

"Quando desembarcar no aeroporto do
Rio, direi: sou comunista, faço parte de um
movimento político que existe há 50 anos e
vou lutar pela legalização do PCB, como
acontece em numerosos países no mundo",
explicou ontem à tarde. Em sua opinião, tal
declaração, inimaginável há apenas meses,
encerra muito pouco risco: "Há uma lei que
proíbe o PCB, é verdade, mas há também
uma lei que proíbe greves..."

José'Salles retorna com uma missão cia-
ra: responder da maneira mais franca possi-
vel a todas as peguntas que certamente
serão feitas por ocasião da chegada. Depois
pretende conversar com todas as organiza-
çóes democráticas, Partidos, sindicatos, par-
lamentares, personalidades não parlamen-
tares, mas, sobretudo, lutar pela legalização
do PCB. "Nossa luta pela legalização do
PCB não é apenas dos comunistas, mas
também de muitos democratas que recla-
mam com bom senso amplas liberdades
democráticas", explicou.

Para ele — e para o PCB — náo há
nenhuma contradição entre a vontade de

Arlette Chabrol
constituir-se em Partido legal e o reiterado
desejo de ver reforçada a frente oposicionis-
ta. "A organização dos Partidos reforça a
frente democrática e antiditatorial", acres-
centou. José Salles insistiu muito sobre a
necessidade de criarem-se diversos Partidos
de oposição. Inclusive Partidos operários."Náo pretendemos ser os únicos represen-
tantes da classe operária. Não somos os
concessionários exclusivos da luta pela de-
mocracia, nem donos da verdade. Não pre-
tendemos dar lições a ninguém".

A mesma descontração aparece quandoele fala das relações do PCB com os sindica-
tos: "Não procuraremos manipular nenhum
sindicato. Daremos nossa colaboração decomunistas a diversos movimentos opera-
rios, mas não pretendemos controlá-los. Isso
seria mau tanto para nós como para ossindicatos";

José Salles insiste para que fique bem
claro: o PCB quer a democracia no Brasil
náo como um meio para chegar a seus objeti-
vos, mas como um fim em si, mesmo que seja
evidente que a intenção do Partido de fazer
do Brasil uma nação socialista. E pretendechegar lá por meio não violentos, insistindo
no fato que nào é o Partido que faz a
revolução, mas os trabalhadores em comun-
to e os democratas que, por ação, fazem a
história avançar.

Evitou, contudo certas questões sobre o
eurocomunismo "não é assunto que se refira
ao Brasil" e sobre a ditadura do proletária-do. No entanto, quanto à eventual obediên-
cia do PCB à União Soviética, foi bem mais
objetivo: "Temos repetido publicamente
que os laços que os Partidos comunistas
possam manter entre sl não autorizam a
nenhum deles a julgar a política de outro ou
nela imiscuir-se."

José Salles, enfim, insiste na necessidade
de seu Partido estabelecer um programadetalhado de ação governamental, apoiado
em dados concretos, para oferecer como
alternativa à política que critica. "Mas, paratanto — frisou — é preciso consultar muito
os economistas, os políticos, os movimentos
de oposição. Será necessário debate muito
dentro de nosso próprio Partido".

Chefe do PC do B vem em outubro
Paris (da Correspondente) — O secreta-

rio-geral do Partido Comunista do Brasil,
Joáo Amazonas, anunciou ontem que volta-
rá ao Brasil dentro de um mès, já tendo paraisso solicitado o passaporte ao consulado
brasileiro. Em declaração distribuída aos
jornalistas, ele afirma; "Sou comunista e nào
pretendo passar para a clandestinidade, a
menos que a Isso seja forçado pelas injun-
ções da luta de classes."

Dois outros dirigentes do PC do B, Dióge-
nes de Arruda Câmara e Renato Rabelo
confirmaram ontem que chegarão ao Rio no
próximo dia 7, e também assinaram uma
declaração na qual se dizem "partidários da
união de amplas forças políticas e sociais" e
fixam como objetivo a conquista da "mais
completa liberdade política."

As declarações
"Solicitei ao consulado brasileiro em Pa-

ris meu passaporte, documento imprescindí-
vel a quem se encontra no exterior" — diz o
Sr João Amazonas do início de sua declara-
ção. "Até há pouco, abusivamente, o Gover-
no militar negava-se a conceder passaporte
aos cidadãos perseguidos pela ditadura.
Agora já não o pode fazer. O regime está em

crise e manobra tentando sair das dificulda-
des em que se acha. Pretendo retornar o
mais breve possivel ao país, após quase três
anos de exílio forçado. Mantenho a mesma
disposição que tinha quando saí do Brasil,
ou seja, levar adiante, juntamente com os
trabalhadores e as forças democráticas e
populares, a luta sem conciliação contra o
regime arbitrário que teima em subsistir.
Esse regime já causou, e continua causando,
imensos danos à nação".

"Sou comunista" — conclui o secretário-
geral do PC do B — e não pretendo passar à
clandestinidade, a menos que a isso seja
forçado pelas injunções da luta de classes.
Defendo o legítimo direito à vida legal do
meu Partido, o Partido Comunista do Brasil,
uma organização que representa interesses
fundamentais da classe operária e das mas-
sas populares".

A declaração dos Srs Diógenes de Arruda
Câmara e Renato Rabelo é a seguinte:

Partidários da unidade de amplas forças
políticas e sociais para liquidar definitiva-"'
mente o regime antidemocrático, antipopu-
lar e antinacional, e para conquistar a mais
completa liberdade política, nào poupare-
mos esforços, ao chegar ao país, para impul-
sionar as ações comuns tendentes à conquis-
ta desse objetivo.

Brasília — Pelo menos 23
presos políticos já foram li-
bertados depois da anistia,
restando ainda no máximo 31
nos presídios do Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambu-
co, Rio de Janeiro e São Pau-
lo. Muitas Auditorias nâo cos-
tumam informar imediata-
mente a soltura de presos e
por isso o STM nào tem um
número exato dos que conti-
nuam cumprindo pena.

O Presidente do STM, Ge-
neral Reynaldo Mello de Al-
meida, espera ter esses dados
atualizados hoje ou no início
da próxima semana e acha
que, daqui a um mês, o nume-
ro de presos políticos no país
cairá para no máximo 10, por-
que, anistiados em alguns
processos, os que foram con-
denados em muitas ações pe-
nais tiveram sensível redução
de pena, a ponto de poderem
requerer livramento condi-
cional.

A relação atual dos presos
políticos, segundo o STM, é a
seguinte:

No Rio de Janeiro: Alex Po-
lari de Alverga, Carlos Alber-
to Sales, Francisco Gomes da
Silva, Gilney Amorim Viana,
Hélio da Silva, José Roberto
Gonçalves de Rezende, Jorge
Raimundo Júnior, Manuel
Henrique Ferreira, Nelson
Rodrigues Filho, Perly Ci-
priano, e Vicente Vaz Maia.

Pernambuco: Samuel Fir-
mino de Oliveira, Rholine
Sonde Cavalcanti Silva, Már-
cio Miranda Albuquerque,
Luciano de Almeida, José Ca-
lixtrato Cardoso Filho, José
Sales de Oliveira, José Emil-
son Ribeiro da Silva, Francis-
co de Assis Barreto da Rocha
Filho, Francisco Ferreira de
Lima, Arlindo Felipe da Silva
e Alberto Vinícius Melo do
Nascimento.

Sào Paulo: Adilson Ferrei-
ra da Silva, Carlos Alberto
Soares (transferido do Recife
para São Paulo), Diógenes
Sobrosa de Souza, Manoel Ci-
rylo de Oliveira Neto e Aton
Fon Filho.

Ceará: Antônio Experidiâo
Neto e Gilbeto Teimo Sidney
Marques.

Rio Grande do Norte: Mau-
rício Anízio de Araújo. Nâo há
no STM Informação quantoao local que que se encontra
preso José Eduardo Cerquei-
ra Santos.

Rentv x Colortel:
Nacional x Multinacional

~s

TENHO denunciado as multinacionais em todos os seto-
res, em todas as atividades, em todas as suas perigosas e
múltiplas ocupações, sempre vorazes, sempre destruído-
ras do interesse nacional, sempre utilizando os mais
variados recursos para destruir o frágil e quase sempre
desprotegido empresário nacional. Do petróleo ao setor
da alimentação, hoje totalmente dominado por interesses
internacionais, da exportação à importação; do minério
aos aparelhos eletrônicos, dos setores de energia (que
quando passam ao controle de grupos brasileiros ou do
próprio Estado é da forma escandalosa como aconteceu
com a Light) aos supermercados, em suma. de setor a
setor, o que acontece é urn festival de displicência, de
incompetência ou de desinteresse dos governos brasilei-
ros. e uma ganância e um poderio cada vez maior dos
grupos estrangeiros.
TODOS esses negócios englobam bilhões e bilhões de
cruzeiros e não raro bilhões e bilhões de dólares, pois
todos esses interesses sào os responsáveis pela nossa
fantástica divida externo (50 bilhões de dólares) e pela
nossa inacreditável divida interna (400 trilhões antigos
de cruzeiros). Uma dependente da outra, uma entrelaça-
da com a outra, as duas se fundindo e destruindo
completamente o nosso futuro e as esperanças de
milhões de brasileiros. O que fazer se nâo podemos
defender as nossas próprias riquezas, se os interesses
nacionais nâo têm a menor ajuda enquanto os grupos
multinacionais recebem vantagens, previlégios e financia-
mentos de toda ordem e de todos os lugares?
HOJE vou denunciar um negócio dos menores, que nâo
tem nem de longe o vulto das operações da Esso, da
I8M. da ITT. da Wah Chang. da General Foods, da KWU,
da Westinghouse, de dezenas e dezenas de outras
empresas estrangeiras que chegam aqui sem um tostão,
enriquecem imediatamente, e ficam a vida remetendo
para fora do Pais o produto do nosso trabalho transforma-
do em lucros, em juros, em dividendos, em amortizações,
em ganhos de capital que jamais existiu, em royalties, em
suma: todos esses componentes de um sistema econô-
mico cruel e brutal, que os paises ricos e desenvolvidos
criaram e consolidaram para esmagar e estrangular os
paises pobres e subdesenvolvidos.
HOJE vou falar de um negócio relativamente pequeno, a
luta pelo controle do setor de aluguel de televisões e
aparelhos de ar condicionado, mercado que é disputado
por uma empresa brasileira pioneira no setor, a RENTV, e
uma multinacional que entrou esmagando tudo quando o
negócio já estava maduro, a COLORTEL. e que agora, por
força dos seus tentáculos, do seu prestigio e das sua
ligações, quer jogar a empresa brasileira para fora do
setor. O fato do negócio ser muito menos vultoso do que
o setor de petróleo, de laboratórios, de aparelhos eletróni-
cos. de energia, de indústria nuclear e outros, talvez deva
chamar ainda mais a nossa atenção por causa de um
aspecto importantíssimo; no processo de ocupação de
um Pais. as multinacionais nâo desprezam nada. nâo
deixam de fora nem os negócios menos rentáveis, elas
querem tudo, dominam tudo, se apossam de tudo.
O CASO da RENTV contra a COLORTEL é tipico dessa
mentalidade. Há 15 anos esse mercado nâo existia. Ele
foi criado por brasileiros, com esforço próprio, muito
trabalho, uma luta terrível para abrir uma clareira no
"capitalismo selvagem" (como é moda chamar agora), e
criar alguma coisa nova. Não gigantesca e espetacular,
mas pelo menos um novo setor de trabalho, de fatura-
mento. de desenvolvimento e prosperidade. E com o
passar do tempo, a RENTV foi crescendo, foi aumentan-
do. até que quando se deu conta já estava com 15 mil
aparelhos alugados a hospitais, casas de saúde, hotéis e
até residências particulares. Nesse momento a RENTV já
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existia realmente. |â era uma empresa, dando emprego a
centenas de brasileiros, trabalhando com capitais brasile.-
ros, e pertencendo única e exclusivamente a brasileiros.
MAS tendo crescido, o negócio chamou a atenção das
multinacionais. Ai então surgiu o primeiro abstásculo
representado pela multinacional COLORTEL. que por sua
vez era subsidiâna da Rentator International, ambas
com sede e atividade no exterior mas que logo monta-
ram uma filial aqui. e partiram firme para cima da nacional
RENTV. A primeira providência da multinacional COLOR-
TEL nào fugiu da rotina foi o dumping, a concorrência
desleal, a utilização de todas as formas para eliminar o
concorrente. Planejadameme, a COLORTEL conseguiu o
fichário de todos os clientes da RENTV. e começou a
escrever a todos, oferecendo seus serviços pela metade
do preço cobrado pela RENTV. Em 1975. quando a
RENTV alugava uma televisão a um hotel por 9.67 ao dia
(9 cruzeiros e 67 centavos), esse hotel recebia carta da
COLORTEL oferecendo uma televisão igualzinha por 5.24
por dia (5 cruzeiros 24 centavos), o que significava um
desconto imoralissimo de 54 por cento É evidente que a
COLORTEL nâo podia manter esses preços, ela sô queria
destruir a concorrente, pois depois que a RENTV estives-
se fora do mercado e a COLORTEL absoluta, é lógico que
esta reajustaria os preços, e como dominava o mercado,
ma recuperar tudo o que perdera com a política de
dumping da multinacional.
MAS acontece que a RENTV nâo se apavorou, recorreu a
autoridades, apelou para o CADÊ. (que bem utilizada e
um instrumento formidável para a defesa das empresas
brasileiras) e conseguiu enfrentar a COLORTEL Esta
chegou a ser multada em mil salários mínimos, mas
ousou até publicar matéria paga em alguns jornais,
ridicularizando as autoridades, dizendo textualmente que"EMPRESÁRIO NÀO TEM PÁTRIA E MERCADO NÃO
TEM DONO", e ainda por cima desafiou o CADÊ,
afirmando publicamente que iria (e vai) manter todos os
métodos utilizados até então e repelidos pelo CADÊ. Só
essa matéria paga da COLORTEL valeria a expulsão da
empresa do território nacional, pois além de retificar os
seus métodos desleais de negociar como gangsters,
ainda desmoraliza autoridades brasileiras.
E O QUE é mais estarrecedor é que a COLORTEL
cumpriu e está cumprindo as suas ameaças de desmorali-
zar o CADÊ e de não ligar para as suas decisões. E
continua fazendo uma polilea de dumping ainda mais
cruel e vergonhosa, pois além dos 54 por cento a menos
que cobrava antes, ainda está dando uma bonificação de
mais 25 por cento, o que é uma verdadeira loucura. Com
isso, a COLORTEL está conseguindo arrebanhar clientes
tradicionais da RENTV, como ó o caso do Copacabana
Palace, que trabalhando há 12 anos com a RENTV, sem
ter feito jamais a menor reclamação, agora passou-se
para a COLORTEL. que lhe ofereceu cada televisão ao
preço de 14,47 por dia. (14 cruzeiros e 47 centavos)
quando para clientes pessoa fisica a COLORTEL cobra 28
cruzeiros, o que significa um desconto de 100 por cento.
E ê lógico que a RENTV. empresa rigorosamente nacio-
nal. nâo pode acompanhar essa escalada de preços para
baixo, nem pode entrar nessa competição cujo único
objetivo é a sua própria destruição. Será que no Brasil,
náo podemos nem alugar uma televisão nem ligar um
aparelho de ar refrigerado sem ter que pagar royalties,
juros, dividendos, amortizações, em suma. enriquecer as
mesmas multinacionais de sempre.' Afinal, general Joào
Fiqueiredo, não é possivel tomar uma providência para
preservar o Brasil para os brasileiros?

Trasncrito da "Tribuna da Imprensa" de 20/09/79

(classificadíssimos)
Hoje,na capa do caderno de

imóveis você
encontra
esta e muitas
outras ofertas

Sinal CrS 15.400,00 - Fixo durante a
construção - CrS 2.100,00 mensais -
Rua Marquês de Sio Vicente - Sala c
quarlo separados, banheiro, cozinha,
área de serviço e banheiro de empregada.
Garagem e piscina incluídos no preço. -
Últimas unidades.

especiais.

VEPLAN-RESIDÊNCIA
Empreendimentos e Construções S A

Notícia em freqüência
modulada,com her
marcada. CÜÈk 
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Os fatos. E a informação dos fatos nos noticiários
da Rádio Jornal do Brasil FM. Diariamente òs

8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23e0.2horas

Banco Laro
CHASE

Banco Lar Brasileiro S.A.
Associado ao The Chase Manhattan Bank, NA. - Com a participação do Deutsch-Südamenkan.sche Bank AG.
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Verbas adicionais faltam à Telerj

Brasília — "Os recursos
adicionais solicitado ao Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento para a melhoria dos
serviços da Teleij ainda não
foram autorizados", segundo
o Ministro interino das Co-
municaçôes Rômulo Villar
Furtado. Acrescentou ele, en-
tretanto, que o Ministério es-
tá dando tratamento prioritá-
rio à Teleij, no tocante à defi-
nição de recursos.

A Drova disso — aürmou —
é que no orçamento de 1980
aquela empresa-pólo será
mais beneficiada que as ou-
tras. O Sr Rômulo Furtado
informou também que ainda
não foram concluídos os estu-
dos sobre o programa de tele-
fonia rural, mas que um plano
de emergência será realizado
dentro de um ano, com insta-
lação de 2 mil terminais.

Agência Nacional muda para empresa

Brasília — Foi constituída
ontem, por decreto do Presi-
dente da República, a Empre-
sa Brasileira de Notícias
(ABN), que substituirá a
Agência Nacional. O decreto
nomeia para presidi-la o Sr
Apolônio Salles Filho, e para
cüretor-superintendente e di-
retores os Srs Luís Adolfo Pi-
nheiro, Afonso Heliodoro dos
Santos e Luís Carlos Vieira
da Fonseca.

A ABN terá capital social
de Cr$ 90 milhões, dos quais
Cr$ 80 milhões corresponden-
tes ao atual patrimônio da
Agência Nacional. A empresa
é subordinada diretamente à
Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da Re-
pública (Secom) e se dedicará
exclusivamente à divulgação
dos atos do Governo, no país
e no exterior.

Médicos aconselham colpocitologia

Salvador — Os médicos
participantes do 6o Congres-
so Brasileiro de Patologia
Cervical Uterina e Colposco-
pia, nesta capital, defende-
ram ontem, na sessão de en-
cerramento, a colpocitologia
como método mais adequado
de prevenção do câncer uteri-
no à realidade do país. Não é
o Ideal, mas o mais adaptável
à profilaxia de massa nas po-

pulações de baixa renda dis-
tantes dos centros urbanos,
disse o Dr Osvaldo de Souza.

O método aconselha — col-
pocitologia — prescinde da
presença do médico e de apa-
rèlhos sofisticados, bastando
a preparação, por um técnico
ou pela própria mulher, de
uma lâmina, que pode ser en-
viada para exame em centros
maiores.

Ecólogo prevê deserto chuvoso

Recife — O ecólogo per-
nambucano João Vasconce-
los Sobrinho afirma que "de-
sertificação talvez venha a
constituir o mais grave dos
problemas ecológicos do
país" e que o grande proble-
ma situa-se na Amazônia,
que poderá tornar-se um no-
vo tipo de deserto: "deserto
chuvoso".

A advertência está no livro
Catecismo da Ecologia, lan-

çado nacionalmente em Reci-
fe, ontem, pela Editora Vozes,
dentro das programações pa-
ra o Dia Nacional da Luta
pela Defesa da Amazônia. Em
palestra recente, o professor
Vasconcelos Sobrinho repe-
tiu suas denúncias de que se
está aplicando na Amazônia
brasileira "uma política de
terra arrasada", e que 10% da
floresta já foram destruídos.

Estação clandestina ganha prazo

Brasília — O Ministro das
Comunicações, Haroldo Mat-
tos, assinou portaria estabe-
lecendo normas e condições
para a regularização das esta-
ções clandestinas repetidoras
e retransmissoras de televi-
são no país. Ela regulamenta
o decreto que fixou a data de
26 de abril de 1980 como pra-
zo final para a regularização
dessas estações, que já pas-
sam de 4 mil.

"Para não desmoralizar-
mos o decreto que fixou a
data" — disse o Ministro inte-
rino Rômulo Furtado — "foi
preciso baixar essa portaria
com novas condições para
outorga de permissão, pois
não podemos fechá-las sem
refletirmos sobre o sentido
social da interiorização da te-
levisão e o seu apoio à meta
da integração nacional."

Ministério amplia água íluoretada

Brasília — O Ministério da
Saúde informou, ontem, que
a Fundação Serviços de Saú-
de Pública concluiu 31 dos 34
serviços de fluoretação das
águas em sistemas de abaste-
cimento público — todos de
cidades pequenas do Nordes-
te — que visam a previnir a
cárie dentária em crianças.

Esses serviços fazem parte
de projeto elaborado com a
colaboração do INAN e deve-

rão se estender a 132 cidades
com mais de 50 mil habitan-
tes. O projeto prevê a fluore-
tação da água de metade da
população urbana do país,
aproximadamente 33 milhões
de pessoas. Existem atual-
mente 234 sistemas de abas-
tecimento de água fluoreta-
da, atendendo mais de 11 mi-
lhões de pessoas cerca de 10%
da população estimada do
país.

Andreazza se empenha por Territórios

Brasília — O Ministro do
Interior. Mário Andreazza, es-
teve ontem com o Ministro da
Justiça, Petrônio Portella,
para pedir seu empenho na
aprovação de projetos, já sub-
metidos à Presidência da Re-
pública, dando autonomia
administrativa e personalida-
de jurídica aos Territórios. Os
projetos também tratam da
criação de novos Territórios.

Esses projetos — explicou o
Sr Andreazza à saída do gabi-
nete do Ministro da Justiça —
vão facilitar o processo de
transição desses Territórios
para sua transformação em
Estados. Citou, como exem-
pio, Rondônia, que, em razão
de seu desenvolvimento, po-
derá, sem maiores dificulda-
des, ser Estado dentro de
mais dois anos.

Prefeitos querem reforma tributária

Salvador — Prefeitos da
Arena e do MDB estarão reu-
nidos a partir de hoje, em
Ilhéus, no Sul da Bahia, para
o 2o Encontro de Prefeitos de
Cidades de Porte Médio, que
pretende aprovar uma Carta
de Princípios defendendo a
reformulação constitucional
da política tributária, que, se-
gundo documento-base, cau-
sou a hipertrofia, pelo Gover-
no Federal, da arrecadação

de tributos oriundos de ativi-
dades nos municípios.

O coordenador do encon-
tro, Wilson Rosa, afirma que
essa hipertrofia resultou
igualmente no? empobreci-
mento dos Estados e falência
dos municípios. Disse que a
receita gerada pelos tributos
de 1970 a 74 ficou 56% para a
União, 30% para os Estados e
5% para os municípios.

Amputação de mão dá processo

Londrina — A família do
ensacador Manuel Gomes de
Almeida vai responsabilizar
criminalmente a clínica psi-
quiátrica Colina Verde, onde
ele foi internado por proble-
mas mentais e acabou tendo
a mão direita amputada,"provavelmente por ter per-
manecido muito tempo com
ela amarrada", segundo o ad-
vogado Hélio Kaiamori.

Manuel foi internado dia 12

de agosto com idéia fixa de
suicídio e a amputação ocor-
reu no começo deste mês, de
acordo com médico responsá-
vel, Dr Cid Aguiar Felipe,
porque "o paciente caiu sobre
ela durante uma crise violen-
ta e teve uma trombose na
mão". Mas o médico que fez a
cirurgia, na Santa Casa, Dr
Mário Reis, havia constatado
isquemia, que provocou gan-
grena nos dedos.

Seminário modifica posição
Guarapari, ES — Os parti-

cipantes do Seminário Regio-
nal de Planejamento e Politi-
ca em Educação, Cultura e
Desportos, promovido pelo
MEC, nesta cidade — com
representantes dos Estados
do Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, São Paulo e Espírito
Santo — decidiram ontem, na
gsssão de encerramento, re-
considerar resolução anterior

FIESP acha que Comando

Intersindical é ameaça

à economia e paz social

São Paulo — O presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, Theobaldo de
Nigris, manifestou-se ontem preocupado com a
formação de um Comando Intersincucal em São
Paulo. Advertiu que isso "causaria um grande
mat à economia, ao país e à paz social".

Lembrou que há legislação que proíbe o fun-
cionamento de organismos do tipo de centrais
sindicais, as quais "podem sofrer a interferência
de políticos" Revelou que a FIESP já constituiu
uma comissão de alto nível, que atuará no levan-
tamento e análise de índices de reajuste, para uso
nas negociações diretas. Essa comissão terá a
mesma função que tem o DIEESE junto aos
sindicatos de trabalhadores.

Sentado e atento, o Brigadeiro Eduardo Gomes acompanhou a missa por seu 83° aniversário

SEM MANIPULAÇÕES

O Sr de Nigris disse que a
FIESP reuniu, na comissão
de alto nível, membros dos
Departamentos Jurídico.
Econômico e de Produtivida-
de. Não revelou a atual fase
dos trabalhos, mas, segura-
mente, há um levantamento
técnico e estatístico inicial
sobre a evolução dos aumen-
tos salariais e a inflação no
período entre 1969 e 1979."Se o DIEESE tem os seus

FIESP também terá o seu
levantamento de dados", afir-
mou, alertando que "jamais
admitiremos índices manipu-
lados"

Ontem à noite, o presidente
da FIESP manteve encontro
com o coordenador do Grupo
14, empresário Alberto Villa-
res, e o diretor do Departa-
mento Jurídico da FIESP,
advogado Benjamin Montei-
ro. Foi uma preparatória para
uma reunião, mais ampla,
marcada para a próxima

que excluía a universidade
das metas prioritárias do Pia-
no Setorial do MEC para
1980/85.

A atitude foi tomada por
representantes do ensino su-
perlo.o. - depois que grande -
parte dos técnicos contrários
à inclusão da universidade
entre as prioridades da região
Sudeste já tinha ido embora
do Seminário.

Consumidor vai pagar

Cr$ 33 por lata de

óleo de soja importado

Brasília e São Paulo — O óleo de soja que vai ser
importado custará ao consumidor aproximadamente
Cr$ 33 a lata, segundo o Secretário Nacional do Abaste-
cimento, Francisco Vilela, que confirmou, ontem, a
necessidade de importação — perto de 50 toneladas —
em vista dos estoques ainda existentes no mercado
interno: somente 600 a 700 toneladas. O preço estimado
para o varejo é, segundo as cotações de Chicago, 630/650
dólares a tonelada.

O Sr Francisco Vilela disse que a importação de óleo
— em vez de grão, com o que se poderia ocupar a
capacidade ociosa da indústria nacional — se justifica
pela inexistência de grãos na América Latina, e os
custos do frete do grão importado dos Estados Unidos
tornariam a operação antieconômica.

Problema dos preços
O Secretário do Abastecimento afirmou ainda que a

liberação do tabelamento não deverá provocar alta
excessiva dos preços do produto. Se isso acontecer, o
Governo pode fazer importações próprias, através da
Cobal, para forçar a baixa. Em princípio, as importações
serão feitas pelas indústrias, que comprarão óleo bruto,
para refiná-lo no país. Extra-oficialmente, informou-se
que as compras de óleo de soja no exterior serão feitas
até março.

A decisão de permitir a importação e suspender o
tabelamento foi tomada quarta-feira à noite pela Coor-
denadoria de Abastecimento e Preços, da Secretaria
Especial de Planejamento (Seplan), cujos técnicos disse-
ram que o Governo espera normalizar o abastecimento
não só com a importação, que começará nos próximos 30
dias, mas também com o aparecimento dos estoques
ainda existentes no país.

As importações serão efetuadas até que o Governo
julgue que o volume adquirido seja suficiente para a
regularização do abastecimento e, por isto, "não se
fixaram limites", dizem os técnicos. A CAP prevê que,
com o óleo importado, haja redução de 10% no preço da
lata do óleo misto, vendida hoje, em média, a Cr$ 40.

A suspensão do tabelamento, segundo técnicos da
Seplan, deveu-se à constatação de que o preço de Cr$ 28
a lata será irreal para o óleo importado, o que poderia
desestimular as compras no exterior, porque seu custo
não dá para comercializar a lata nessa faixa de preço. "O
tabelamento não foi suspenso antes porque, sem a
autorização para importar, o preço tenderia a se elevar
bastante", afirmam.

Em São Paulo, a indústria de óleo de soja informou
que a importação poderá ser feita dos Estados Unidos ou
da Argentina, a preços no máximo de 750 dólares a
tonelada, ou o equivalente a Cr$ 27 o quilo, preço de hoje
no mercado interno. O presidente da Associação das
Indústrias de Óleos Vegetais, Alcides Vidigal, entretan-
to, prevê que a lata de 900 mililitros de óleó de soja —
atualmente tabelada a Cr$ 27,50 em média — passará a
custar, nos próximos dias, Cr$ 36, preço médio dos
vários tipos de óleo misto no varejo.

Para começar a importação de óleo de soja bruto,
segundo o Sr Alcides Vidigal, só falta que as autoridades
definam os procedimentos burocráticos junto ao Concex
e ao Conselho de Política Aduaneira. Ele disse ainda que
a importação será concedida apenas às indústrias refi-
nadoras de óleos comestíveis. Mas o diretor da rede de
supermercados Pão de Açúcar, Sílvio Luís Bresser,
acredita que o Governo permitirá também a importação
pelos supermercados que tenham reflnadoras próprias.

Cobal dá alimento

com verba do INAN
Recife e Salvador — Foi ampliado ontem — para 53

postos — em Pernambuco o Projeto de Abastecimento
Popular, coordenado pelo Instituto Nacional de Alimen-
tação e Nutrição, e que consiste no fornecimento, pela
Cobal, com recursos do INAN, de alimentos básicos aos
pequenos varejistas, permitindo-lhes a venda a preços
reduzidos para o consumidor de baixa renda.

O ato de ampliação teve solenidade, no bairro popu-
lar de Mustardinha, a que estiveram presentes o Gover-
nador Marco Maciel, o presidente do INAN, Bertholdo
Kruse, e o secretário-geral do Ministério da Saúde,
Ernani Motta.

O plano foi lançado no mês de fevereiro, em caráter
experimental, com atendimento restrito a dois bairros
populares. Agora vai a 53 postos, que poderão vender
gêneros de primeira necessidade a preços abaixo do
custo. "Gostaria de receber criticas e sugestões, para
que o empreendimento atendesse realmente à necessi-
dade popular", disse o Governador.

O Prefeito Gustavo Krause lembrou que 74% dos
habitantes de Recife ganham menos de um salário
mínimo; daí a importância da iniciativa.

O Instituto dos Economistas da Bahia, em estudo
que acaba de ser divulgado em Salvador, afirma que "a
situação do trabalhador é dramática", pois CrS 7 mil 328
seriam o mínimo necessário para a sobrevivência men-
sal de uma família de quatro pessoas, de acordo com o
atual custo de vida na Capital baiana.

Segundo pesquisa do Instituto, as despesas do tra-
balhador, em agosto, com gêneros alimentícios essen-
ciais atingiram a Cr$ 1 mil 175,39, ou seja. 65,38% do
salário mínimo foram destinados ã cobertura da alimen-
tação essencial mínima para uma única pessoa, sem se
considerar outras despesas, como habitação, vestuário e
transporte. Assim, segundo o Instituto dos Economistas
da Bahia, se o salário mínimo fosse estabelecido a partir
da ração essencial mínima, tomando por base uma
família-padrão de quatro pessoas, ele deveria ter sido,
em agosto, de Cr$ 7 mil 328.

Brigadeiro Eduardo Gomes

faz 83 anos na casa do

Ministro da Aeronáutica

Com chuva e frio, no jardim de inverno da
residência do Ministro da Aeronáutica, na Ilha do
Governador, missa rezada pelos nove capelães da
Marinha e da Aeronáutica comemorou-se os 83
anos do Brigadeiro Eduardo Gomes. O Cardeal
Eugênio Salles, convidado, não compareceu.

O Ministro da Aeronáutica Délio Jardim de
Mattos esteve presente. O Marechal-do-Ar Eduar-
do Gomes ficou todo o tempo sentado, pernas
cruzadas, mesmo quando a liturgia pedia que as
pessoas se levantassem. Eduardo Gomes é o
último sobrevivente da rebelião dos 18 do Forte e
foi por duas vezes candidato derrotado à Presi-
dência da República.

deza dos Varões de Plutarco,
se tornou mito em vida, com
as gerações presentes teste-
munhando-lhe o ploneirismo,
o destemor, o patriotismo, a
competência, a generosidade;
enfim, todo um relicário de
virtudes que fazem dele um
modelo de Homem." Disse
também que "o poder nunca
o seduziu" e que é um"líder
carismático, sem as distor-
ções do carisma".

Os meninos do Coral "Os
Canarinhos de Petrópolis",
chegaram de ônibus e suas
vestes talares eram coloridas
em vermelho e branco. Fo-
ram cumprimentar o aniver-
sariante os Brigadeiros Paulo
Abreu Coutinho, Everaldo
Breves; Adamafstor Beltrão
Cantalício, o ex-Ministro da
Aeronáutica, Joelmir Araripe
Macedo e Sra,

indices e a FGV os dela, a quarta-feira.

Lula considera

a idéia inviável

UM MITO
No sermão, o Monsenhor

Raimundo Lucas Mala, Cape-
lão da FAB, exaltou o aniver-
sariante, lembrando que
ele"em sua longa caminha-
da", teve ímpetos e bravura
do jovem Tenente de 1922;
preocupações e responsabili-
dades do jovem Tenente Co-
ronel, por ocasião da Intento-
na Comunista, em 1935; os
anseios e esperanças do jo-
vem Brigadeiro, ao mesmo
tempo com a criação do Mi-
nistério da Aeronáutica e sua
transferência para a Força
Aérea Brasileira. Só não men-
cionou o Brigadeiro como ho-
mem político."A História costuma for-
mar seus mitos", ressaltou o
Monsenhor, acrescentando
em seguida que Eduardo Go-
mes "representando a gran-

Senador admite que pode

surgir lei no país sobre

planejamento da família

Brasília — Um programa de planejamento
familiar no Brasil pode surgir a partir do debate
sobre planejamento familiar e paternidade res-
ponsável que será patrocinado pela Comissão de
Saúde do Senado entre 3 e 5 de outubro, anunciou
ontem o presidente da comissão, Senador Gilvan
Rocha (MDB—SE).

Analisar recentes publicações da ONU sobre
o assunto, que estimam em cerca de Cr$ 30
bilhões a quantia que os países industrializados
gastarão na promoção de controle de natalidade
nos países do Terceiro Mundo até 1984, entre os
quais se inclui o Brasil, está na pauta da Co-
missão.

voráveis e contrários a um
programa de planejamento
familiar e paternidade res-
ponsável, o que permitirá aos
membros da Comissão uma
avaliação mais profunda do
problema.

Lembrou contudo, que se a
comissão de saúde concluir
pelo "interesse do País" em
adotar o planejamento fami-
liar, o resültado dos trabalhos
deverá ser transformado em
projeto de lei, já que "infeliz-
mente o Governo se tem omi-
tido de discutir perante a na-
ção problema tão sério".

São Paulo — O presidente
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Bernardo do Cam-
po e Diadema, Luís Inácio da
Silva, o "Lula", considerou"desnecessária e inviável" a
eleição de um Comando de
Coordenação do Movimento
Sindical, conforme proposta
apresentada quarta-feira, na
Capital, em reunião de 32 sin-
dicatos paulistas."Lula" negou que este nú-
cleo de dirigentes se consti-
tua num embrião para a cria-
ção, em futuro próximo, de
uma Central Única de Traba-
lhadores, achando impossível
o surgimento de organismo
desse tipo na atual estrutura
sindical. "O que existe é um
grupo de dirigentes desempe-
nhando um papel que até po-

PROJETO DE LEI

A transformação dos deba-
tes em projeto de lei depende-
rá, entretanto, das conclu-
sões a que chegarem os sena-
dores que participarão dos
trabalhos da comissão, após
serem ouvidos os diversos
segmentos da sociedade liga-
dos ao problema, disse o Sr
Gilvan Rocha.

Além de representantes da
Igreja e do Governo, assina-
lou o Senador, serão ouvidos
especialistas radicalmente fa-

Eletrobrás^? Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletrosul
Centrais Elétricas do Sul do Brasil SA

SISTEMA DE TRANSMISSAO 09
AVISO DE PRÉ-QUi

E CONCORRÊNCIA
LICITAÇÃO 09-134/E

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — ELETROSUL, realizará
Pré-Qualificaçào e Concorrência simultâneas, limitadas a fabn-
cantes nacionais, para fornecimento de:

Dezoito (18) Transformadores de Potencial de 69 kV, do tipo
auto-suportante. para instalação externa, tipo enrolado, imer-
sos em óleo isolante.
Quatro (4) Transformadores de Potencial de 138 kV, do tipo
auto-suportante, para instalação externa, tipo enrolado, imer-
sos em óleo isolante.
Vinte e dois (22) conectores para cabo ACSR 636 MCM, 26/7
saída vertical.Dois (2) jogos completos de ferramentas especiais.
Conjunto completo de peças de reserva.

As propostas e os Documentos para Pré-Qualificação, serão
recebidos pela ELETROSUL às 15.00 Horas do aia 07 de
novembro de 1979 no seguinte endereço:

Diretoria dê~Supnmentos
Rua Deputado Antonio Edu Vieira, s/nc
Pantanal 88.000 — Florianópolis — Santa Catarina

Os documentos para a Concorrência estarão a disposição dos
fabricantes, no Departamento de Contratos e Concorrências —
DC.C no mesmo endereço acima mencionado, mediante o
pagamento da importância de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros)
porconjunto. (P

deria ser confundido com a
ação da CUT, mas ela efetiva-
mente nào existe," co-
mentou.

O líder metalúrgico acha
que em São Paulo "já exis-
tem comissões para um mon-
te de coisas", nào vendo ne-
cessldade de criação de mais
uma. Embora seu nome seja
um dos mais cotados para
participar deste Comando,
admitiu que talvez nem acei-
te a sua indicação como can-
didato. Segundo ele, uma
eleição semelhante, na atual
situação e diante da legisla-
ção trabalhista em vigor, sig-
niflca "dar milho para os bo-
des". Afirmou, porém, que se
houver a eleição deste Co-
mando, irá se subordinar "a
uma decisão coletiva".

Irmãs bancárias presas no

Rio durante a greve podem

ser processadas pela LSN

As bancárias Glória e Lídia Maria Vargas de
Queirós, irmãs e funcionárias do Baneij, cpnti-
nuam presas no Departamento de Polícia Política
e Social, na Rua da Relação, acusadas de perten-
cer ao Comitê da greve que paralisou os bancos
na semana passada. O delegado Artur Brito Pe-
reira, encarregado do inquérito, acredita poder
libertá-las antes do prazo legal de 30 dias. Elas
estão presas desde o dia 14.

As bancárias poderáo ser enquadradas no
Artigo 36 da Lei de Segurança Nacional: "incitar a

Earalisação 
de serviços públicos essenciais", pois

ouve testemunhas que depuseram contra elas.
Segundo o advogado ao Sindicato dos Bancários,
Luís Celso Soares de Araújo, hoje serão ouvidos
no DPPS nove ex-diretores do Sindicato, atual-
mente sob intervenção.

COMUNICÁVEIS
O delegado explicou o fato

de os demais integrantes dos
piquetes e do comando de
greve não estarem igualmen-
te presos: "Antes que isso
acontecesse a greve acabou".
Além disso "não apareceram
testemunhas incriminando
outros presos que foram logo
liberados". Quando estiver
concluído, o inquérito deverá
ser remetido à 3a Auditoria
do Exército para a abertura,
ou não, do processo.

Segundo o delegado, as
duas irmãs não estão em regi-
me de incomunicabilidade,
sendo assistidas pelos advo-
gados Paulo Goldrach e Luís
Celso Soares de Araújo. Até o
final do inquérito deverão ser
ouvidos outros bancários e
hoje, entre 9 e 17h; serão to-
mados os depoimentos de di-
retores do sindicato, mas o
ex-presidente da entidade, Sr
Ivan Martins Pinheiro só será
ouvido terça ou quarta-feira.

DEMITIDOS
Até ontem, 90 dos 150 meta-

lúrgicos demitidos após uma
semana de greve procuraram
o departamento jurídico do
sindicato para tentar a sus-
pensão da decisão ou conse-
guir o pagamento de seus di-
reitos trabalhistas. Grande
número deles foi demitido
por justa causa.

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Sr Oswaldo
Pimentel, solicitou ao Sr An-
tonio Carrera, presidente da
Comissão de Negociação Sa-
larial dos empregadores, que
não fossem feitas novas de-
missões pois o fato pesaria na
tomada de decisão da classe
na assembléia marcada para
o dia 28, quando será avalia-
do o estágio atual das nego-
ciações entre representantes
dos empregados e patrões.
PRESIDENTE SOLTO

O presidente afastado do
Sindicato dos Bancários do
Rio Grande do Sul, Olívio
Dutra, solto pela Polícia Fe-
deral na madrugada de on-
tem, junto com os demais oi-
to detidos no Estado, disse
que "a intervenção direta do
Governo em qualquer movi-
mento dos bancários brasilei-
ros deve-se a um único moti-
vo: banqueiro e Governo são
sinônimos".

Preso desde o dia 6 sob a
acusação de incitamento à
greve dos bancários gaúchos
e enquadrado na Lei de Segu-
rança Nacional, o Sr Olívio
Dutra, às 23h de quarta-feira,
foi levado por funcionários da
Polícia Federal até o Institu-
to Médico-Legal da Capital
gaúcha, onde foi examinado e
posto em liberdade.

Têxteis da Bahia

não têm acordo

Salvador — Os mais de 1
mil 500 operários na indústria
têxtil desta Capital recusa-
ram ontem a proposta patro-
nal de reajuste salarial de
44% a 50%, protestaram con-
tra a demora com que esta-
riam sendo conduzidas as ne-
gociações, "inclusive em
itens sem maior importância,
que apenas servem para pro-
telar o aumento", e ameaça-
ram decretar greve hoje.

Sem conseguir um acordo
na última reunião com os re-
presentantes das indústrias
Cobafi. Banilsa, Safron e Fisi-
ba,-os lideres dos têxteis da
Bahia convocaram a assem-
bléia-gerai para hoje. Das 31
reivindicações, a que tem ge-
rado impasse maior é o pedi-
do uc aumento dc 60%, ãiéni
de um piso salarial de CrS 4
mil 200.

Recife — Ao tomar conheci-
mento, ontem, das reivindica-
ções dos trabalhadores da re-
gião canavieira, o presidente
da Associação dos Fornece-
dores de Cana de Pernambu-
co, Antônio Celso Cavalcanti,
afirmou não haver "nenhuma
condição financeira para
atender o pedido de 100% de
aumento salarial", e conside-
rou a crise do setor "como a
maior que já vi em minha
vida".

Segundo ele, "a defasagem
do preço real da tonelada de
cana, que deveria ser CrS 652,
para o preço flxado pelo IAA,
que é de Cr$ 330, está levando
os fornecedores de cana a
uma situação de falência. A
única perspectiva que vejo é
o Governo dar um preço justo
para a cana e fixar um salário
para os trabalhadores".

mmMk
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Verbas adicionais faltam à Telerj

foto de Alberto França

Brasília — "Os recursos
adicionais solicitado ao Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento para a melhoria dos
serviços da Telerj ainda não
foram autorizados", segundo
o Ministro interino das Co-
municaçôes Rômulo Villar
Furtado. Acrescentou ele, en-
tretanto, que o Ministério es-
tá dando tratamento prioritá-
rio à Telerj, no tocante à defi-
rüção de recursos.

A prova disso — afirmou —
é que no orçamento de 1980
aquela empresa-pólo será
mais beneficiada que as ou-
trás. O Sr Rômulo Furtado
informou também que ainda
não foram concluídos os estu-
dos sobre o programa de tele-
fonia rural, mas que um plano
de emergência será realizado
dentro de um ano, com insta-
lação de 2 mil terminais.

Agência Nacional muda para empresa

Brasília — Foi constituída
ontem, por decreto do Presi-
dente da República, a Empre-
sa Brasileira de Notícias
(ABN), que substituirá a
Agência Nacional. O decreto
nomeia para presidi-la o Sr
Apolônio Salles Filho, e para
diretor-superintendente e di-
retores os Srs Luís Adolfo Pi-
nheiro, Afonso Heliodoro dos
Santos e Luis Carlos Vieira
da Fonseca.

A ABN terá capital social
de Cr$ 90 milhões, dos quais
Cr$ 80 milhões corresponden-
tes ao atual patrimônio da
Agência Nacional. A empresa
é subordinada diretamente à
Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da Re-
pública (Secom) e se dedicará
exclusivamente à divulgação
dos atos do Governo, no país
e no exterior.

Médicos aconselham colpocitologia
Salvador — Os médicos

participantes do 6o Congres-
so Brasileiro de Patologia
Cervical Uterina e Colposco-
pia, nesta capital, defende-
ram ontem, na sessão de en-
cerramento, a colpocitologia
como método mais adequado
de prevenção do câncer uteri-
no à realidade do país. Náo é
o ideal, mas o mais adaptável
à profilaxia de massa nas po-

pulações de baixa renda dis-
tantes dos centros urbanos,
disse o Dr Osvaldo de Souza.

O método aconselha — col-
pocitologia — prescinde da
presença do médico e de apa-
relhos sofisticados, bastando
a preparação, por um técnico
ou pela própria mulher, de
uma lâmina, que pode ser en-
viada para exame em centros
maiores.

Ecólogo prevê deserto chuvoso

Recife — O ecólogo per-
nambucano João Vasconce-
los Sobrinho afirma que "de-
sertificaçào talvez venha a
constituir o mais grave dos
problemas ecológicos do
país" e que o grande proble-
ma situa-se na Amazônia,
que poderá tomar-se um no-
vo tipo de deserto: "deserto
chuvoso".

A advertência está no livro
Catecismo da Ecologia, Ian-

çado nacionalmente em Reci-
fe, ontem, pela Editora Vozes,
dentro das programações pa-
ra o Dia Nacional da Luta
pela Defesa da Amazônia. Em
palestra recente, o professor
Vasconcelos Sobrinho repe-
tiu suas denúncias de que se
está aplicando na Amazônia
brasileira "uma política de
terra arrasada", e que 10% da
floresta já foram destruídos.

Estação clandestina ganha prazo
Brasília — O Ministro das

Comunicações, Haroldo Mat-
tos, assinou portaria estabe-
lecendo normas e condições
para a regularização das esta-
ções clandestinas repetidoras
e retransmissoras de televi-
são no pais. Ela regulamenta
o decreto que fixou a data de
26 de abril de 1980 como pra-
zo final para a regularização
dessas estações, que já pas-
sam de 4 mil.

"Para não desmoralizar-
mos o decreto que fixou a
data" — disse o Ministro inte-
rino Rômulo Furtado —- "foi
preciso baixar essa portaria
com novas condições para
outorga de permissão, pois
não podemos fechá-las sem
refletirmos sobre o sentido
social da interiorização da te-
levisão ç o seu apoio à meta
da integração nacional."

Ministério amplia água fluoretada
Brasília — O Ministério da

Saúde informou, ontem, que
a Fundação Serviços de Saú-
de Pública concluiu 31 dos 34
serviços de fluoretação das
águas em sistemas de abaste-
cimento público — todos de
cidades pequenas do Nordes-
te — que visam a previnir a
cárie dentária em crianças.

Esses serviços fazem parte
de projeto elaborado com a
colaboração do INAN e deve-

rão se estender a 132 cidades
com mais de 50 mil habitan-
tes. O projeto prevê a fluore-
tação da água de metade da
população urbana do país,
aproximadamente 33 milhões
de pessoas. Existem atual-
mente 234 sistemas de abas-
tecimento de água fluoreta-
da, atendendo mais de 11 mir
Ihões de pessoas cerca de 10%
da população estimada do
país.

Andreazza se empenha por Territórios
Brasília — O Ministro do

Interior, Mário Andreazza, es-
teve ontem com o Ministro da
Justiça, Petrônio Portella,
para pedir seu empenho na
aprovação de projetos, já sub-
metidos à Presidência da Re-
pública, dando autonomia
administrativa e personalida-
de jurídica aos Territórios. Os
projetos também tratam da
criação de novos Territórios.

Esses projetos—explicou o
Sr Andreazza à saída do gabi-
nete do Ministro da Justiça—
vão facilitar o processo de
transição desses Territórios
para sua transformação em
Estados. Citou, como exem-
pio, Rondônia, que, em razão
de seu desenvolvimento, po-
dera, sem maiores dificulda-
des, ser Estado dentro de
mais dois anos.

Prefeitos querem reforma tributária
Salvador — Prefeitos da

Arena e do MDB estarão reu-
nidos a partir de hoje, em
Ilhéus, no Sul da Bahia, para
o 2o Encontro de Prefeitos de
Cidades de Porte Médio, que
pretende aprovar uma Carta
de Princípios defendendo a
reformulação constitucional
da política tributária, que, se-
gundo documento-base, cau-
sou a hipertrofia, pelo Gover-
no Federal, da arrecadação

de tributos oriundos de ativi-
dades nos municípios.

O coordenador do encon-
tro, Wilson Rosa, afirma que
essa hipertrofia resultou
igualmente no: empobreci-
mento dos Estados e falência
dos municípios. Disse que a
receita gerada pelos tributos
de 1970 a 74 ficou 56% para a
União, 30% para os Estados e
5% para os municípios.

Amputação de mão dá processo
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Londrina — A família do
ensacador Manuel Gomes de
Almeida vai responsabilizar
criminalmente.a clínica psi-
qulátrica Colina Verde, onde
ele foi internado por proble-
mas mentais e acabou tendo
a mão direita amputada,"provavelmente por ter per-
manecido muito tempo com
ela amarrada", segundo o ad-
vogado Hélio Kaiamori.

Manuel foi internado dia 12

de agosto com idéia fixa d<_
suicídio e a amputação ocor-
reu no começo deste mês, de
acordo com médico responsa-
vel, Dr Cid Aguiar Felipe,
porque "o paciente caiu sobre
ela durante uma crise violên-
ta e teve uma trombose na
mão". Mas o médico que fez a
cirurgia, na Santa Casa, Dr
Mário Reis, havia constatado
isquemia, que provocou gan-
grena nos dedos.

Seminário modifica posição
Guarapari, ES — Os parti-

cipantes do Seminário Regio-
nal de Planejamento e Políti-
ca em Educação, Cultura e
Desportos, promovido pelo
MEC, nesta cidade — com
representantes dos Estados
do Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, São Paulo e Espírito
Santo — decidiram ontem, na
sessão de encerramento, re-
considerar resolução anterior

que excluía a universidade
das metas prioritárias do Pia-
no Setorial do MEC para
1980/85.

A atitude foi tomada por
representantes do ensino su-
perior, depois que grande
parte dos técnicos contrários
à inclusão da universidade

FIESP acha que Comando
Intersindical é ameaça

economia e paz socialVa
São Paulo — O presidente da Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo, Theobaldo de
Nigris, manifestou-se ontem preocupado com a
formação de um Comando Intersindical em São
Paulo. Advertiu que isso "causaria um grande
mal à economia, ao pais e à paz social".

Lembrou que há legislação que proíbe o fun-
cionamento de organismos do tipo de centrais
sindicais, as quais "podem sofrer a interferência
de políticos". Revelou que a FIESP já constituiu
uma comissão de alto nível, que atuará no levan-
tamento e análise de índices de reajuste, para uso
nas negociações diretas. Essa comissão terá a
mesma função que tem o DIEESE junto aos
sindicatos de trabalhadores.

Sentado e atento, o Brigadeiro Eduardo Gomes acompanhou a missa por seu 83° aniversário

Consumidor vai pagar
Cr$ 33 por lata de
óleo de soja importado

Brasília e Sáo Paulo — O óleo de soja que vai ser
importado custará ao consumidor aproximadamente
Cr$ 33 a lata, segundo o Secretário Nacional do Abaste-
cimento, Francisco Vilela, que.confirmou, ontem, a
necessidade de importação — perto de 50 toneladas —
em vista dos estoques ainda existentes no mercado
interno: somente 600 a 700 toneladas. O preço estimado
para o varejo é, segundo as cotações de Chicago, 630/650
dólares a tonelada.

O Sr Francisco Vilela disse que a importação de óleo
— em vez de grão, com o que se poderia ocupar a
capacidade ociosa da indústria nacional — se justifica
pela inexistência de grãos na América Latina, e os
custos do frete do grão importado dos Estados Unidos
tomariam a operação antieconômica.

Problema dos preços
O Secretário do Abastecimento afirmou ainda que a

liberação do tabelamento não deverá provocar alta
excessiva dos preços do produto. Se isso acontecer, o
Governo pode fazer importações próprias, através da
Cobal, para forçar a baixa. Em principio, as importações
seráo feitas pelas indústrias, que comprarão óleo bruto,
para refiná-lo no país. Extra-oficialmente, informou-se
que as compras de óleo de soja no exterior seráo feitas
até março.

A decisáo de permitir a importação e suspender o
tabelamento foi tomada quarta-feira à noite pela Coor-
denadoria de Abastecimento e Preços, da Secretaria
Especial de Planejamento (Seplan), cujos técnicos disse-
ram que o Governo espera normalizar o abastecimento
náo só com a importação, que começará nos próximos 30
dias, mas também com o aparecimento dos estoques
ainda existentes no país.

As importações seráo efetuadas até que o Governo
julgue que o volume adquirido seja suficiente para a
regularização do abastecimento e, por isto, "não se
fixaram limites", dizem os técnicos. A CAP prevê que,
com o óleo importado, haja redução de 10% no preço da
lata do óleo misto, vendida hoje, em média, a Cr$ 40.

A suspensão do tabelamento, segundo técnicos da
Seplan, deveu-se à constatação de que o preço de Cr$ 28
a lata será irreal para o óleo importado, o que poderia
desestimular as compras no exterior, porque seu custo
náo dá para comercializar a lata nessa faixa de preço. "O
tabelamento náo foi suspenso antes porque, sem a
autorização para importar, o preço tenderia a se elevar
bastante", afirmam.

Leite pode subir
27% até novembro

O preço do leite poderá sofrer um aumento de 27%
até novembro, passando de Cr$ 7,80 para Cr$ 9,92, caso
se confirme a decisão do Governo do Estado do Rio em
náo assinar a prorrogação do Protocolo n° 13, relativo ao
pagamento do ICM e seus derivados, provocando uma
revisão do convênio celebrado entre todos os Estados e
que isenta de tributação o leite fresco destinado ao
consumidor final.

A previsão do aumento é de técnicos da Secretaria
de Fazenda fluminense. Em novembro o leite passará
para Cr$ 8,70, já previsto no plano escalonado de atuali-
zação de preços da Sunab e eles acreditam que os 14%
do ICM que os produtores terão de pagar no caso de não
prorrogamento serão repassados aos consumidores, já
que a outra alternativa, de subsídios do Governo federal,"dificilmente será concedida".

Cotia quer abastecer
Grande Rio em 4 meses

A Cooperativa de Cotia, de Sáo Paulo, pode num
prazo de quatro meses, táo logo seja liberado o projeto
que possui na Secretaria de Agricultura, complementar
o abastecimento de hortifrutigraujeiros de toda Regiáo
Metropolitana do Rio de Janeiro, tornando-a auto-
suficiente através da ocupação de uma área de 2 mil 500
hectares no Vale do Rio São João, já liberada pelo Incra.

A informação foi prestada pelo Secretário Estadual
de Fazenda, Heitor Schiller, que visitou as coooperati-
vas agrícolas paulistas para estudar sua forma de atua-
ção e visando absorver as técnicas de produção e comer-
cializaçáo. A liberação do projeto pela Secretaria de
Agricultura depende apenas de entraves burocráticos.

Segundo Heitor Schiller é preciso dotar o campo
fluminense de uma mentalidade empresarial, em todos
os níveis. "Náo cabe mais qualquer tipo de atividade
empírica, como a atuação dos intermediários, a base da
política agrícola fluminense, que com seu despreparo
gera aumentos nos preços das mercadorias".

Cobal dá alimento
com verba do INAN

Recife e Salvador — Foi ampliado ontem—para 53
postos — em Pernambuco o Projeto de Abastecimento
Popular, coordenado pelo Instituto Nacional de Alimen-
taçáo e Nutrição, e que consiste no fornecimento, pela
Cobal, com recursos do INAN, de alimentos básicos aos
pequenos varejistas, permitindo-lhes a venda a preços
reduzidos para o consumidor de baixa renda.

O ato de ampliação teve solenidade, no bairro popu-
lar de Mustardinha, a que estiveram presentes o Gover-
nador Marco Maciel, o presidente do INAN, Bertholdo
Kruse, e o secretário-geral do Ministério da Saúde,
Ernâni Motta.

O plano foi lançado no mês de fevereiro, em caráter
experimental, com atendimento restrito a dois bairros
populares. Agora vai a 53 postos, que poderão vender
gêneros de primeira necessidade a preços abaixo do

Brigadeiro Eduardo Gomes
faz 83 anos na casa do
Ministro da Aeronáutica

Com chuva e frio, no jardim de inverno da
residência do Ministro da Aeronáutica, na Ilha do
Governador, missa rezada pelos nove capelães da
Marinha e da Aeronáutica comemorou-se os 83
anos do Brigadeiro Eduardo Gomes. O Cardeal
Eugênio Salles. convidado, não compareceu.

O Ministro da Aeronáutica Délio Jardim de
Mattos esteve presente. O Marechal-do-Ar Eduar-
do Gomes ficou todo o tempo sentado, pernas
cruzadas, mesmo quando a liturgia pedia que as
pessoas se levantassem. Eduardo Gomes é o
último sobrevivente da rebelião dos 18 do Forte e
foi por duas vezes candidato derrotado à Presi-
déncia da República.

SEM MANIPULAÇÕES

O Sr de Nigris disse que a
FIESP reuniu, na comissão
de alto nível, membros dos
Departamentos Jurídico.
Econômico e de Produtivida-
de. Não revelou a atual fase
dos trabalhos, mas, segura-
mente, há um levantamento
técnico e estatístico inicial
sobre a evolução dos aumen-
tos salariais e a inflação no
periodo entre 1969 e 1979."Se o DIEESE tem os seus
Índices e a FGV os dela, a

FIESP também terá o seu
levantamento de dados", aflr-
mou. alertando que "jamais
admitiremos índices manipu-
lados".

Ontem à noite, o presidente
da FIESP manteve encontro
com o coordenador do Grupo
14, empresário Alberto Villa-
res, e o diretor do Departa-
mento Jurídico da FIESP,
advogado Benjamin Montei-
ro. Foi uma preparatória para
uma reunião, mais ampla,
marcada para a próxima
quarta-feira.

Lula considera
a idéia inviável

UM MITO
No sermão, o Monsenhor

Raimundo Lucas Maia, Cape-
lão da FAB, exaltou o aniver-
sariante, lembrando que
ele"em sua longa caminha-
da", teve ímpetos e bravura
do jovem Tenente de 1922;
preocupações e responsabili-
dades do jovem Tenente Co-
ronel, por ocasião da Intento-
na Comunista, em 1935; os
anseios e esperanças do jo-
vem Brigadeiro, ao mesmo
tempo com a criação do Mi-
nistério da Aeronáutica e sua
transferência para a Força
Aérea Brasileira. Só náo men-
cionou o Brigadeiro como ho-
mem político."A História costuma for-
mar seus mitos", ressaltou o
Monsenhor, acrescentando
em seguida que Eduardo Go-
mes "representando a gran-

deza dos Varões de Plutarco,
se tornou mito em vida, com
as gerações presentes teste-
munhando-lhe o pioneirismo,
o destemor, o patriotismo, a
competência, a generosidade;
enfim, todo um rellcário de
virtudes que fazem dele um
modelo de Homem." Disse
também que "o poder nunca
o seduziu" e que é um"líder
carismático, sem as distor-
ções do carisma".

Os meninos do Coral "Os
Canarinhos de Petrópolis",
chegaram de ônibus e suas
vestes talares eram coloridas
em vermelho e branco. Fo-
ram cumprimentar o aniver-
sariante os Brigadeiros Paulo
Abreu Coutinho, Everaldo
Breves; Adamastor Beltrão
Cantalício, o ex-Ministro da
Aeronáutica, Joelmir Araripe
Macedo e Sra.

Sâo Paulo — O presidente
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sáo Bernardo do Cam-
po e Diadema, Luís Inácio da
Silva, o "Lula", considerou"desnecessária e inviável" a
eleiçáo de um Comando de
Coordenação do Movimento
Sindical, conforme proposta
apresentada quarta-feira, na
Capital, em reunião de 32 sin-
dicatos paulistas."Lula" negou que este mi-
cleo de dirigentes se consti-
tua num embrião para a cria-
çáo, em futuro próximo, de
uma Central Única de Traba-
lhadores, achando impossível
o surgimento de organismo
desse tipo na atual estrutura
sindical. "O que existe é um
grupo de dirigentes desempe-
nhando um papel que até po-

deria ser confundido com a
açáo da CUT, mas ela efetiva-
mente não existe," co-
mentou.

O lider metalúrgico acha
que em São Paulo "já exis-
tem comissões para um mon-
te de coisas", não vendo ne-
cessidade de criaçáo de mais
uma. Embora seu nome seja
iun dos mais cotados para
participar deste Comando,
admitiu que talvez nem acei-
te a sua indicação como can-
didato. Segundo ele, uma
eleição semelhante, na atual
situação e diante da legisla-
ção trabalhista em vigor, sig-
nifica "dar milho para os bo-
des". Afirmou, porém, que se
houver a eleição deste Co-
mando, irá se subordinar "a
uma decisão coletiva".

Senador admite que pode
surgir lei no país sobre
planejamento da família

Brasília — Um programa de planejamento
familiar no Brasil pode surgir a partir do debate
sobre planejamento familiar e paternidade res-
ponsável que será patrocinado pela Comissão de
Saúde do Senado entre 3 e 5 de outubro, anunciou
ontem o presidente da comissão, Senador Gilvan
Rocha (MDB-SE).

Analisar recentes publicações da ONU sobre
o assunto, que estimam em cerca de Cr$ 30
bilhões a quantia que os paises industrializados
gastarão na promoção de controle de natalidade
nos países do Terceiro Mundo até 1984, entre os
quais se inclui o Brasil, está na pauta da Co-
missão.

Irmãs bancárias presas no
Rio durante a greve podem
ser processadas pela LSN

As bancárias Glória e Lídia Maria Vargas de
Queirós, irmãs e funcionárias do Baneij, conti-
nuam presas no Departamento de Polícia Política
e Social, na Rua da Relação, acusadas de perten-
cer ao Comitê da greve que paralisou os bancos
na semana passada. O delegado Artur Brito Pe-
reira, encarregado do inquérito, acredita poderlibertá-las antes do prazo legal de 30 dias. Elas
estào presas desde o dia 14.

As bancárias poderão ser enquadradas no
Artigo 36 da Lei de Segurança Nacional: "incitar a

Saralisação 
de serviços públicos essenciais", pois

ouve testemunhas que depuseram contra elas.
Segundo o advogado do Sindicato dos Bancários,
Luís Celso Soares de Araújo, hoje serão ouvidos
no DPPS nove ex-diretores do Sindicato, atual-
mente sob intervenção.

PROJETO DE LEI

A transformação dos deba-
tes em projeto de lei depende-
rá, entretanto, das conclu-
soes a que chegarem os sena-
dores que participarão dos
trabalhos da comissão, após
serem ouvidos os diversos
segmentos da sociedade liga-
dos ao problema, disse o Sr
Gilvan Rocha.

Além de representantes da
Igreja e do Governo, assina-
lou o Senador, seráo ouvidos
especialistas radicalmente fa-

voráveis e contrários a um
programa de planejamento
familiar e paternidade res-
ponsável, o que permitirá aos
membros da Comissão uma
avaliação mais profunda do
problema.

Lembrou contudo, que se a
comissão de saúde concluir
pelo "interesse do País" em
adotar o planejamento fami-
liar, o resultado dos trabalhos
deverá ser transformado em
projeto de lei, já que "infeliz-
mente o Governo se tem oml-
tido de discutir perante a na-
ção problema tão sério".

Eletrobrás *P Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletrosul
Centrais Elétricas do Sul do Brasil SA

custo^Gostaria de receber criticas e sugestões, para
entre as prioridades da região--^1'5 ° empreendimento atendesse realmente à necessl-
Sudeste já tinha ido embora ^de P°Pukr". disse o Governador,
do Seminário. ° Prefeito Gustavo Krause lembrou que 74% dos

 habitantes de Recife ganham menos de um salário
IWMBgimaBTWiiMTTBaBfBl mínimo; dai a importância da iniciativa.

SISTEAAA DE TRANSMISSÃO 09
AVISO OE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

E CONCORRÊNCIA
LICITAÇÃO 09-134/E

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — ELETROSUL, realizará
Pré-Qualificação e Concorrência simultâneas, limitadas a fabri-
cantes nacionais, para fornecimento de:

Dezoito 118) Transformadores de Potencial de 69 kV. do tipo
auto-suportante, para instalação externa, tipo enrolado, imer-
sos em óleo isolante.
Quatro (4) Transformadores de Potencial de 138 kV, do tipo
auto-suportante, para instalação externa, tipo enrolado, imer-
sos em óleo isolante.
Vinte e dois (22) conectores para cabo ACSR 636 MCM, 26/7
saída vertical.
Dois (2) jogos completos de ferramentas especiais.
Conjunto completo de peças de reserva.

As propostas e os Documentos para Pré-Qualificação, serão
recebidos pela ELETROSUL às 15:00 Horas do dia 07 de
novembro de 1979 no seguinte endereço:

Diretoria de Suprimentos
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, s/n°
Pantanal 88.000 — Florianópolis — Santa Catarina

Os documentos para a Concorrência estarão ô disposição dós
fabricantes, no Departamento de Contratos e Concorrências —
DCC, no mesmo endereço acima mencionado, mediante o
pagamento da importância de CrS 3.000,00 (três mil cruzeiros)
por conjunto. (P

COMUNICÁVEIS
O delegado explicou o fato

de os demais integrantes dos
piquetes e do comando de
greve não estarem igualmen-
te presos: "Antes que isso
acontecesse a greve acabou".
Além disso "não apareceram
testemunhas incriminando
outros presos que foram logo
liberados". Quando estiver
concluído, o inquérito devera
ser remetido à 3" Auditoria
do Exército para a abertura,
ou nào, do processo.

Segundo o delegado, as
duas irmãs náo estão em regi-
me de Incomunicabilidade,
sendo assistidas pelos advo-
gados Paulo Goldrach e Luís
Celso Soares de Araújo. Até o
final do inquérito deverão ser
ouvidos outros bancários e
hoje, entre 9 e 17h; serão to-
mados os depoimentos de di-
retores do sindicato, mas o
ex-presidente da entidade, Sr
Ivan Martins Pinheiro só será
ouvido terça ou quarta-feira.

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Sr Oswaldo
Pimentel, solicitou ao Sr An-
tonio Carrera, presidente da
Comissão de Negociação Sa-
larial dos empregadores, que

não fossem feitas novas de-
missões pois o fato pesaria na
tomada de decisão da classe
na assembléia marcada para
o dia 28, quando será avalia-
do o estágio atual das nego-
ciações entre representantes
dos empregados e patrões.
PRESIDENTE SOLTO

O presidente afastado do
Sindicato dos Bancários do
Rio Grande do Sul, Olívio
Dutra, solto pela Polícia Fe-
deral na madrugada de on-
tem, junto com os demais oi-
to detidos no Estado, disse
que "a intervenção direta do
Governo em qualquer movi-
mento dos bancários brasilei-
ros deve-se a um único moti-
vo: banqueiro e Governo sào
sinônimos".
DEMITIDOS

Até ontem, 90 dos 150 meta-
lúrgicos demitidos após uma
semana de greve procuraram
o departamento jurídico do
sindicato para tentar a sus-
pensão da decisão ou conse-
guir o pagamento de seus di-
reitos trabalhistas. Grande
número deles foi demitido
por justa causa.

Metalúrgicos de Recife
param na segunda-feira

Recife — Em assembléia
com mais de 4 mil pessoas,
considerada a maior já reali-
zada no Recife, os metalúrgi-
cos rejeitaram na madruga-
da de ontem, a proposta pa-
tronai de aumento salarial de
70% e decretaram greve, soli-
citando 90% de aumento e
um piso de Cr$ 4 mil. Perto de
45 mil metalúrgicos parali-
sam suas atividades segunda-
feira.

A assembléia foi tumultua-
da, pois mesmos os líderes de
oposição sindical não deseja-
vam a greve. Antes de come-
çar a votação, o lider Carluce
de Souza disse ao plenário:"Eu sei que é difícil chamar
os companheiros para pen-
sar, quando a barriga está
colando nc espinhaço de
fome".
CONCILIAÇÃO

Logo a seguir, pediu ao pie-
nário que aceitasse a propôs-

ta conciliatória dos patrões
de 70% de aumento e um piso
de Cr$ 2 mil 600, em setem-
bro, e Cr$ 3 mil 127,42 a partir
de Io de janeiro de 1980, desde
que os patrões dessem garan-
tia de estabilidade aos mem-
bros das comissões reivindi-
catórias, por um ano. O Sr
Carluce de Souza informou
ter sido demitido da empresa
em que trabalhava.

O Sr Henrique Cossar pe-
diu ao plenário que refletisse
na proposta feita pelo colega,
frisando que a responsabili-
dade de uma greve era gran-
de. "Eu vou votar contra a
greve, mas se ela for decidida
pela maioria, luto com os
companheiros pela vitória do
movimento" disse.

Segundo o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos,
José Luis Meio, que foi contra
a greve, ha regiáo metrópoli-
tana do Recife há cerca de 45
mil metalúrgicos.
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II Exército

diz que PC

tumultua
São Paulo — O comandan-

te do n Exército, General
Milton Tavares de Souza, res-
ponsabilizou ontem "o movi-
mento comunista internacio-
nal, através do Partido Co-
munlsta Brasile iro e de suas
linhas auxiliares e afins", pe-
lo tumulto da semana passa-
da em São Paulo, reconhe-
cendo que "a honrada classe
dos bancários não tem nada a
ver com isso. O responsável é
a subversão".

O General revelou que "es-
sas facções pagaram a trom-
badinhas (pivetes) e outras
pessoas, e a garotada que-
brou os vidros dos estabeleci-
mentos bancários, surpreen-
dendo até a polícia, porque
ninguém esperava isso".
Adiantou que ainda não pode
dar os nomes desses grupos
subversivos e negou envolvi-
mento da policia. "Diria que
não está havendo nem repres-
são, quanto mai s violenta".

ANÁLISE
"Para analisar esses fatos"

prosseguiu "È preciso ir um
pouco mais longe. Aqui no
Brasil, como em todo o pais
do mundo ocidental, existe a
ação do movimento comunis-
ta internacional, através do
Partido Comunista Brasileiro
e de várias linhas auxiliares e
afins".

A greve é um direito legal
do trabalhador, mas todo di-
reito tem uma limitação. Ces-
sa quando começa o direito
dos outros, e nesse caso é o
direito á ordem e á manuten-
ção da paz da família brasi-
leira".

O comandante do n Exérci-
to ponderou que a greve dos
bancários "em si mesma seria
legal, mas acontece que saõ
120 mil bancários e apenas 5
mil decretaram e aderiram á
greve. Aí a coisa já começa a
não ser muito legal. Mesmo
assim, a greve estava corren-
do tranqüilamente. O Brasil é
um país muito evoluído so-
cialmente e a Justiça do Tra-
balho, com a isenção de áni-
mo que a caracteriza, ia jul-
gar a questão, mas aí entrou
em ação a subversão e houve
o distúrbio"

"Honestamente, não posso
dar os nomes dos grupos que
atuaram nesse caso dos ban-
cários, porque não tenho
comprovantes, tenho descon-
fiança mas a minha posição
não me permite transmitir
apenas desconfiança".

Depois elogiou a polícia
paulista: "A Policia Militar
de São Paulo é de elevado
padrão, elevado treinamento
e está plenamente consciente
do seu papel. Ela cumpre as
missões da melhor maneira
possível".

O comandante do n Exérci-
to falou aos jornalistas após
visita "oficial e protocolar"
ao QG da Polícia Militar onde
manteve reunião, à portas fe-
chadas, com o Secretario de
Segurança, desembargador
Octávio Gonzaga Júnior, o
Delegado-Geral de Policia,
Celso Telles , o diretor do
DEOPS, Romeu Tuma, o co-
mandante da PM, Coronel
Arnaldo Braga, e todos os co-
ronéis da corporação.

DOPS tenta

identificar

baderneiro

São Paulo — Um homem,
aparentando 35 anos, que no
dia 13, durante a greve dos
bancários, foi fotografado du-
rante o quebra-quebra no
Centro de São Paulo, ainda
não foi identificado pelo
DOPS. Escada na mão, ele
destruiu várias vidraças da
agências bancárias e de lojas
comerciais.

A polícia distribuiu suas fo-
tos e todas as delegacias de
corporações militares. Na
opinião do DOPS, este ho-
mem poderá dizer quem são
os outros responsáveis pelos
distúrbios na zona bancária
de. São Paulo que causaram
ferimentos em 32 pessoas.
Chegou-se a pensar que ele
era da polícia, mas a hipótese
está afastada pelo DOPS.

Deputado se

preocupa

com tumulto
Brasília — Os tumultos e

depredações ocorridos nas úl-
timas horas em São Luís. Ma-
ranhão, devem servir de um
alerta a toda a nação, en-
quanto ainda há tempo para
evitar o pior, advertiu ontem
o Deputado Edson Vidigal
(Arena-MA), em discurso pro-
nunciado no Congresso Na-
cional.

Acentuou o Deputado Vidi-
gal que "homens públicos, es-
pecialmente os agregados ao
Governo, depois de haver
chegado ao alto da colina se
preocupam, apenas, em se
manter nas posições, não per-
cebendo aue, aof,-poucos, es1
tão perdendo a autoridade e
sendo arrastados para uma
queda trágica".

EMADER COLABORA COM

^ 

META DO fiOVERNO^

O Ministro Murilo Macedo infor-
mou não poder depor na próxima
quarta-feira, pela manhã, na Comissáo
Mista que examina o projeto da nova
política salarial, porque tem de ir à
reunião do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico. "Mas estou me en-
tendendo com o líder do Governo no
Senado, Sr Jarbas Passarinho, para
prestar meu depoimento na quarta à
tarde ou na quinta de manhã",
adiantou.

Disse, ainda, que as sugestões para
modificar o projeto do Governo, que
estão surgindo no Congresso, "nós as
vemos como manifestações de interes-
se muito grande pela solução do pro-
blema salarial", e admitiu sem entrar
em detalhes por enquanto, ser justa a
extensão dos reajustes semestrais ao
funcionalismo público.

O reajuste do salário mínimo a ca-
da seis meses é, para o Sr Murilo
Macedo, uma questão que não está
definida: "Para se fazer uma emenda,
nesse caso, é preciso também mexer-
se no decreto-lei que regulamenta o
salário mínimo. Quem pode mais, po-
de também menos". Esclareceu que o
decreto-lei estabelece que o aumento
do mínimo pode ser dado até a cada
três anos.

Isso significa que o aumento do
mínimo, atualmente concedido a cada
ano, poderá ser semestral. Contudo,
ele ponderou que a questão do salário
mínimo está sendo estudada: "Já fize-
mos, inclusive (terça-feira), uma reu-
nião com as lideranças e parlamenta-
res da Arena para verificar se há duvi-
das sobre esse e outros pontos do
projeto, se alguma coisa deve ou não
deve ser mudada". Os parlamentares
arenistas ficaram de levar, até a próxi-
ma semana, suas dúvidas ao Ministé-
rio do Trabalho.

O Sr Murilo Macedo disse, porém,
não ter ainda opinião firmada sobre os
pontos de alteração no projeto: "Estou
esperando, inclusive, algumas indaga-
ções para melhor esclarecimento da lei
da nova política salarial. Precisamos
verificar quais são as dúvidas, primei-
ro, para vermos se será preciso haver,
ou não, mudanças".

Garantia no emprego
Sobre as reinvidicaçóes de dirigen-

tes sindicais, de que o projeto não dá
garantia no emprego, o Ministro co-
mentou: "Isso é algo a que nós precisa-
mos estar atentos. Temos de encon-
trar uma solução, porque tenho, real-
mente, preocupação de que possa ha-
ver, como conseqüência desses au-
mentos da reforma salarial, a possibili-
dade de um turn-over mais elevado".

Negou que esteja ocorrendo algum
entendimento entre o Governo e as
lideranças da Arena, no Congresso,
para apresentação de uma emenda
com o objetivo de evitar a rotatividade
de mão-de-obra. "Até agora não fala-
mos sobre essa possibilidade", ob-
servou."Estamos tentando encontrar uma
solução, mas não a temos, ainda. Eu
concordo que o projeto traz o proble-
ma da rotatividade. O que deve ser
mudado é o Fundo de Garantia, e isso
está sendo estudado, mas não tem
nada a ver com o projeto salarial, que é
uma outra lei".

O Sr Murilo Macedo não vê, de
imediato, possibilidade de se mudar a
periodicidade dos reajustes proposto."Pessoalmente, no inicio, achava que
os reajustes poderiam ser feitos tri-
mestral óu quadrimestralmente. Mas,
nos estudos que fizemos, chegamos à
conclusão de que o semestral seria a
solução, por realimentar menos a in-
fiação"."O próprio projeto", destacou, "es-
tabelece que o Executivo, a partir de
janeiro de 1981, pode alterar os prazos
dos reajustes, para menos ou para
mais, dependendo do comportamento
inflacionário. No estágio atual, porém,
achamos que o semestral é o ideal".
Lei de greve não muda

Esclareceu, também, que com o
projeto da política salarial, não se pen-
sa em mexer na atual Lei de Greve. Já
existe, hoje, uma legislação de greve,
que vai continuar sendo a mesma, até
a reformulação da Consolidação das
Leis do Trabalho. Estamos colhendo
sugestões para uma nova CLT. E, no
meu entender, essa questão da Lei de
Greve só pode ser tratada na reforma
da CLT".

Lembrou que o projeto da nova
CLT só deverá ser enviado ao Congres-
so em março do próximo ano. Entre o
fim deste e início do próximo mês, ele
anunciará os nomes dos componentes
da comissáo interministerial que pre-
parará o projeto da nova CLT. O Mi-
nistério do Trabalho já recebeu cerca
de 800 sugestões para uma nova CLT.
O prazo para receber sugestões termi-
na no fim deste mês.

Com base nessas sugestões, de enti-
dades deemp.regadores-e-de emprega-
dós, principalmente, e no anteprojeto
da CLT. elaborado no Governo Geisel
e colocado em discussão nacional, será
preparado o projeto da nova CLT.

Murilo Macedo assegura que reajuste será semestral

Trabalhadores condenam projeto
Curitiba — Por entenderem que o

projeto de reajuste salarial semestral é
uma forma para "socializar a miséria",
12 federações e cinco sindicatos, repre-
sentantes de 3 milhões de trabalhado-
res na indústria e comércio do Paraná,
enviaram, ontem, à comissáo mista
que estuda a questão, 10 sugestões
para modificações e complementaçáo
do projeto.

Reunidos há dois dias, concluíram
que "o essencial ao trabalhador não
está no projeto", que foge, no seu en-
tender do próprio anteprojeto da CLT.
Entre as sugestões, propõem a supres-
são do artigo 8Ü que determina às
empresas mistas, públicas, federais,
concessionárias e outras do gênero
obediência aos termos do Conselho
Nacional de Política Salarial nos acor-
dos coletivos.

Os representantes dos trabalhado-

res fecharam questão quanto às possí-veis mudanças na periodicidade dos
aumentos salariais a partir de 1° de
janeiro de 1981, quando só aceitarão
reajustes em intervalos menores a seis
meses. Para as federações e sindicatos,"é faca de dois gumes tal artigo por-
que, na exposição de motivos, os Mi-
nistros declaram que esta alteração
periódica poderá ser em prazo maior
ou menor, em função do índice da
inflação".

Sugerem também que a correção
dos salários, de acordo com o índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), seja formulada dentro de ou-
tros parâmetros, pois os manifestados
no anteprojeto "estão apenas manten-
do o poder de compra". Dizem ainda
que "é justo que se eleve, a base. mas
merece censura quando rebaixa o ãpi-
ce da pirâmide. Ai seria a socialização
da miséria".

MDB propõe incluir servidores

Brasília — Um substitutivo pro-
pondo a correção trimestral de todos
os salários, inclusive do mínimo, dos
funcionários públicos e de autarquias,
dos inativos e dos aposentados, e
emendas serão propostos pelo MDB
ao Congresso Nacional para modificar
o projeto da nova política salarial. O
substitutivo e as emendas serão deba-
tidos hoje, no Senado, por parlamenta-
res do MDB e por 50 dirigentes sindi-
cais.

A informação é do Senador Rober-
to Saturnino (RJ) e dos Deputados
Alceu Collares (RS), presidente da Co-
missão Mista que aprecia o projeto da
nova política salarial e autor do subs-
titutivo, e Edgard Amorim (MG), autor
das emendas. A decisão final, contudo,
do substitutivo e das emendas, frisa-
ram, será tomada na reunião de hoje.

A reunião

Os três parlamentares disseram
que mais de 50 dirigentes sindicais de
vários Estados, entre eles o Rio de

Janeiro, São Paulo, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e Distrito Federal,
já confirmaram participação na reu-
nião de hoje.

O Sr Saturnino Braga destacou que"as sugestões que vamos apresentar
aos dirigentes sindicais foram redigi-
das com base nas decisões que toma-
mos, na última terça-feira, depois de
um consenso, com eles". Naquela oca-
sião, 16 dirigentes sindicais, entre eles
o presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo e Diadema,
Luis Inácio da Silva, o Lula, participa-
ram da reunião.

Ontem, todos os integrantes do
MDB na Comissáo Mista reuniram-se
para acertar pormenores do encontro
de hoje, como a forma de propor uma
ação para mobilizar o maior número
possível de trabalhadores em torno
das alterações do projeto.

As modificações representam prati-
camente um novo projeto de política
salarial. Do projeto do Governo man-
tém-se, apenas, a base do reajuste (ín-
dice Nacional de Preços).

Ministro diz que tensão é antiga

Fortaleza — O Ministro do Tribu-
nal Superior do Trabalho, Mozart Vic-
tor Russomano, declarou ontem, no
Congresso Internacional de Direito do
Trabalho, nesta capital, que "a abertu-
ra política não criou a tensão social
que aflige a nação. Essa tensão existia
latente no espírito do povo, detida
pela vigilância do Poder".

Debatendo o tema O Sindicato nas
Nações em Desenvolvimento, o Minis-
tro Victor Russomano foi além: "O
sidicalismo brasileiro revela, como
nunca, combatividade, coragem e au-
dácia. Embora o excesso possa causar
apreensões, o fato. historicamente, é
alentador, como prova sociológica ir-
refutável de que ainda estão vivas as
forças do proletariado nacional".

Segundo o Ministro do TST, que é
presidente da Academia Latino-
Americana de Direito do Trabalho,"por um processo de mimetismo so-
ciai" os sindicatos, nos países pobres,
procuram usar as mesmas técnicas de
ação usadas pelos sindicatos nos pai-
ses ricos, acasalando os métodos tradi-
cionais a novos métodos, cada vez
mais amplos, que se pretendem legiti-
mar em função dos bons resultados
colhidos.

"O sindicalismo é. essencialmente,
um órgão de reivindicação. Enquanto
nos países socialistas o sindicato se
integra, cada vez mais. no mecanismo
do Estado, nos países ocidentais seu
papel reivindieador permanece o mes-
mo. O sindicato é uni grupo de pressão
que age frente ao empresário, na nego-
ciação-coletiva e na greve, mas, _tajn-_
bem. frente ao Estado, do qual exige
medidas administrativas e leis que
protejam o trabalhador ou, generica-mente, o povo", assinalou.

Alcântara pode construir
Ao inaugurar a oitava loja de materiais
de construção, agora em Alcântara, a
Brastel leva até o município vizinho as
facilidades de crédito que revoluciona-

ram no Rio o comércio de construção.
Com depósito central em Niterói, Rrastel
garante entrega imediata para todas as
compras até na Região dos Lagos.

Governo

esconde

poluição

Brasília — O Secretário Es-
pecial do Meio-Ambiente,
Paulo Nogueira Neto, afir-
mou ontem, em depoimento
na CPI que investiga a conta-
minação de alimentos por
defensivos agrícolas, que a
maior dificuldade no comba-
te à poluição, em todos os
níveis, é a falta de informa-
ção. Mas informou que, em
alguns casos, o Governo es-
conde fatos, para não alar-
mar a população.

Lembrou o Sr Paulo No-
gueira Neto que, na Bahia,
certa vez, os moluscos de
uma praia estavam contami-
nados e a SEMA tentou aler-
tar para os possíveis males
que isso poderia ocasionar,
mas o Governo estadual pe-
diu para que não houvesse
divulgação do problema, ale-
gando que causaria prejuízos
ao turismo.

LEGISLAÇÃO

Além de defender a neces-
sidade urgente de uma toma-
da de posição por parte da
comunidade para os proble-
mas de poluição, o Sr Paulo
Nogueira Neto observou que
o uso de pesticidas altamen-
te tóxicos nos alimentos
acontece por falta de uma
legislação específica, "que
deverá ser feita agora". O
DDT por exemplo, citou o
Secretário, é amplamente
utilizado no Brasil, embora
proibido em todo o resto do
mundo.

Disse também que a SEMA
prepara portaria regulando o
uso de produtos tóxicos,
proibindo, no Brasil, o uso do
PCB (tipo de óleo usado em
transformadores). O produto,
altamente tóxico, é proibido
quase em todos os países,
mas há milhares de tonela-
das no Brasil, poluindo la-
gos, rios e até o mar.

NOTA OFICIAL

AOS BANCÁRIOS

CARIOCAS

Em face dos acontecimentos ocorri-
dos durante a campanha salarial dos bancá-
rios do Município do Rio de Janeiro e, em.
particular, do posicionamento adotado pela
Diretoria do Sindicato, notadamente no que
concerne às tentativas desenvolvidas para
a solução conciliatória, visando, sobretudo,
os altos interesses da categoria bancária e,
com isso, neutralizar a deflagração de uma
greve.

Considerando o ato do Sr. Ministro do
Trabalho, afastando toda a Diretoria do
Sindicato e nomeando uma junta Governa-
tiva para administrá-lo;

Considerando, ainda, o fato relevante
de a Diretoria, agindo responsavelmente,
orientar os grevistas, com o fim de evitar
provocações e, conseqüentemente, distúr-
bios de rua;

As entidades sindicais abaixo tornam
público o seu apoio à atitude dos dirigentes
sindicais bancários do Município do Rio de
Janeiro nos acontecimentos e, ao mesmo
tempo, manifestam seu propósito de em-
penharem-se pela não punição dos grevis-
tas e pelo retorno da Diretoria ao exercício
de seu mandato, gestionando, neste senti-
do, junto às Autoridades competentes.
Ademais, deixam claro que a posição ora
assumida se coaduna com a defesa da
liberdade e autonomia sindicais, princípio
que sempre norteou as atitudes de seus
Diretores à frente das entidades que di-
rigem.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRA-
BALHADORES NAS EMPRESAS DE CRÉ-
DITO - CONTEC.
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ES-
TABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ES-
TADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO
SANTO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SECURITÁ-
RIOS
SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO RIO
DE JANEIRO

(P

Disse ser inútil repetir que o sindi-
cato não pode ter atividade política,"porque os fatos nos desmentem: to-
dos os dias, o sindicalismo adota posi-
ções políticas. Nada pode impedir que
o sindicato seja um veículo ideológico,
pois o trabalhador nele confia, como o
único instrumento de defesa, nos pai-
ses subdesenvolvidos".

"O que se condena é a politização
partidária do sindicalismo, sua sub-
missão ao Ministério do Trabalho e a
subserviência de seus lideres aos co-
mandos e desmandos governamen-
tais", afirmou.

Sobre a presença do sindicalismo
na vida brasileira, o Ministro Victor
Russomano acentuou que a tensão
social que aflige a nação não foi criada
pela abertura política, porque ela já
existia latente no espírito popular.

"Rasgada a perspectiva democráti-
ca sem que houvesse um clima tran-
quilo do ponto-de-vista social, era ine-
vitável que a abertura se transformas-
se numa cratera. Essa erupção vulcá-
nica é um risco calculado ou foi um
erro de cálculo?", indagou.

Segundo o ex-presidente do TST."a melhor solução não é a greve, mas a
decisão do Poder Judiciário". Mas re-
conheceu que a atuação do sindicalis-
mo brasileiro em poucas semanas
transformou-se radicalmente:

"Foi ativada a negociação coletiva,
dispensando-se a intervenção do Go-
Verno, do Legislativo e ate da Justiça
do Trabalho, faz-se greve nas ativida-
des essenciais - ao arrepio da lei - e nos
serviços públicos - contra a Constitui-
çao, sem que as conseqüências sejam
apreciáveis, para os grevistas, o sindi-
calismo brasileiro revela, como nunca,
combatividade, coragem e audácia".

A EMADER, participando ativamente do programa de construção de habitação
para pessoas com renda média, acelera construção da obra da Rua Voluntários da
Pátria, *32.
A obra consta de 90 unidades habitacionais, financiadas pelo BANERJ e
comercializadas oor JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS,
Visitando as obras, o engenheiro Zaven Bogossian, Gerente da 6a Agência
Regional do B N.H ; Antonio Bali, Diretor da EMADER — EMPRESA AUXILIAR DE
ENGENHARIA SA; Elvécio Ladeira, representante do BANERJ e Oscar Magtaz

^ por JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS S/A. (P

que 
nova lei

desemprego

Brasília/ Foto de Guilherme fojnõo

Depoimento adiado

Macedo admite

salarial trará

Brasília — O Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, admitiu ontem que a
nova política salarial em discussão no
Congresso — que concede reajustes
maiores aos que menos ganham —
agravará o problema da rotatividade
da máo-de-obra por náo trazer nenhu-
ma cláusula de garantia de emprego.

Observou, contudo, que esse pro-
blema náo será solucionado com a
mudança da lei salarial, mas com a da
lei do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, que extinguiu a estabilida-
de aos 10 anos de trabalho na mesma
empresa. Segundo ele, uma lei nada
tem a ver com a outra.

iSl

E!



JORNAL DO BRASIL ? sexta-feira, 21/9/79 Caderno 2o Clichê NACIONAL

II Exército
diz que PC
tumultua

São Paulo — O comandan-
te do n Exército, General
Milton Tavares de Souza, res-
ponsabilizou ontem "o movi-
mento comunista internacio-
nal, através do Partido Co-
munista Brasileiro e de suas
linhas áuxiliares e afins", pe-
lo tumulto da semana passa-
da em São Paulo, reconhe-
cendo que "a honrada classe
dos bancários não tem nada a
ver com isso. O responsável é
a subversão".

O General revelou que "es-
sas facções pagaram a trom-
badinhas (pivetes) e outras
pessoas, e a garotada que-
brou os vidros dos estabeleci-
mentos bancários, surpreen-
dendo até a policia, porque
ninguém esperava isso".
Adiantou que ainda não pode
dar os nomes desses grupos
subversivos e negou envolvi-
mento da policia. "Diria que
não está havendo nem repres-
sáo, quanto mais violenta".

ANÁLISE
"Para analisar esses fatos"

prosseguiu "È preciso ir um
pouco mais longe. Aqui no
Brasil, como em todo o país
do mundo ocidental, existe a
ação do movimento comunis-
ta internacional, através do
Partido Comunista Brasileiro
e de várias linhas áuxiliares e
afins".

A greve é um direito legal
do trabalhador, mas todo di-
reito tem uma limitação. Ces-
sa quando começa o direito
dos outros, e nesse caso é o
direito á ordem e ã manuten-
ção da paz da família brasi-
leira".

O comandante do n Exerci-
to ponderou que a greve dos
bancários "em si mesma seria
legal, mas acontece que saõ
120 mil bancários e apenas 5
mil decretaram e aderiram á
greve. Aí a coisa já começa a
nâo ser muito legal. Mesmo
assim, a greve estava corren-
do tranqüilamente. O Brasil é
um país muito evoluído so-
cialmente e a Justiça do Tra-
balho, com a isenção de âni-
mo que a caracteriza, ia jul-
gar a questão, mas ai entrou
em ação a subversão e houve
o distúrbio""Honestamente, não posso
dar os nomes dos grupos que
atuaram nesse caso dos ban-
çários, porque não tenho
comprovantes, tenho descon-
Banca mas a minha posição
não me permite transmitir
apenas desconfiança".

Depois elogiou a polícia
paulista: "A Policia Militar
de São Paulo é de elevado
padrão, elevado treinamento
e está plenamente consciente
do seu papel. Ela cumpre as
missões da melhor maneira
possível".

O comandante do n Exerci-
to falou aos jornalistas após
visita "oficial e protocolar"
ao QG da Polícia Militar onde
manteve reunião, a portas fe-
chadas, com o Secretário de
Segurança, desembargador
Octávio Gonzaga Júnior, o
Delegado-Geral de Polícia,
Celso Telles, o diretor do
DEOPS, Romeu Tuma, o co-
mandante da PM, Coronel
Arnaldo Braga, e todos os co-
ronéis da corporação.

Baderneiro
raspa barba
mas é preso

São Paulo — A Delegacia
de Ordem Social do DOPS
prendeu ontem à noite Mario
Adélson Nino, apontado co-
mo Instigador de depreda-
ções de agências bancárias,
dia 13, no Centro da cidade,
durante a greve dos banca-
rios. Ele foi detido após ter
raspado a barba que o identi-
ficava.

Hoje, às 14h, Adélson Nino
será apresentado à imprensa.
Chorando muito, disse no
DOPS que é escriturário da
CMTC — Companhia Munici-
pai de Transportes Coletivos
— e ex-bancário, tendo feito
testes para ingressar no Ban-
co Itaú. Confessou que passa-
va pelo Centro, no dia 13, na
hora do quebra-quebra, deci-
dindo participar do movi-
mento de protesto mas negou
que tivesse comandado "al-
guma baderna". Ele raspou a
barba porque sua fotografia
foi estampada na revista Veja
e posteriormente distribuída
pelo DOPS.

Polícia
acusa cinco
de subversão

Sào Luís — Em documento
enviado ao Ministro da Justi-

., ça, Petrônio Portella, a Poli-
cia Federal acusa de "propa-
gar subversão nos meios estu-
dantis e bairros populares, e
de dar total apoio à greve da
meia passagem" o Juiz José
Ribamar Heluy, os Padres
Victor Aciolin (da Comissão
Pastoral da Terra). Marcos
Passarine e Rejean Racine, e
o presidente do Comitê Brasi-
leiro de Anistia no Maranhão,
advogado Reginaido Telles.

Os cinco acusados consti-
tuiram advogado para invés-
tigar o teor do documento
enviado ao Ministro.

Macedo admite que nova lei
salarial trará desemprego

Brasília — O Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, admitiu ontem que a
nova política salarial em discussão no
Congresso — que concede reajustes
maiores aos qúe menos ganham —
agravará o problema da rotatividade
da mão-de-obra por nào trazer nenhu-
ma cláusula de garantia de emprego.

Observou, contudo, que esse pro-
blema não será solucionado com a
mudança da lei salarial, mas com a da
lei do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, que extinguiu a estabilida-
de aos 10 anos de trabalho na mesma
empresa. Segundo ele, uma lei nada
tem a ver com a outra.

Depoimento adiado
O Ministro Murilo Macedo infor-

mou nào poder depor na próxima
quarta-feira, pela manhã, na Comissão
Mista que examina o projeto da nova
política salarial, porque tem de ir à
reunião do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico. "Mas estou me en-
tendendo com o líder do Governo no
Senado, Sr Jarbas Passarinho, para
prestar meu depoimento na quarta à
tarde ou na quinta de manhã",
adiantou.

Disse, ainda, qúe as sugestões para
modificar o projeto do Governo, qúe
estão surgindo no Congresso, "nós as
vemos como manifestações de interes-
se muito grande pela solução do pro-
blema salarial", e admitiu sem entrar
em detalhes por enquanto, ser justa a
extensão dos reajustes semestrais ao
funcionalismo público.

O reajuste do salário mínimo a ca-
da seis meses é, para o Sr Murilo
Macedo, uma questão que não está
definida: "Para se fazer uma emenda,
nesse caso, é preciso também mexer-
se no decreto-lei que regulamenta o
salário mínimo. Quem pode mais, po-
de também menos". Esclareceu que o
decreto-lei estabelece que o aumento
do mínimo pode ser dado até a cada
três anos.

Isso significa que o aumento do
mínimo, atualmente concedido a cada
ano, poderá ser semestral. Contudo,
ele ponderou que a questão do salário
minimo está sendo estudada: "Já fize-
mos, inclusive (terça-feira), uma reu-
nião com as lideranças e parlamenta-
res da Arena para verificar se há duvi-
das sobre esse e outros pontos do
projeto, se alguma coisa deve ou não
deve ser mudada". Os parlamentares
arenistas ficaram de levar, até a próxi-
ma semana, suas dúvidas ao Ministé-
rio do Trabalho.

O Sr Murilo Macedo disse, porém,
não ter ainda opinião firmada sobre os
pontos de alteração no projeto: "Estou
esperando, Inclusive, algumas indaga-
ções para melhor esclarecimento da lei
da nova política salarial. Precisamos
verificar quais são as dúvidas, primei-
ro, para vermos se será preciso haver,
oú não, mudanças".

Garantia no emprego
Sobre as relnvidicações de dirigen-

tes sindicais, de que o projeto não dá
garantia no emprego, o Ministro co-
mentou: "Isso é algo a que nós precisa-
mos estar atentos. Temos de encon-
trar uma solução, porque tenho, real-
mente, preocupação de que possa ha-
ver, como conseqüência desses au-
mentos da reforma salarial, a possibili-
dade de um turn-over mais elevado".

Negou que esteja ocorrendo algum
entendimento entre o Governo e as
lideranças da Arena, no Congresso,
para apresentação de unia emenda
com o objetivo de evitar a rotatividade
de mão-de-obra. "Até agora não fala-
mos sobre essa possibilidade", ob-
servou.

"Estamos tentando encontrar uma
solução, mas nâo a temos, ainda. Eu
concordo que o projeto traz o proble-
ma da rotatividade. O que deve ser
mudado é o Fundo de Garantia, e isso
está sendo estudado, mas não tem
nada a ver com o projeto salarial, que é
uma outra lei".

O Sr Murilo Macedo não vê, de
imediato, possibilidade de se mudar a
periodicidade dos reajustes proposto."Pessoalmente, no início, achava que
os reajustes poderiam ser feitos tri-
mestral ou quadrimestralmente. Mas,
nos estudos que fizemos, chegamos à
conclusão de que o semestral seria a
solução, por realimentar menos a ln-
fiação".

"O próprio projeto", destacou, "es-
tabelece que o Executivo, a partir de
janeiro de 1981, pode alterar os prazos
dos reajustes, para menos ou para
mais, dependendo do comportamento
inflacionário. No estágio atual, porém,
achamos que o semestral é o ideal".
Lei de greve não muda

Esclareceu, também, que com o
projeto da política salarial, nào se pen-
sa em mexer na atual Lei de Greve. Já
existe, hoje, uma legislação de greve,
que vai continuar sendo a mesma, até
a reformulação da Consolidação das
Leis do Trabalho. Estamos colhendo
sugestões para uma nova CLT. E, no
meu entender, essa questão da Lei de
Greve só pode ser tratada na reforma
da CLT".

Lembrou que o projeto da nova
CLT só deverá ser enviado ao Congres-
so em março do próximo ano. Entre o
fim deste e início do próximo mès, ele
anunciará os nomes dos componentes
da comissão interministerial que pre-
parará o projeto da nova CLT. O Mi-
nistério do Trabalho já recebeu cerca
de 800 sugestões para uma nova CLT.
O prazo para receber sugestões termi-
na no fim deste mès.

Com base nessas sugestões, de enti-
dades de empregadores e de emprega-
dos, principalmente, e no anteprojeto
da CLT. elaborado no Governo Geisel
e colocado em discussão nacional, será
preparado o projeto da nova CLT.

Brasiiia/ Folo de Guilherme Romão

iiiiiiiiiiir', ¦?' ':ymmy^rWi^^^^^^^^^^^m

i,MsmmHmm$mÈmÊkmiM

iW$^W^MMW$MWi

Murilo Macedo assegura que reajuste será semestral

Trabalhadores condenam projeto
Curitiba — Por entenderem que o

projeto de reajuste salarial semestral é
uma forma para "socializar a miséria",
12 federações e cinco sindicatos, repre-
sentantes de 3 milhões de trabalhado-
res na indústria e comércio do Paraná,
enviaram, ontem, à comissão mista
que estuda a questão, 10 sugestões
para modificações e complementaçáo
do projeto.

Reunidos há dois dias, concluíram
que "o essencial ao trabalhador náo
está no projeto", que foge, no seu en-
tender do próprio anteprojeto da CLT.
Entre as sugestões, propõem a supres-
sào do artigo 8o que determina às
empresas mistas, públicas, federais,
concessionárias e outras do gênero
obediência aos termos do Conselho
Nacional de Politica Salarial nos açor-
dos coletivos.

Os representantes dos trabalhado-

res fecharam questão quanto às possi-
veis mudanças na periodicidade dos
aumentos salariais a partir de Io de
janeiro de 1981, quando só aceitarão
reajustes em intervalos menores a seis
meses. Para as federações e sindicatos,"é faca de dois gumes tal artigo por-
que, na exposição de motivos, os Mi-
nistros declaram que esta alteração
periódica poderá ser em prazo maior
ou menor, em função do índice da
inflação".

Sugerem também que a correção
dos salários, de acordo com o índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), seja formulada dentro de ou-
tros parâmetros, pois os manifestados
no anteprojeto "estão apenas manten-
do o poder de compra". Dizem ainda
que "é justo que se eleve a base, mas
merece censura quando rebaixa o ápi-
ce da pirâmide. Ai seria a socialização
da miséria".

MDB propõe incluir servidores
Brasília — Um substitutivo pro-

pondo a correção trimestral de todos
os salários, inclusive do mínimo, dos
funcionários públicos e de autarquias,
dos inativos e dos aposentados, e
emendas serão propostos pelo MDB
ao Congresso Nacional para modificar
o projeto da nova politica salarial. O
substitutivo e as emendas serão deba-
tidos hoje, no Senado, por parlamenta-
res do MDB e por 50 dirigentes sindi-
cais.

A informação é do Senador Rober-
to Saturnino (RJ) e dos Deputados
Alceu Collares (RS), presidente da Co-
missão Mista que aprecia o projeto da
nova politica salarial e autor do subs-
titutivo, e Edgard Amorim (MG), autor
das emendas. A decisão final, contudo,
do substitutivo e das emendas, frisa-
ram, será tomada na reunião de hoje.

A reunião

Os três parlamentares disseram
que mais de 50 dirigentes sindicais de
vários Estados, entre eles o Rio de

Janeiro, Sáo Paulo, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e Distrito Federal,
já confirmaram participação na reu-
nião de hoje.

O Sr Saturnino Braga destacou que"as sugestões que vamos apresentar
aos dirigentes sindicais foram redigi-
das com base nas decisões que toma-
mos, na última terça-feira, depois de
um consenso, com eles". Naquela oca-
sião, 16 dirigentes sindicais, entre eles
o presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo e Diadema,
Luís Inácio da Silva, o Lula, participa-
ram da reunião.

Ontem, todos os integrantes do
MDB na Comissão Mista reuniram-se
para acertar pormenores do encontro
de hoje, como a forma de propor uma
ação para mobilizar o maior número
possível de trabalhadores em torno
das alterações do projeto.

, As modificações representam prati-
camente um novo projeto de política
salarial. Do projeto do Governo man-
tém-se, apenas, a base do reajuste (ín-
dice Nacional de Preços).

Ministro diz que tensão é antiga
Fortaleza — O Ministro do Tribu-

nal Superior do Trabalho, Mozart Vic-
tor Russomano, declarou ontem, no
Congresso Internacional de Direito do
Trabalho, nesta capital, que "a abertu-
ra politica não criou a tensão social
que aflige a nação. Essa tensão existia
latente no espírito do povo, detida
pela vigilância do Poder".

Debatendo o tema O Sindicato nas
Nações em Desenvolvimento, o Minis-
tro Victor Russomano foi além: "O
sidicalismo brasileiro revela, como
nunca, combatividade, coragem e au-
dácia. Embora o excesso possa causar
apreensões, o fato, historicamente, é
alentador, como prova sociológica ir-
refutável de que ainda estão vivas as
forças do proletariado nacional".

Segundo o Ministro do TST, que é
presidente da Academia Latino-
Americana de Direito do Trabalho,"por um processo de mimetismo so-
ciai" os sindicatos, nos países pobres,
procuram usar as mesmas técnicas de
ação usadas pelos sindicatos nos pai-
ses ricos, acasalando os métodos tradi-
cionais a novos métodos, cada vez
mais amplos, que se pretendem legiti-
mar em função dos bons resultados
colhidos.

"O sindicalismo é, essencialmente,
um órgão de reivindicação. Enquanto
nos paises socialistas o sindicato se
integra, cada vez mais, no mecanismo
do Estado, nos paises ocidentais seu
papel reivindicador permanece o mes-
mo. O sindicato é um grupo de pressão
que age _rente^oempre_sário^caíiego--

__-Ciação-xoíeTiva~eli_ã greve, mas, tam-
bém. frente ao Estado, do qual exige
medidas administrativas e leis que
protejam o trabalhador ou, genérica-
mente, o povo", assinalou.

Alcântara pode construir
Ao inaugurar a oitava loja de materiais
de construção, agora em Alcântara, a
Brastel leva até o município vizinho as
facilidades de crédito que revoluciona-

ram no Rio o comércio de construção.
Com depósito central em !\iterói, Brastel
garante entrega imediata para todas as
compras até na Região dos Lagos.

Governo
esconde
poluição

Brasília — O Secretário Es-
pecial do Meio-Ambiente,
Paulo Nogueira Neto, afir-
mou ontem, em depoimento
na CPI que investiga a conta-
minaçâo de alimentos por
defensivos agrícolas, que a
maior dificuldade no comba-
te à poluição, em todos os
níveis, é a falta de informa-
çào. Mas informou que, em
alguns casos, o Governo es-
conde fatos, para náo alar-
mar a população.

Lembrou o Sr Paulo No-
gueira Neto que, na Bahia,
certa vez, os moluscos de
uma praia estavam contami-
nados e a SEMA tentou aler-
tar para os possíveis males
que isso poderia ocasionar,
mas o Governo estadual pe-
diu para que não houvesse
divulgação do problema, ale-
gando que causaria prejuízos
ao turismo.

LEGISLAÇÃO

Além de defender a neces-
sidade urgente de uma toma-
da de posição por parte da
comunidade para os proble-
mas de poluição, o Sr Paulo
Nogueira Neto observou que
o uso de pesticidas altamen-
te tóxicos nos alimentos
acontece por falta de uma
legislação específica, "que
deverá ser feita agora". O
DDT por exemplo, citou o
Secretário, é amplamente
utilizado no Brasil, embora
proibido em todo o resto do
mundo.

Disse também que a SEMA
prepara portaria regulando o
uso de produtos tóxicos,
proibindo, no Brasil, o uso do
PCB (tipo de óleo usado em
transformadores). O produto,
altamente tóxico, é proibido
quase em todos os paises,
mas há milhares de tonela-
das no Brasil, poluindo la-
gos, rios e até o mar.

NOTA OFICIAL
AOS BANCÁRIOS

CARIOCAS

Em face dos acontecimentos ocorri-
dos durante a campanha salarial dos banca-
rios do Município do Rio de Janeiro e, em,
particular, do posicionamento adotado pela
Diretoria do Sindicato, notadamente no que
concerne às tentativas desenvolvidas para
a solução conciliatória, visando, sobretudo,
os altos interesses da categoria bancária e,
com isso, neutralizar a deflagração de uma
greve.

Considerando o ato do Sr. Ministro do
Trabalho, afastando toda a Diretoria do
Sindicato e nomeando uma junta Governa-
tiva para administrá-lo;

Considerando, ainda, o fato relevante
de a Diretoria, agindo responsavelmente,
orientar os grevistas, com o fim de evitar
provocações e, conseqüentemente, distúr-
bios de rua;

As entidades sindicais abaixo tornam
público o seu apoio à atitude dos dirigentes
sindicais bancários do Município do Rio de
Janeiro nos acontecimentos e, ao mesmo
tempo, manifestam seu propósito de em-
penharem-se pela não punição dos grevis-
tas e pelo retorno da Diretoria ao exercício
de seu mandato, gestionando, neste senti-
do, junto às Autoridades competentes.
Ademais, deixam claro que a posição ora
assumida se coaduna com a defesa da
liberdade e autonomia sindicais, princípio
que sempre norteou as atitudes de seus
Diretores à frente das entidades que di-
rigem.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRA-
BALHADORES NAS EMPRESAS DE CRE-
DITO - CONTEC.
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ES-
TABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ES-
TADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO
SANTO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SECURITA-
RIOS
SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO RIO
DE JANEIRO

(P

Disse ser inútil repetir que o sindi-
cato nào pode ter atividade politica,"porque os fatos nos desmentem: to-
dos os dias, o sindicalismo adota posi-
çóes políticas. Nada pode impedir que
o sindicato seja um veículo ideológico,
pois o trabalhador nele confia, como o
único instrumento de defesa, nos pai-
ses subdesenvolvidos".

"O que se condena é a politizaçào
partidária do sindicalismo, sua sub-
missão ao Ministério do Trabalho e a
subserviência de seus líderes aos co-
mandos e desmandos governamen-
tais", afirmou.

Sobre a presença do sindicalismo
na vida brasileira, o Ministro Victor
Russomano acentuou que a tensão
social que aflige a nação não foi criada
pela abertura política, porque ela já
existia latente no espírito popular.

"Rasgada a perspectiva democráti-
ca sem que houvesse um clima tran-
quilo do ponto-de-vista social, era ine-
vitável que a abertura se transformas-
se numa cratera. Essa erupção vulcà-
nica é um risco calculado ou foi um
erro de cálculo?", indagou.

Segundo o ex-presidente do TST,"a melhor solução não é a greve, mas a
decisão do Poder Judiciário". Mas re-
conheceu que a atuação do sindicalis-
mo brasileiro em poucas semanas
transformou-se radicalmente:

"Foi ativada a negociação coletiva,
dispensando-se a intervenção do Go-
Verno, do Legislativo e até da Justiça
do Trabalho, faz-se greve nas ativida-
des essenciais - ao arrepio da lei - e nos
serviços públicos - contra a Constitui-
ção, sem que as conseqüências sejam
apreciáveis, para os grevistas, o sindi-
calismo brasileiro revela, como nunca,
combatividade, coragem e audácia".

EMADER COLABORA COM
META DO GOVERNO.
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A EMADER, participando ativamente do programa de construção de habitação
para pessoas com renda média, acelera construção da obra da Rua Voluntários da
Pátria, 132.
A obra consta de 90 unidades habitacionais, financiadas pelo BANERJ e
comercializadas por JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS.
Visitando--as-obras. o engenheiro Zaven Bogossian, Gerente da 6a Agência
Regional do B.N.H.; AntõnirJBalirBiretor-da-EMADER -EMPRESA AUXILIAR DE
ENGENHARIA S/A; Elvécio Ladeira, representante do BANERJ e Oscar Magtaz
por JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS S/A. (P
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Velocidades diferentes
A melhor prova de que está havendo a

abertura do regime é a existência de fatos que
independem, pelo menos, da iniciativa do Go-
verno. Não foi apenas no primeiro momento. O
Governo parece ficar para trás porque a
velocidade dos acontecimentos é maior.

Há, portanto, um espaço vazio que não
apenas demonstra o andamento da abertura
como também caracteriza o Governo a reboque
dos fatos. Não teria tanta importância se a
retração oficial fosse resultado de um cálculo
ou da convicção de que a democracia deve
resultar mais da sociedade que do Governo.

O Governo não pensa entretanto que deva
omitir-se. Acredita estar preenchendo o espaço
político com o debate de propostas formais.
Fatos sociais e políticos, no entanto, anteci-
pam-se à sua programação meticulosa com a
energia liberada pela certeza da própria aber-
tura.

O último exemplo, no plano político, é a
iniciativa dos dirigentes do Partido Comunista
Brasileiro de se reapresentarem dentro do
país. Beneficiadas pela anistia, essas figuras
decidem em Paris uma volta.— "tão breve
quanto seja possível a cada um" — que as
localize de imediato na vida brasileira. Fazem
saber previamente que voltam para pleitear o
reconhecimento legal. E, pelo menos, uma
expectativa de direitos políticos.

Que é isto, senão natural aceleração do
processo político e ausência de definições legais
preestabelecidas? Vai-se aproximando rápida-
mente o momento cm que a questão da legalida-
de para todas as idéias políticas terá de ser

enfrentada. Foi também assim em relação òs
greves, que explodiram as contenções antigas.
As restrições legais que se confundiam, em
muitos casos, com o próprio regime de arbítrio,
caíram por terra quando a situação foi desau-
torizada pela abertura.

0 conceito de greve ilegal protege os
serviços públicos e as atividades econômicas
essenciais, mas o Governo não conseguiu nor-
malmente impedir os excessos. Demora excessi-
vãmente o Governo em providenciar a propôs-
ta legal que submeta ao Congresso um conjunto
de normas capazes de assegurar direitos demo-
cráticos e responsabilidades aos assalariados.
O direito de greve não é o que temos assistido.
Os abusos são muito mais o esbulho da vontade
das assembléias, por minorias estranhas, do
que propriamente as violações de disposições
legais.

Outro fato que se consuma diante dos
olhos do Governo e da sociedade é a articula-
ção da unidade de ação sindical. São Paulo,
por motivos óbvios, está à frente: 32 sindicatos
unificaram suas reivindicações e agora partem
para a criação de um Comando de Coordena-
ção Geral. A lei, porém, proíbe essa modalida-
de de atuação conjunta para categorias dife-
rentes. Os fatos consumados se antecipam à
iniciativa para a reforma da legislação e sub-
metem o Governo ao pior dilema político:
curvar-se ou reagir, e correr o risco de abalar,
de uma ou de outra forma, a confiança na
abertura. Na verdade, aparece a diferença de
velocidade entre Governo e realidade social.

Avanço no Mar
A reabertura, dias atrás, da Conferência

sobre os Direitos do Mar em Nova Iorque
representa apenas o início de mais uma sessão
do que é provavelmente o debate mais prolon-
gado e difícil dos tempos modernos. "Muito

mais importante do que o SALT-2", definiu-o
Elliot Richardson, que chefia a delegação
norte-americana.

Apesar dessa importância, ou talvez por
sua causa, a Conferência caminhara, em suces-
sivas sessões, para um impasse, apoiado, entre
outros, num dilema fundamental: as nações
mais ricas já têm dinheiro e recursos para dar
inicio à exploração do fundo do mar. As nações
mais pobres não têm dinheiro nem recursos
técnicos; têm apenas uma resolução da ONU,
de 1970, segundo a qual os recursos do mar
representam a "herança comum da humani-
dade".

As dificuldades, atualmente, continuam
sendo as mesmas no caminho de um enorme
tratado que decidisse sobre assuntos tão varia-
dos quanto a exploração do fundo do mar,
preocupações de segurança nacional que envoi-
vem direitos de trânsito de navios mercantes e
de guerra, e acordos específicos referentes a
zonas de pesca e à famosa área de exploração
econômica que caberia a cada país ribeirinho.

De algum modo, entretanto, o clima modi-
ficou-se no sentido de encaminhar afinal uma
solução, por mais difícil que ela seja. "Nunca

estivemos tão perto quanto neste momento",
diz o presidente da Conferência, H. Amerasin-
ghe, do Ceilão. Países-chave do Grupo dos 77,
como a Tanzânia, a índia, a Venezuela e o
México, mostram alguma impaciência quanto a
certo tipo de impasse crônico. A persistirem

esses indícios, a Conferência pode encaminhar
uma importante lição política, que é justamen-
te a que aconselha que se desfaçam impasses
crônicos através do melhor acordo possível.
Impasses desta natureza têm paralisado confe-
rências internacionais, umas depois das outras;
e no presente momento, na ONU, China e
União Soviética deblateram em torno do perfei-
tamente supérfluo que é saber se o legítimo
regime do Camboja é o que está no Poder ou o
que foi deposto — quando o único importante
seria descobrir a maneira de interromper o
extermínio coletivo dos cambojanos.

O simples encaminhar de um temário
como o dos Direitos do Mar pode fornecer
padrões para outros tipos de entendimento
internacional que se tornarão cada vez mais
necessários, envolvendo questões de sobrevi-
vencia global.

Para o Brasil, entretanto, o rumo que está
tomando a Conferência sobre o Mar tem impor-
tância toda especial; pois o documento-base
que está emergindo, passível de aprovação em
1980, consagra a Zona de Exploração Econô-
mica que cobre o raio das famosas 200 milhas.

Desde 1970, o Brasil se tinha fixado neste
conceito, que representa, além de interesse
legítimo, a proteção da fauna marinha contra
tipos de exploração freqüentemente predató-
rios. E agora essa posição, ao que tudo indica,
passará a beneficiar-se de um consenso muito
amplo. O mar territorial tradicional não será
oficializado, certamente, para além das 12
milhas; mas a Zona de Exploração Econômica
atende aos interesses do Brasil, constituindo
uma moderna forma de soberania.

Caminho da Justiça
Novamente uns tantos policiais aparecem

ligados à autoria e à tentativa de ocultamento
de um crime grave cometido na cidade. Desta
vez, trata-se de um seqüestro e assassínio
executado por instigação do marido da vítima..
E desta vez, também, parece não haver dúvi-
das sobre as responsabilidades do envolvimen-
to de policiais na trama criminosa. Entretanto,
vítima da regulamentação legal que continua
encarregando a polícia de investigar os casos
em que seus agentes são suspeitos, o tristemen-
te famoso caso Aézio vai percorrendo todos os
trâmites processuais que possibilitarão a desço-
berta da verdade. Tendo o Procurador-Geral
de Justiça resolvido avocar a si as atribuições
do Promotor, tudo leva a crer que a Justiça
saberá compensar em breve o tempo já perdido
e o desgaste inevitavelmente sofrido, entretan-
to, pela corporação policial.

E outros casos há, infelizmente, a compro-
varem a cada semana que passa que se torna
indispensável empreenderem, nossas autorida-
des superiores de segurança, uma reforma de
cima a baixo na polícia; pois só a reforma lhe
restituirá perante a sociedade a confiança de
que esta não pode prescindir. E que restitua,
por seu turno, à sociedade, o mínimo de
segurança a que esta tem direito. O fato de,
mesmo perante exemplos tão dramáticos e
desprimorosos, o Secretário de Segurança
manter total mutismo a respeito da situação

sobrepõe-se a cada um deles. E, no entanto, em
São Paulo, um secretário de segurança que
situa o serviço da lei e da Justiça acima de
qualquer outro tipo de consideração, vai de-
monstrando que, mesmo com a paradoxal e
obsoleta legislação vigente, alguma coisa é
possível conseguir.

Um outro caso, igualmente dramático,
perturba 'teste momento a cidade. O Tribunal
de Justiça julga, em sessão plena, um cidadão
acusado de homicídio qualificado. Acontece
que o cidadão é um juiz. Simplesmente — e
importa que isso fique bem claro — o crime
que cometeu, embora nefando, não foi perpe-
trado nem executado no exercício de suas
funções. Não é o juiz, menos ainda a Justiça,
que estão sendo julgados, mas o cidadão. Ao
contrário, no caso de Aézio, os indiciados pela
sentença do Juiz Mélie Urdan são policiais que,
abusando dos podéres decorrentes de suas
funções, o detiveram, torturaram e lhe deram
presumivelmente a morte. E o mesmo no caso
do seqüestro e assassínio agora detectados.

A polícia é uma instituição essencial ao
eficaz desempenho da Justiça. E à Justiça cabe
o papel de árbitro e padrão do equilíbrio de
qualquer ordem social digna e equânime. Daí
que seja imperioso que o Governo do Estado
assuma como tarefa prioritária a reformulação
da organização policial, para que esta recupere
em eficácia e prestígio quanto a cidade e a
polícia vêm perdendo nos últimos anos.
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Cartas
A dívida do tifo

Em março de 1975, anexando todos
os comprovantes exigidos, pedi ao
INAMPS reembolso de despesas medi-
co-hospitalares de internação de pa-ciente com tifo (proc. 06624830/ 75). A
resposta: "Os elementos constantes
do processo nâo foram suficientes para
a caracterização da urgência do aten-
dimento". Indeferido o reembolso pordecisão médica. Feito o recurso, o
INAMPS autorizou o reembolso de
10% das despesas, AP-5781/ 75, nào
havendo nenhum pagamento até a
presente data. Novo recurso resultou
em 11 processos que rolam até hoje;
estáo sendo estudados por uma comis-
sào de médicos da Previdência Social.
Trata-se, evidentemente, de doença
que nào consta nos arquivos da Previ-
dência Social.

Através da imprensa em geral, a
Previdência Social "criou medidas pa-ra causar impacto na opinião pública"
("Se tivermos que botar na cadeia
quem não paga INPS, temos que, em
primeiro lugar, colocar os Governos
(federal, estaduais e municipais) e ai-
gumas de suas empresas", (Presidente
Figueiredo); e pensando em "um futu-
ro próximo", "criar uma boa
imagem").

Não deveria a Previdência Social
quitar os débitos para com aqueles a
quem ela deve? Seria um dos cami-
nhos para: "e que pretende a valoriza-
çào do INAMPS, fazendo a instituição
acreditada junto à opinião pública e a
nós mlbmos". (Ministro Jair Soares)."Senhor, fazei com que os homens
que me cercam, que escolhi para meu
conselho, fazei-os respeitadores da
opinião do próximo e capazes de ouvi-
lo em suas criticas" (Presidente Fi-
gueiredo). Verner M.D. Hansen — Rio
de Janeiro.

Asilados

Continuo perplexa com os aconte-
cimentos. O retorno dos asilados poli-ticos está sendo uma glória. Voltam
como heróis, as próprias joanas d'arc
da pátria. Nunca fizeram nada para o
pais, nunca ajudaram ninguém, nunca
deram uma sugestão válida, quiçánunca trabalharam com competência
(há pequenas exceções) e agora vol-
tam com uma coroa de louros.

Por que o ilustre comuna Dr Carlos
Prestes, já meio senll, nào pendura a
chuteira e vai aproveitar o restante da
vida com o dinheiro que arrecadou do
Partido?

E o Brizola e o Arraes (sem falar em
Francisco Julião e Bezerra)? Viajaram,
andaram, passearam, comeram bem,
com certeza; dormiram bem, com cer-
teza; sem maiores problemas, a não
ser o de como poderiam perturbar e
tumultuar a vida do páte. E, além do
mais, nào pagaram os Cr$ 22 mil. E eu,
que quero viajar, como é que vai ser?

Enquanto isso, a tropa aqui se vira-
va e se vira para melhorar a vida (sem
auxílio deles, evidentemente). Quem é
o Brizola para falar em trabalhismo?
Eleja fez alguma coisa, além de agitar,
pelo trabalhismo?

Outra coisa. Greve por aumento de
salário eqüivale a tremendo aumento
do custo de vida, porque comerciante
ou empresa que se presa nâo é besta.
Aumentam também e em dobro. Re-
sultado: zero.

Re-a-1-m-e-n-t-e, este mundo é uma
vasta palhaçada. Não dá para enten-
der, nem para explicar.

O que a boiada da anistia ou seja lá
quem for fez com o Teatro Municipal e
adjacências é uma vergonha, para nà-
do dizer coisa pior. Como é que pode.
Esses caras são mesmo uns marginais.
Carmem Bandeira — Rio de Janeiro.

Pré-Metrô

A futura estação de Acari do pré-metrô ficará a 1 mil 200 metros do
centro de Acari, onde estão os conjun-
tos residenciais do INPS e da Fazenda
Botafogo e os estabelecimentos fabris

da Formiplac, Liquid Carbonlc e
Vigor.

Tenho a impressão que os que pro-
jetaram as linhas e estações do pré-
metrô fizeram-no em gabinete, longe
da realidade. Pelo traçado atual a es-
tação de Acari ficará na Pavuna. Os 45
mil habitantes e os que aqui traba-
lham terão que andar muito para apa-
nhar o pré-metrõ. Terão duas distan-
tes opções: andar 1,2 km para apanhar
o veiculo na Estação de Acari (desloca-
da para Pavuna) ou caminhar igual
distancia para apanhá-lo na de Coelho
Neto.

Em nome da sofrida população ape-
lo ao esclarecido presidente do metrô
para rever o traçado e fazer justiça à
população. Jeiel C Ferreira de Souza
— Rio de Janeiro

Martírio diário

No momento em que há crise de
petróleo e controle de venda de gasoli-
na é necessário que o Governo tome
sérias providências para melhorar o
sistema de transporte coletivo que é
péssimo.

(?u

Todos os dias chego ao trabalho
cansado, às vezes atrasado e sempre
revoltado com a CTC. Sou obrigado a
esperar durante 40 minutos pelo ôni-
bus nü 996 — linha São Francisco-
Gávea — que passa, invariavelmente,
superlotado. Depender de ônibus, nes-
te pais é martírio. Jair Paula Pereira
MonfMor — Niterói (RJ).

Rua Quintanilha
...Gostaríamos de pedir ao Sr Pre-

feito Israel Klabin que mandasse to-
mar providências no sentido de melho-
rar a vida dos moradores da Rua Quin-
tanilha, aqui em Jacarepaguá. Entra e
sai Governador, Prefeito, Administra-
dor, pedidos incontáveis tèm sido fei-
tos por mais de 15 anos e a Rua
Quintanilha no mesmo desprezo os
esgotos jogados na rua, valas e valas
profundas atravessando a rua, há tam-
bém um terreno que foi destinado para
uma escola (...) mas'que os favelados o
estão loteando a Cr$ 8 mil, o lixo é
depositado em frente ao tal terreno; há
também uma ponte de madeira —
paus — caindo aos pedaços, porém
Regional, DER, Comlurb e CEDAE,
teimam em náo tomar conhecimento.
(...) Júlia Carolina Collins e mais 35
assinaturas — Rio de Janeiro.

Elevado

Existe uma rampa de acesso ao
Elevado 31 de Março, na esquina das
Ruas Marquês de Sapucaí e Benedito
Hipólito, com pouca utilidade para os
motoristas, por falta completa de pia-
cas indicativas nos cruzamentos pró-
ximos.

Ficam, assim, os motoristas obriga-
dos a dar voltas por ruas estreitas e
congestionadas, por não saberem da
existência de acesso fácil ao Túnel
Santa Barbara. feFica aqui o apelo ao
Detran e ao DER. Jorge F. Duarte —
Rio de Janeiro.

Povo despreparado

Fala-se muita em anistia, ampla,
geral e irrestrita. Fala-se, tanto, em
abertura democrática. Mas, será quenosso povo está realmente preparado
para receber estes benefícios? Acho,
eu, que nâo, tanto é que não se respei-
ta decisões judiciais, greves declara-
das ilegais pela Justiça do Trabalho
sem que os grevistas voltem ao traba-
lho. Desrespeito à propriedade alheia
com os quebra-quebras generalizados

pelas ruas. Imposição pela força de
determinadas posições ei ou idéias, os
piquetes. Total falta de lastro cultural
e educacional ao se pichar as paredes
de prédios públicos e artísticos, como
o Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
recentemente reformado a custos ai-
tissimos, agora todo rabiscado com
tinta spray.

Creio que o melhor é o Governo
instalar novamente as medidas de ex-
ceção, pois uma minoria ainda não
está imbuída do espirito democrático
necessário para uma convivência paci-
fica com a liberdade e o respeito. José
Luiz Couto Bastos — Rio de Janeiro.

Semana da Arvore

Em breve assistiremos a mais uma
campanha que redundará em nada.
Haverá solenidade no Jardim Botâni-
co, onde há dias um desfile de babás,
com cartazes, clamava pela limpeza e
contra o abandono daquele Jardim. O
Departamento de Parques tem feito
bastante pela arborizaçâo da Cidade,
mas alega que 85% das árvores são
destruídas. Convém acrescentar, po-
rém, que a maior parte das árvores
morre por falta de melhor técnica no
plantio. A terra de má qualidade nào é
adubada, a escolha das árvores não é
feita de acordo com a natureza do solo
e a irrigação depende das chuvas oca-
sionais. Quando tudo isto é vencido,
vem a máo do homem, o maior preda-
dor da natureza, e cimenta as calça-
das, sem deixar uma circunferência de
terra necessária à penetração da água.
Aylton Cordeiro — Rio de Janeiro.

Jardim Botânico

Justamente nas comemorações da
Semana da Arvore o Jardim Botânico
encontra-se om completo abandono
(JB 13/09). Os responsáveis pela secu-
lar Instituição nada dizem. Ou porque
nào querem ou por não saberem de
nada, o que é no minimo falta de
educação cívica. É tudo multo lamen-
tável. É triste.

As árvores — e todos devem saber
— são imprescindíveis à vida. Das ár-
vores dependemos todos. Elas regu-
lam o efeito das chuvas, impedem ero-
são, fornecem (racionalmente) madei-
ra, nos dão Qores e frutos, remédios e
poções. Elas nos fornecem tudo e só
pedem um pouco de água e compreen-
são. É o mínimo que um ser vivo
precisa.

A escolha do dia 21 de setembro
como o Dia da Árvore é devido ao
início da primavera em nosso hemisfé-
rio. É a estação das flores, determina-
da pela natureza, mesmo que os dire-
tores do Jardim Botânico nâo o quei-
ram. Alberto Alves — Rio de Janeiro.

Morte de peixe
Morando há mais de 15 anos na

Lagoa Rodrigo de Freitas, venho ob-
servando com detalhes e curiosidade
profissional as repetidas mortandades
de peixes. Elas ocorrem com precisão
quase matemática dois dias após a
ação dos ventos fortes agitar a supero-
cie, provocando a movimentação das
águas do fundo, que libertam das den-
sas camadas de lodo o gás sulfidrico,
cuja presença se constata pelo seu
forte odor. Ê sabido que esse gás neu-
traliza o oxigênio das águas, matando
os peixes por asfixia.

A FEEMA, numa atitude bastante
cômoda, manifestou seu parecer atra-
vés da imprensa, informando que a
mortandade é conseqüência da brusca
mudança da temperatura das águas,
posição que a dispensa de maiores
iniciativas. Sérgio Pohlmann—Rio de
Janeiro.
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Camp David em perigo
The New York Times 1
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Begin Sadat

ESTA 

tem sido uma época de
tolices para a diplomacia nor-
te-americana no Oriente Mé-

dio, tornando ainda mais notável o
fato de o Presidente Sadat e o Primei-
ro-Ministro Begin terem chegado com
tal harmonia ao primeiro aniversário
dos acordos de Camp David. Enquan-
to os Estados Unidos ofereciam à Or-
ganização para Libertação da Palesti-
na (OLP) um virtual veto sobre o prós-
seguimento da execução do seu trata-
do de paz, Sadat e Begin se juntaram
para derrotar esta medida. E quando
Washington convidou um grupo ina-
dequado de observadores das Nações
Unidas para supervisionar o cumpri-
mento dos acordos, os dois líderes
rapidamente formaram suas próprias
patrulhas militares conjuntas. Tendo
contribuído para o casamento entre
Egito e Israel, Jimmy Carter parece
não querer que os recém-casados mo-
biliem sua própria casa.

A explicação para a incoerência de
Washington atende pelo rótulo do
acordo abrangente. Mais uma vez a
diplomacia norte-americana está ce-
dendo à frustração de considerar tudo
no Oriente Médio como inevitável-
mente ligado entre si — o Egito com
Israel, Israel com os palestinos, os

palestinos com a Síria, a Síria com o
Líbano, o Líbano com a Jordânia, a
Jordânia com a Arábia Saudita, a Ará-
bia Saudita com Jerusalém, Jerusa-
lém com a Margem Ocidental, a Mar-
gem Ocidental com Gaza, Gaza com o
Egito — e todo este círculo vicioso
flutuando num lago de petróleo. Como
freqüentemente aconteceu antes, Wa-
shington está perdendo a esperança
de quebrar este círculo e obter seg-
mentos negociáveis e então passa a
perseguir uma fantasia: a de um mo-
mento mágico, em que todas as quês-
toes podem ser lançadas num curral e
resolvidas com uma orgia de compro-
missos.

¦ ¦ ¦
A primeira coisa errada com este

sonho é a esperança de que a União
Soviética coopere para uma solução
da questão do Oriente Médio segundo
os objetivos norte-americanos. Mos-
cou só pode conquistar influência no
Oriente Médio na medida em que a
influência norte-americana declina, e
só pode ter dependentes árabes en-
quanto o conflito continua. O outro
erro é acreditar que o compromisso e a
moderação poderão ser encontrados
na massa. Na diplomacia, como nos
outros campos, quanto maior a massa

mais provável é que ela siga as vozes
mais altas e mais militantes.

Depois da curta aventura de Henry
Kissinger nas negociações passo a
passo, o Governo Carter reviveu o so-
nho de um acordo abrangente até que
foi perturbado pela viagem de Sadat a
Jerusalém. O brilho daquele gesto não
está nos termos da paz que ele e os
israelenses obtiveram, com grande
apoio do Presidente Carter. Está na
rejeição por parte de Sadat do grande
objetivo, em seu reconhecimento de
que os árabes mais militantes, com o
apoio de Moscou, sempre bloqueariam
um acordo completo e que estes açor-
dos teriam que ser obtidos em peque-
nas parcelas.

Washington demorou a reconhecer
esta nova oportunidade; e demonstrou
nos cinco meses desde que Sadat e
Begin assinaram seu acordo histórico
que não está muito contente com ela.
O desejo de obter uma solução com-
pleta simplesmente não morre. De que
outra forma poderia ser explicada a
tentativa inútil de envolver os russos e
os árabes — apesar de eles serem con-
trários aos acordos de Camp David —
nas disposições para supervisionar ai-
guns dos termos dos acordos? De que
outra forma seria possível explicar a

fútil tentativa deste verão para a un-
çáo da OLP como a única voz dos
palestinos que Sadat e Begin querem
envolver em suas negociações?

O tratado contém uma fórmula que
oferece grandes esperanças de um pro-
gresso gradual — a de que os que
oferecerem uma verdadeira paz a Is-
rael obterão toda a generosidade na
restituição dos territórios ocupados.
Poder-se-ia pensar que o Governo Car-
ter pudesse ter interesse em construir
algo sobre esta base. Mas, pelo contra-
rio, tem corrido para acalmar os opo-
nentes do acordo e até mesmo lograr o
espirito destes acordos ao tentar fazer
com que eles negociem com os Esta-
dos Unidos.

Este é um trágico equívoco do pa-
pei americano no Oriente Médio — e
Andrew Young foi apenas sua vitima
mais visível. Os conflitos produzidos
pelos nacionalismos rivais de Israel e
dos palestinos nào seráo resolvidos
através de vagas resoluções da ONU
ou com todo mundo simplesmente
concordando em negociar com todo
mundo.

Mais importante, os Estados Uni-
dos nâo podem mais ser um ator neu-
tro nestes conflitos. Estáo comprome-
tidos, histórica, moral e politicamente

em garantir a sobrevivência de Israel.
Nào pode haver uma mediação desin-
teressada dos Estados Unidos entre
Israel e aqueles que rejeitam a existèn-
cia de Israel. Como Sadat compreen-
deu, os americanos podem pressionar
Israel a negociar termos generosos de
coexistência com seus vizinhos, mas
nunca termos que ameacem sua segu-
rança ou neguem sua legitimidade.

Quando o Egito rompeu com o
mundo árabe para realizar seu reco-
nhecimento, os Estados Unidos con-
traíram mais uma obrigação: a de
apoiar o Egito — e o processo de
negociações estabelecido pelo Egito e
por Israel. Este processo oferece a paz
por estágios àqueles que participarem
dele. Também implica um corolário:
quem deixar de participar perderá
uma preciosa oportunidade.

Visto sob este aspecto, o debate
sobre quem, quando e como deve falar
com a OLP está quase fora de questão.
Os Estados Unidos prometeram a Is-
rael, em 1975, náo negociar com a OLP
até que esta organização abandone
seu objetivo de destnúr Israel. E a
promessa americana foi reforçada em
Camp David por uma razào ainda
mais importante: o tratado deu aos
palestinos, mesmo aos associados com

a OLP. uma oportunidade de buscar a
paz com Israel e a autodeterminação.
Como Sadat teve a habilidade de de-
monstrar no auge do caso Young. uma
política de manter certa distância com
a irreconciliávef OLP náo é apenas
uma forma de tranqüilizar Israel ou os
judeus americanos.

Isto não exige que os americanos
fiquem cegos diante da situação dos
palestinos e a magnitude do problema
representado por eles. Nem exige a
aceitação das provocadoras colônias
israelenses na Margem Ocidental ou
seus ataques aéreos indiscriminados
contra o Líbano.

Os Estados Unidos deveriam estar
pressionando vigorosamente os israe-
lenses a fazer suas ofertas de paz aos
palestinos — e aos outros árabes —
irresistivelmente tentadoras. O objeti-
vo deveria ser o de expandir lentamen-
te o círculo de negociações e náo o de
criar novos mártires para os que se
recusam a pensar num acordo. Mas a
forma de dobrar Israel é lhe garantir a
solidez do apoio norte-americano para
o seu programa de paz com o Egito.
Ficar tentando obter algum grande
objetivo é uma forma segura de perder
o progresso encorajador que já foi ob-
tido.

ESCREVÍAMOS, 
há dias,

sobre os "avanços e re-
cuos", que vèm caracte-

rizando, entre nós, esta passa-
gem do "fechamento" à "aber-
tura". Hoje, podemos falar so-
bre os altos e baixos destes
zàguezagues, que vão marcando
a difícil subida da montanha
democrática, em nossa aciden-
tada época. O mais recente e
mais clamoroso desvio da rota
foi, sem dúvida, a súbita (ao
menos para nós que não parti-
cipamos dos bastidores, mas só
felizmente da platéia do espeta-
culo), a súbita retirada do Mi-
nistro do Planejamento e ex-
Ministro das Finanças conside-
rado, até há pouco, como uma
espécie de primeiro-ministro de
fato, pelas suas excepcionais
qualidades intelectuais e por
estabelecer a ligação tecnocrá-
tica mais ostensiva com o an-
cien regime geiseliano. Foi des-
tronado pela inflação. Dizem os
médicos que nada é mais pare-
cido com a febre alta do que a
febre álgida e ambas represen-
tam um estado de desequilíbrio
para todo organismo humano.
Ora, pelo que nos informam os
mais autorizados observadores
do recente e espetacular episó-
dio político, o que se observou,
nas regiões altiplanaltinas do
Governo foi uma passagem sú-
bita do máximo pessimismo
para o mais radiante otimismo.
Eis as palavras textuais do
Informe Econômico anônimo
do JB, em geral extremamente
fiel e lúcido em seus excelentes
comentários: "A prevalecer o
estado de espirito que conta-
giou Brasília nos últimos dias...
as recentes afirmativas de que
não há crise, repetidas com en-
tusiasmo em Brasília e São
Paulo, nada mais sào do que
um grave sinal de que a memó-
ria nacional está falhando" (JB
17.8.79).

Há pouco mais de um mès, a
declaração da "economia de
guerra" soou como um clarim
de advertência a todo o país, de
que a "união nacional" era uma
mobilização urgente, dada a
presença do inimigo nas fron-
teiras. Esse inimigo era a crise
energética, que levou o Gover-
no à criação de uma comissão
especial de experts, encabeça-
da pelo próprio Vice-Presidente
da República, para fazer face ao
perigo iminente. Hoje, já não se
sabe, ao certo, se a comissão
existe. De um momento para
outro, o inimigo deixa de ser o
petróleo e volta a ser a inflação.
Ou antes, o estatismo econômi-
co. E o remédio, em vez de ser
uma nova "comissão de peri-
tos", passa a ser o privatismo
capitalista e a mudança radical
do tratamento, com a volta da

Volta ao ufanismo?
T ristão de At hay de

equipe que, anos atrás, promo-
veu o famoso "milagre brasilei-
ro com santo estrangeiro" co-
mo algum humorista, em boa
hora, o apelidou. E o clima de
alarmismo internacional, pro-
vocado para despertar o povo
de sua inércia em face do peri-
go, é substituído pelo apelo ex-
presso ou secreto à famosa fra-
se, ainda não esquecida, de que
somos um oásis de tranqüilida-
de num deserto de areias calei-
nadas, de países em crise. Essa
volta da equipe do milagre à
direção da economia nacional e
de suas finanças, dá que pensar
no restabelecimento daquele
clima de ufanismo infundado,
com que se procurou adorme-
cer as queixas do povo e süen-
ciar seu profundo desgosto com
a mordaça ditatorial, que recor-
ria ao "terrorismo de cima" pa-
ra evitar o "terrorismo de bai-
xo". Essa terapêutica, de pro-
messas de futuro pela volta ao
passado, coincide com o vento
de reacionarismo e de conser-
vantismo que varre o Ocidente,
depois das decepções revolu-
cionárias com o "socialismo no
Poder".

Mais uma vez obedecemos
àquela lei de repercussão, se-
gundo a qual os acontecimen-
tos da Europa e dos Estados
Unidos vèm ecoar, como mode-
los, em nossas pátrias para-
gens. Quando eles olham para o
futuro, também nós nos volta-
mos para lá. Quando, ao con-
trário, se viram para o passado,
é neste que procuramos encon-
trar o remédio para nossos ma-
les atuais. Daí aqueles avanços
e recuos de que há tempos fala-
vamos e dos altos e baixos em
que ora cambaleamos, passan-
do bruscamente da febre álgida
à febre alta. Se recentemente
duvidamos do êxito do apelo à
mobilização geral do povo para
enfrentarmos os perigos da cri-
se petrolífera, em virtude da
decepção causada por uma
anistia manca, temos nova
oportunidade de opor dúvidas
ao recuo às técnicas ufanistas,
para corrigir males de uma cri-
se evidente, agravada pelos
avanços e recuos e pelos altos e
baixos da temperatura social.

Há uma balada do poeta
português Eugênio de Castro,
sobre os sinos de três conventos
de Coimbra, um de extrema ob-
servância, outro de franco rela-
xamento e o terceiro de perfeito
equilíbrio. "Penitência, peni-
tència," toca lugubremente o
primeiro. "Tanta_nàor-tantar
nao", rèpica alegremente o da
permissibilidade. "Nem tanta,
nem táo pouca", nem tanto
nem tão pouca canta o terceiro.
Neste desencontro entre avan-
ços e recuos, entre altos e bai-
xos, de depressões e euforias,

com que vamos atravessando,
aos trancos e barrancos, esta
corredeira atual, entre autocra-
cia e heterocracia, é realmente
difícil encontrar o caminho cer-
to entre as tentações dos extre-
mos. No momento, o maior pe-
rigo que se nos defronta é, sem
dúvida, a ameaça secreta de
volta à autocracia. Sobretudo a
uma autocracia mascarada, co-
mo temos ainda uma democra-
cia velada, e em 1964 tivemos
uma Revolução falsada, vesti-
da de udenismo liberal. Uma
trágica ameaça baixou, por um
momento, sobre dezenas de vi-
das jovens, dispostas a conse-
guir, pela piedade, o que não se
consegue obter pela paciência
ou pelas tribunas livres. Con-
versando, há dias, com uma ati-
vista política que passou um
ano na cadeia, referiu-se ela à
revolta com que elas escuta-
vam no presídio os conselhos
de paciência com que um padre
compassivo pretendia conforta-
las. A tentação do desespero
coletivo é que leva às grandes
ou mesmo às pequenas revolu-
ções sociais, como pode levar a
pessoa humana ao suicídio. Se
náo quisermos que esse vento
de desespero leve um povo, en-
torpecido pela injustiça social e
pela ditadura política, a uma
revolução social violenta, te-
mos de acreditar nos riscos in-
certos da liberdade, como mui-
to menos graves, para todos, do
que os riscos certos da volta a
um regime de força, para o qual
recentemente apelava um sena-
dor tranqüilo, como aquele,
americano tranqüilo do ro-
mance de Graham Greene, que
levou os Estados Unidos, no
Vietnam, à pior humilhação de
sua História. Ainda há dias
uma alta autoridade militar
chamava, desdenhosamente,
de "esses senhores", aos dois
maiores chefes políticos, de re-
torno ao seu país em virtude da
anistia, aconselhando-os maci-
camente a se portarem direiti-
nho. Se for esse o espírito com
que o Governo outorgou, de má
vontade, a pífia anistia que ob-
tivemos, será nulo ou pelo me-
nos muito reduzido o resultado
coletivo que todos dela espera-
mos. Evitar a volta à autocracia
do regime de 1968, pela decep-
ção ou pelo medo do regime de
1979, é o nosso dever maior nes-
te momento. Lutar com tenaci-
dade para que o Governo man-
tenha a sua promessa de res-
tauração da democracia, isto é,

jla lerjusta-e-não da-leirpela_ieir" mantenedora da ordem apenas
pela coação policial, é o nosso
dever político mais imediato. E
para isso apelar,pela linha reta.
contra os avanços e recuos, os
altos e baixos, que podem le-
var-nos, de novo, a uma noite
sem estrelas.

Andara)
Donna Comestíveis
Rua Barão dc Mesquita, 728
Bangu
A. N. Vieira Cereais
Rua Rioda Prata, 1510
Bar Portuiba Ltda.
RuaBoiobi. 1576
Mercearia CobeLtda.
RuaKaixo,221
O Magriço ¦ Mini Mercado Ltda.
Rua Araken, 260 -lojas A/B/C
Barra de Guaratiba
Laércio Antônio Ventura e Cia. Ltda.
Rua Almirante Carlos Tinoco, 81
Barreto
Alcenir Barbosa Marcello
Rua João de Deus Freitas. 21 loja 2
Benfica
João Felipe da Silva
Rua Leopoldo Bulhões, 952 casa 4
Osvaldo Soares Rosado
Rua Motapiri. 209
Catete
Donna Comestíveis
Rua do Catete. 125
Catumbi
Donna Comestíveis
Rua Catumbi. 18
Duque de Caxias
Adão C. Gomes Vieira • Mercearia Carlos
Av. A.s/n:1-lote 17. q. 47
Parque Paulista Sta Cru/ da Serra
Armazém Sào Sebastião Ltda.
iSecose Molhadosi
Rua Expedicionário José Amaro. 1095
Vila São Lui/
Armazém Victòna Ltda
Av. Presidente Kennedy, 5447
Corte Oito
Bare Mercearia Monteiro
Rua Diamantina. 35 Gramacho
Casa Mantiqueira de Cereais Ltda
Praça Mantiqueira. 5 FNM
Elebguiho Gêneros Alimentícios Ltda.
Av. Primavera. 600 Jardim Primavera
Enéias do Carmo Machado
Av. Automóvel Club. km 50
Sta. Cruz da Serra ¦ Barro Branco
Genial Supermercados Ltda
Av. Brigadeiro LimaeSilva Centro
Mercearia ("cima
RuaOn/e. lote I7. q.6 Parque Paulista
Sta. Cru/ da Serra
Mercearia São Jorge
Rua Castro Alves. 622 Copacabana
Organização Penquito de Gêneros
Alimentícios Lida.
Av. 5 de Julho. 1350 Olavo Bilac
Organização Penquito de Gêneros
Alimentícios Ltda.
Rua Raimundo Correia. 170 Penquito

-PednrAméi ico LearGomer
Av. Miracema. 275 ¦ Gramacho
R. P. Lacerda Mercado Rov ai
Av. Automóvel Club. km 48
Sta. Cruz da Serra
Supermercado O Leão de Muiza Ltda
Av Presidente Kennedy. 10019 loja 41
Parque Muiza
Humaitá
Donna Comestíveis
Rua Humaitá. 141

Ilha do Governador
Casa Dena Mercearia c Loteria Lida.
Rua Cambaúba, 1357 ¦ loja C
Jardim Guanabara
Mercearia São Cosme c Damiào
Estr. do Galeão, 1470
R. de Lima Sinuquinha Mercearia
Estr. do Dendê. 1580
Inhaúma
OrganizaçãoTerènuoComestíveis Ltda.
Estr. Velha da Pavuna, 3963 B
Jardim América
H Sanhaiz.Comestíveis
Rua Prof Costa Ribeiro. 530
Mercadinho Esperança do Jardim América
Rua Quinkas laranjeiras. 50
Mercadinho Popi Lar Ltda.
Rua Jornalista Geraldo Rocha. 196/8
.loquei
Donna Comestíveis
Rua Marquês de São Vicente. 8
Manguinhos
Joselia Mercearia Ltda.
Estr. Manguinhos. 111
Mesquita
Benjamin T. Marques
Rua Oscar Bueno. 1340 Banco de Areia
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Estas sào algumas das
ofertas do Cestão da

Economia desta semana:
Preço para o
consumidor

Feijão preto Kero
Pacote com 2 kg CrS 29,80
Açúcar cristal Cristalçúcar
Pacote com 2 kg CrS 17,70
Goiaba em massa Somar
Lata com 700 CrS 18,00
Cebola Cobal
Pacote com 1 kg CrS 3,50
Vassouras Feiticeira
Unidade CrS 26,45
Agua sanitária Q-Boa
Litro CrS 6,60

Mercearia Leão da Serra Ltda.
Rua da Serra. 60/72
Nilópolis
Casa Sol Nascente Ltda.
Praça Nilo Peçanha. 67
Supermercados Cristal Ltda.
Rua Antônio José Bittencourt. 429
Niterói
Cardoso Matos Mercantil Lida.
Rua Oliveira Botelho. 1700 Neves
Organização Lúcia e Lídia Ltda
Rua Alberto Torres. 889 Vilar dos Lajes
Nova Iguaçu
Bare Mercearia Flordc Maio
Fstr. Plinio Casado. 851 Califórnia
Casa Apon de Cereais Ltda.
Rua Concilio Ecumênico, 365
Casas Regotodc Cereais Rial SM
RuaDr. Barros Júnior. 1237 Cenlro
Mercado Vila Paulina Ltda
Eslr. do Conde lote 7. q .8
Mercearia Califórnia
Estr. Plinio Casado, 784 Califórnia
Mini Mercado Abirim Ltda.
Rua Rioda Prata. 929 Prata
Santa Rita Mercadinho Rancho
Novo Ltda.
Av. Nilo Peçanha. 1567 Rancho Novo
Supermercados Cristal
Av. Nicéia. 117
Padre Miguel
Mercearia Avoli Ltda
Estr. da Agua Branca. 4085
Sio João do Meriti
Cereais Pacheco Ltda.
Av. Automóvel Clube. 2517
Vilar dos Telles
Cereais Rocha Sobrinho O Baratào
Av Riod'Ouro. 456 Agostinho
José A. da Silva Filho Mercearia
Av. Getúlio de Moura. 1 341
Vila Tiradentes
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. do Comercio. 30 Jardim Metrópole
Mercado Boa Compra Lida.
Av. MiguelCouto. 234 LargodoGuedes
Mercado Boa Compra Lida.
Rua Recife. 385 Jardim Metrópole
Mercado Vila Rosali Lida.
Rua Agostinho Porto. 330
Sepetiba
Mercearia Bons Vizinhos Ltda.
Rua Pedro Leitão. 42
Mercearia c Bar Sepetiba Ltda.
Praia Recôncavo. 896 A
Vila da Penha
Mercearia Colorado Ltda.
RuaCanuaqua. 131

O Cestão da Economia
também pode ser encontTado

nos Supermercados Cobal:
Benfica
Av Suburbana. 1184
Campinho
Praça dos Lavradores. 65
Deodoro
Av. Duque de Caxias. 580
Humaitá
Rua Voluntários da Patna. 448
Botafogo
Irajá
Praça Honóno Gurgel, s/n!'
Praia
Vermelha
Praça General
Tibúrcio.85 Lrca -wiíSá&sMíí

cobal

redesomar
de abastecimento

DA BHASUBBAK AUMENTOS
MimstercaaAgrcjlufa
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Tribunal da Argentina
manda soltar Timerman

JORNAL DO BRASIL D sexta-feira, 21/9/79 D Io Caderno

Buenos Aires — Um ex-
membro da Comissão Intera-
mericana de Direitos Huma-
nos. o advogado Genaro Car-
rio, conseguiu uma de suas
mais importantes vitórias
nos tribunais justamente
quando a CIDH atuava na
Argentina: a Suprema Corte
concedeu o habeas corpus pe-dido por Carrio para o joma-
lista Jacobo Timerman, man-
tido há mais de três anos em
prisão domiciliar.

Ao assumir o Poder em
março de 1976, a Junta Mili-
tar que governa a Argentina
expropriou o jornal La Opi-
nión, de propriedade de Ti-
merman, e o prendeu com ba-
se numa lei de exceção, o "ato
de responsabilidade institu-
cional", sem processo. Adeci-
são da mais alta corte da Ar-
gentina tem grande relevàn-
cia no contexto político do

Rosental Calmon Alves
Correspondante

país e foi encaminhada terça-
feira à Junta.

Até ontem, quando a noti-
cia tornou-se pública, não
houve nenhuma manifesta-
çáo do Governo sobre o que
tãrá com Timerman. Do pon-
to-de-vista jurídico, há so-
mente duas hipóteses: liber-
tá-lo em cumprimento do ha-
beas corpus ou dar entrada
em um recurso aclaratório.
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Comissão encerra trabalho
Buenos Aires (do Corres-

pondente) — A Comissão In-
teramericana de Direitos Hu-
manos encerrou ontem seu
trabalho de apuração de de-
núncias na Argentina, ao
mesmo tempo em que se di-
vulgava que dois importantes
dirigentes da organização pe-
ronista clandestina Montone-
ros morreram esta semana
num tiroteio com a policia.
Um dos mortos, o ex-
Deputado Armando Croato,
tinha sido citado como desa-
parecido, nunv< denúncia à
CIDH.

Durante reuniào de uma
hora e 15 minutos, na Casa
Rosada, a Comissão Intera-
mericana despediu-se ontem
do Presidente Jorge Videla,
agradeceu as facilidades con-
cedidas para a apuração de
queixas de violações dos di-
reitos humanos e apresentou
as primeiras recomendações,
Incluindo casos concretos"que exigem uma solução
mais urgente".

CRÍTICAS

O Chanceler Carlos Pastor
e o Ministro do Interior, Ge-

neral Albano Harguindeguy,
também participaram da reu-
niào, que prolongou-se mais
tempo do que o previsto pro-
que as duas partes trocaram
informações, observações e
explicações. O comunicado
final sobre a observação in
loco realizada pela comissão
na Argentina destaca as faci-
lidades encontradas neste
país durante as investiga-
ções.

O presidente da CIDH, An-
drés Aguilar, respondeu à
mais citada critica publicada
na imprensa argentina, ao
afirmar que "as denúncias so-
bre atos de terrorismo foram
recebidas apenas como refe-
rência histórica, pois devem
ser esclarecidas pelas autori-
dades e pela Justiça do pais".
Explicou que a comissão só
investiga denúncias contra os
Governos, pois do contrário
estaria tentando desempe-
nhar o papel destes. Além dis-
so desmentiu que tivesse sido
negada uma audiência a uma
organização de vítimas do
terrorismo.

Somente durante o mês de
novembro, a CIDH vai-se reu-
nir em Washington, na sede

da OEA, para analisar os da-
dos colhidos nesses 15 dias de
trabalhos, a fim de preparar
um amplo relatório com as
denúncias de violações dos
direitos humanos e as reco-
mendações ao Governo.

No encontro, a comissão
deve ter tomado conhecimen-
to do destino que teve pelo
menos um dos desaparecidos
registrados durante sua pre-
sença no país: o ex-Deputado
Armando Croato,um dos dois
dirigentes montoneros mor-
tos num tiroteio com agentes
de segurança na segunda-
feira, de acordo com informa-
çôes tornadas públicas
ontem.

Há vários dias já circula-
vam na Capital notícias sobre
a descoberta de uma célula
da organização de extrema
esquerda.

O tiroteio ocorreu num su-
permercado do subúrbio de
Munro, a 30 km do Centro de
Buenos Aires, onde os agen-
tes teriam surpreendido os
dois montoneros, um dos
quais teria lançado uma gra-nada de mão que acabou não
explodindo.

Buenos Aires (do Corres-
pondente) — Uma Junta mé-
dica designada pelo Governo
argentino examinou o ex-
Presidente Hector Cámpora
de 70 anos, que há três anos e
meio está asilado na residên-
cia do Embaixador mexicano
nesta Capital e sofre de um
tumor, aparentemente cance-
roso, na parótida, necessitan-
do ser submetido a um trata-
mento delicado.

A revelação foi feita ontem
pelo Embaixador mexicano,
Antônio Lara Villarreal, ao
confirmar que seu Governo
reiterou mais uma vez o pedi-
do de concessão de um salvo-
conduto. O Governo argenti-
no não deu nenhuma respos-
ta, embora se saiba que não
está disposto a permitir que o
ex-Presidente deixe o país,
oferecendo apenas as garan-
tias para que possa internar-
se num hospital de Buenos
Aires.

Médicos examinam Cámpora
Numa entrevista a um pe-

queno grupo de correspon-
dentes estrangeiros, o Embai-
xador Lara Villarreal decla-
rou que "o Governo mexica-
no comunicou imediatamen-
te ao Governo argentino o
diagnóstico sobre o estado de
saúde do doutor Cámpora,
solicitando a documentação
correspondente com as ga-rantias necessárias para queele possa abandonar o país, a
fim de receber, no México, a
atenção que precisa".— Além disso — continuou
o diplomata — aceitamos o
pedido argentino para queuma junta médica designada
pelo próprio Governo exami-
nasse o doutor Cámpora. O
exame foi feito há 10 dias na
residência do Embaixador do
México, em Buenos Aires,
sem que até hoje tenha sido
recebido o salvo-conduto pa-ra que o ex-Presidente possaviajar com a urgência que o
caso requer.

O representante mexicanoteve uma nova reunião com odiretor de política exterior daChancelaria argentina, Em-baixador Enrique Lupi, parareiterar o pedido de conces-são do salvo-conduto, feito
pela primeira vez em 1976,
quando o ex-Presidente pe-diu asilo na Embaixada doMéxico, logo após do golpemilitar que derrubou a ex-Presidenta Maria Esteia dePerón.

Depois dessa reunião noPalácio San Martin, o Embai-xador declarou que "é evi-dente a importância do tem-
po numa situação como esta,sobretudo levando-se em con-ta o fato de haver sido confir-mado pelo médico, que aten-de ao ex-Presidente, a neces-
sidade de que ele receba omais rápido possível cuida-
dos médicos especiais".

Kennedy homenageia Letelier
Armando Ourique

Corres ponde nt o

Washington — Mais de 200
pessoas participaram ontem
de um ato público realizado
no auditório da Universidade
Howard em homenagem ao
ex-Ministro do Exterior do
Chile, Orlando Letelier, as-
sassinado há três anos em
Washington, e ouviram uma
mensagem do Senador Ed-
ward Kennedy, na qual ele
reafirmou seu "compromisso
de ver os responsáveis pelo
assassínio julgados, os direi-
tos tirados do povo chileno
devolvidos e restaurada a tra-
dição democrática do chile".

Compareceram ao ato pú-blico a viúva do ex-Ministro
Isabel Letelier, e Michael
Moffit, marido de Ronnie
Moffit, secretária de Letelier e
que também morreu no aten-
tado a bomba. Além de acu-
sarem o Presidente Augusto
Pinochet de "fascista", am-
bos pediram um embargo
econômico contra o Chile, ca-
so o Governo militar não con-
ceda a extradição do General
Manuel Contreras, do Coro-
nei Pedro Espinoza e do Capi-
tão Armando Larios, acusa-
dos pelo Governo norte-
americano de terem ordena-
do os assassínios.

CONDENAÇÕES
GENÉRICAS

O Presidente do Sindicato
da Indústria Automobilística
dos Estados unidos (UAW),
Douglas Fraser, fez algumas
referências ao Brasil na men-
sagem que enviou ao ato pú-blico. Afirmou que o assassí-
nio causa tristeza, mas não
elimina as esperanças.

Destacou que há um ano
ninguém esperava que outros
aparentemente invencíveis
ditadores seriam derrubados,
ou que a Nicarágua, o Equa-
dor e a Bolivia estariam hoje
sob regimes democráticos.
Indagou então: "Quem pen-saria há um ano que lideres
da Oposição e dissidentes
brasileiros teriam permissão
de retomai- ao-Brasil após
nnos no exilio? Ou que traba-
Hjadores brasileiros da indús-
tna automobilística teriam
tido sucesso na realização de
greves e na obtenção de con-
tratos de trabalho melhores
de sete empresas multinacio-
nais"? Lembrou que agora os
povos da Guatemala e de El

Salvador avançam para der-
rubar seus regimes opressi-
vos. Fraser manifestou ainda
a esperança de que "o Chile
no futuro próximo seja o pri-meiro dos paises do cone Sul
a gozar de democracia".

Prêmios de direitos huma-
nos em homenagem a Lete-
lier-Moffit foram entregues ao
lider negro do Mississipi Al-
fred Robinson, chamado de"companheiro" por Isabel Le-
telier e à Associação dos Pa-
rentes de Pessoas Desapare-
cidas no Chile. Alfred Robin-
son afirmou em longo discur-
so que os povos do Terceiro
Mundo e os negros norte-
americanos deveriam unir-se
contra ditaduras como a de
Pinochet e defende a conquis-
ta dos direitos humanos. A
Associação dos Parentes de
Pessoas Desaparecidas no
Chile foi representada porduas mulheres humildes, So-
Ia Sierra Henriquez e Ana Ro-
jas Casteneda, que "expres-
saram a solidariedade do po-vo chileno com todos os po-
vos do mundo que estáo lu-
tando por paz, justiça e digni-
dade". Elas pediram solida-
riedade aos seus esforços pa-ra obrigar Pinochet a entre-
gar os 15 corpos de presos
políticos que foram encontra-
dos há oito meses numa mina
em Lonquem e solidariedade
para o fim as prisões arbitra-
rias e da prática de "desapa-
recerem" com as pessoas.

Durante o ato, o presidentedo Instituto para Estudos de
Orientação Política, Peter
Weiss, acusou o Governo chi-
leno de "terrorista" e afirmou
que no Direito Internacional
deveria figurar o conceito da
prática de terror executada
pelo Estado. Lembrou que o
Governo chileno mantinha
uma Organização Internacio-
nal, para a execução de pes-soas no exterior, que, além de
assassinar Letelier e Moffitt,
também tirou a vida de Car-
los Pratts, ex-Chefe das For-
ças Armadasj-hilenas no Go-verraTde Salvador Allende, erealizou o atentado contra o
ex-Vice-Presidente chileno
Bernardo Leighton. Weiss
disse que nào acreditava quea Corte de Apelações da Jus-
tiça Militar chilena, "que ja-mais condenou o Governo
por nenhuma de suas atroci-
dades", conceda extradição e

lamentou que, no seu ponto-de-vista, a reação de Wa-
shington seja de apresentar
um forte protesto formal e
revelar que nada mais pode-ria ser feito em função dos
limites do Poder norte-
americano. Também compa-
receu ao ato Toby Moffett,
que declarou que se empe-
nhará por fortes sanções con-
tra o Governo do Chile caso a
extradição não seja conce-
dida.

Participam do ato repre-
sentantes de movimentos po-
pulares e dos Governos da
Nicarágua, Granada, Cuba,
Equador, Etiópia, Jamaica e
da França, além do Congres-
so Nacional Africano. Um te-
legrama justificando sanções
econômicas ao Chile pela re-
cusa da extradição foi envia-
do pelos lideres de seis dos
sete principais Partidos poli-ticos da Holanda. Dois gru-
pos de música folclórica, um
chileno e outro sul-africano,
fizeram apresentações. Isabel
Letelier frisou várias vezes a
necessidade de solidariedade
entre os movimentos de vá-
rios povos do mundo. Disse
que "os Pinochet, Pinóquio e
fantoches do Terceiro Mundo
costumam ir além do desejo
dos seus criadores e das for-
ças do império que mantém
Pinochet no Poder e manteve
os Somoza por 40 anos e o Xá
por 25 anos".

As duas representantes da
Associação de Parentes de
Pessoas Desaparecidas no
Chile compareceram também
a uma audiência da Comissão
da Câmara sobre Direitos Hu-
manos e Pessoas Desapareci-
das. No seu depoimento, o
presidente da Liga Interna-
cional por Direitos Humanos,
Jerome Shestack, disse que a
prática de fazer pessoas "de-
saparecerem" foram pratica-
das com mais freqüência na
Argentina, no Brasil, no Chi-
le, no Paraguai e no Uruguai.
Afirmou que no Brasil a "si-

~tuaçâo tinha melhorado" ~e~
que alguns sinais de mudan-
ça estão sendo observados no
Chile, em virtude de pressõesinternacionais. Ele recomen-
dou que o Governo dos Esta-
dos Unidos denunciem esses
casos porque "mesmo a dita-
dura mais repressiva é sensí-
vel à deteriorizaçáo da sua
imagem internacional".
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Carter mandou dois agentes proteger Kennedy de atentados

SALT-2 só é aprovado
se URSS ceder em Cuba

Washington — O Presidente Jimmy
Carter reuniu-se ontem com congressis-
tas republicanos e democratas para infor-
mar-lhes sobre a "fase delicada" em quese encontram as negociações em torno
das supostas tropas de combate soviéti-
cas em Cuba. Mas náo conseguiu conven-
cê-los, pois eles disseram mais tarde queo SALT-2 (tratado de limitações de armas
estratégicas) náo será ratificado se os
soldados não saírem da ilha.

O líder republicano no Senado, Ho-
ward Baker, que aspira à Presidência
pelo seu Partido nas eleições de 1980,
disse que Carter está levando muito tem-
po com essa questão, que qualificou de"provocação dos russos". O presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Se-
nado, Frank Church, previu que, no fim,"o Senado exigirá uma garantia do Presi-
dente de que não há em Cuba forças de
combate soviéticas".

Não ameaça
Church qualificou a reunião com Car-ter de "exploratória", destinada a pôr os

parlamentares a par da situação. Quando
lhe perguntaram se pensava num próxi-
mo confronto com os soviéticos, disse que
não sugeriria que os Estados Unidos ado-
tassem medidas militares. Mas afirmou:"O Senado insistirá na retirada dessas
tropas de combate de Cuba".

O Senador Jacob Jabits, que também
participou do encontro, disse não acredi-
tar que a situação vá se converter em
uma "crise nacional importante", e acres-
centou que a suposta brigada náo consti-
tui uma "ameaça para os Estados Uni-
dos". Opinou também, ao contrário de
outros congressistas, que o Senado náo
deve abster-se de examinar o SALT-2, o
que implicaria uma vinculação entre as
duas questões. Disse que o Senado deve
ratificar o tratado, para que ele possaentrar em vigor.

Funcionários do Governo informaram
que Carter recorrerá possivelmente a cer-
tas pressões de natureza econômica e
aproveitará as tensões sino-soviéticas,
em suas gestões para resolver a questão.

Vance dá sugestões à URSS
Bernard Givertzman

Washington — As discussões do Secre-
tário de Estado americano, Cyrus Vance,
com o Embaixador da Uniáo Soviética,
Anatoly Dobrynin, sobre a suposta briga-
da de combate soviética em Cuba, toma-
ram nova direçáo ontem, com o america-
no apresentando sugestões, pela primeira
vez, sobre como resolver o problema que
ameaça a aprovação do Tratado de Limi-
tação de Armas Estratégicas, SALT-2.
Mas não se deram detalhes de tais suges-
toes.

A informação, dada por funcionários
do Governo, acrescenta que os quatro
primeiros encontros de Vance com Do-
brynin foram exploratórios, dedicados
basicamente ãs perguntas específicas dos
americanos sobre a localização dos cerca

The New York Times

de 2 mil ou 3 mil soldados, sua missão e o
periodo de tempo que ficarão em Cuba.

Sem ultimatos"Estamos agora em posição para co-
meçar as discussões com os soviéticos
sobre as medidas que podem ser tomadas
para alterar a situação, de modo a torna-
Ia aceitável pelos Estados Unidos", disse
um funcionário do Governo antes do en-
contro de Vance com Dobrynin, ontem à
tarde. A reunião, no Departamento de
Estado, durou uma hora.

O Presidente Carter também explicou
a situação a lideres do Congresso, na
manhã de ontem, sem dizer-lhes especifi-
camente o que Vance ia tentar obter dos
russos. O Governo acentuou que o status
quo em Cuba tem de ser mudado, mas
evitou ser preciso para não parecer estar
dando um ultimato à União Soviética.

-Senador já aceita proteção-
Washington — O Senador Edward

Kennedy, possível candidato à indica-
çáo do Partido Democrata para con-
correr ás eleições presidenciais de
1980, aceitou a proteção de agentes do
Serviço Secreto, determinada peloPresidente Jimmy Carter quando rece-
beu informes segundo os quais a segu-
rança pessoal de Kennedy está em
perigo.

Jody Powell, assessor de imprensada Casa Branca, disse que a medidafoi tomada com base em análises feitaspelo Serviço Secreto e em conversasmantidas entre agentes e empregadosdo Senador, mas nào quis entrar emdetalhes sobre quais os motivos queconcretamente obrigaram Carter a in-dicar guarda-costas para o Senador eseu possível rival na converçáo demo-

Mas na frente dos repórteres, Po-

well falou por telefone com Tom Sou-
thwwK, assessor de imprensa do Sena-
dor. Escapou um único comentário do
auxiliar de Carter: "Para nós é um
prazer". Após dizer isso. Powell leu o
seguinte anúncio à impresa:"O Presidente, baseando-se em in-
formes do Serviço Secreto e conversas
com os empregados do Senador Ken-
nedy, ordenou ao Secretário do Tesou-
ro (a cujo departamento está subordi-
nado o Serviço Secreto) que se ponha
em contato com o Senador Kennedy
para acertar as medidas necessárias
a dar-lhe proteção".

O assessor de Kennedy repetiu o
comentário feito pelo Senador, reagin-
do à determinação de Carter: "Aceito
a generosa oferta do Presidente Car-
ter de poteção do Serviço Secreto e
minha familia e eu agradecemos pro-
fundamente a medida que ele tomou
sobre este assunto".

Rosalynn confirma candidatura
Washington — Rosalynn Carter disse

ontem que seu marido vai anunciar antes
do fim do ano sua intenção de cândida-
tar-se à reeleição e insistiu que seus pia-nos náo serão afetados de maneira algu-
ma por um desafio do Senador Edward
Kennedy (Democrata-Massachusetts).

Num dia agitado por muitos compro-
missos para angariar fundos para a cam-
panha na Flórida e Carolina do Sul, Rosa-
lynn procurou eliminar quaisquer dúvi-
das sobre as intenções do Presidente Car-
ter. Ela conseguiu 250 mil dólares em três
compromissos durante o dia, segundo
Evan Dobelle, diretor nacional do Comitê
eleitoral Carte-Mondale.

Ela evitou mencionar a data exata doanúncio da candidatura, mas conseguiu
aplausos de uma platéia entusiasmada
quando declarou em Tampa, Flórida: "Já
demos a partida e Jimmy Carter vai serindicado e Jimmy Carter será reeleito".

A Sra Carter revelou que Já existem
planos para realização de centenas de
festas em residências de adeptos em todo
o pais para comemorar o anúncio da
candidatura e levantar contribuições."Espero que vocês convidem seus amigos
e lhes peçam as que tragam sua contri-
buiçôes", afirmou a um grupo de adeptos
em Columbia, Carolina do Sul.

Lei para o Canal é recusada
Washington — Por 203 votos contra

192, a Câmara dos Deputados dos Esta-
dos Unidos rejeitou o projeto de lei sobre
a legislação para os tratados do Canal do
Panamá, cuja entrada em vigor está pre-vista para Io de outubro próximo. Horas
antes o projeto fora aprovado pelo Sena-~do por 60 votos contra 35.

O Deputado John Murphy esclareceu
que se o projeto de lei nào for"aprovado, o
Presidente Jimmy Carter terá que emitir
uma ordem executiva, determinando quea legislação entre em vigor. Antes da
votação na Câmara. Murphy disse que a
legislação seria enviada novamente à co-
missão bicameral que elaborou o projeto,na esperança de que pudesse oferecer
nova versão que satisfaça aos depuf ados.

O projeto estabelecia a criação de uma
comissão controlada pelos Estados Uni-
dos. destinada a operar o canal até o final
deste século; segundo os termos dos tra-
tados, o canal só passará ao controle
completo do Panamá a 31 de dezembro
de 1999. O Senado já havia ratificado os
tratados__que__conforme garantem seus
partidários, entrarão em vigor mesmo
que sua legislação nào seja aprovada peloCongresso.

A comissão controladora do canal te-
ria um caráter de organismo sujeito à
supervisão orçamentária do Congresso. O
Presidente Carter havia pedido que a
comissão permanecesse semi.-
independente.

Ex-militante da extrema
esquerda é assassinado à
porta de sua casa em Paris

Artette Chabrol
Correspondente

Paris — Pierre Goldmann, antigo militante
da extremaesquerda francesa, condenado por um
duplo assassínio, mas depois absolvido, autor de
dois livros de alguma notoriedade, foi assassinado
ontem pouco depois do meio-dia nesta Capital.

A autoria do crime foi assumida por um grupointitulado Honra da Polícia, já conhecido poroutros atentados como esquadrão da morte.
JUSTIÇA PARALELA

Goldmann era um persona-
gem conhecido na França.
Em 1968, ele se distinguiu na
extremaesquerda por sua vi-
gorosa militância, mas poucodepois caía na delinqüência e
participava de assaltos. Pre-
so em 1969. foi acusado da
morte de dois farmacêuticos
parisienses e, embora se de-
clarasse inocente, condenado
à prisão perpétua.

Em 1976, graças à ação de
comitês de solidariedade, ob-
teve uma revisão do processo
e foi absolvido. Mas, conti-
nuava condenado a uma pe-na de 12 anos de prisão por
ter participado de três assai-
tos, delito que confessara.
Abreviada sua sentença, ele
saiu da prisão prestigiado pe-lo sucesso de um livro auto-
biográfico escrito na prisão:
Lembranças Obscuras de um
Judeu Polonês na França.

Posteriormente, esse ex-
militante passou a viver à
margem da vida política,
suas convicções de judeu o
afastando da extremaes-
querda.

Goldmann foi abatido a ti-
ros ontem, ao meio-dia e
meia, bem próximo à sua resi-
dência no 13_me arrondisse-
ment de Paris, por um ho-
mem que disparou sua arma
quatro vezes. Morreu instan-
taneamente.

Algum tempo mais tarde,
um grupo intitulado Honra

da Policia assumiu a respon-
sabilidade por sua morte
num telefonema à agência
France Press e. tendo na
oportunidade sido lido um
comunicado dizendo que fora
feita justiça, ja que "mais
uma vez ficou demonstrada a
debilidade e incapacidade
dos tribunais franceses".

A morte de Goldmann faz
pensar num esquadrão da
morte francês, o que inquieta
a população, mas segundo a
policia a ação se deveu prova-velmente a um gnipo de ex-
tremadireita, e nâo a policiais
que queiram faser justiça parsuas próprias mãos.

Efetivamente, as balas de
grosso calibre removidas do
corpo de Goldmann sáo exa-
tamente iguais às encontra-
das nos corpos de um guardada Associação dos Argelinos,
em Paris, e de Henri Curial,
judeu marxista como Gold-
mann. Os dois atentados tive-
ram sua autoria reivindicada
pela organização Delta.

Há quatro meses, o chefe do
serviço de vigilância da CGT
foi alvo de um atentado (fra-
cassado) do grupo Honra da
Policia, que ameaçou por car-
ta dois prefeitos comunistas
nas últimas semanas. Essas
duas denominações podem
bem encobrir uma única or-
ganizaçào de extremadireita
na França, revelando com
sua ação tanto seu anti-
semitismo como seu anti-
marxismo.

Divergências marcam
encontro da esquerda

Paris (da Correspondente)
— Pela primeira vez em 18
meses, o Partido Comunista e
o Partido Socialista voltaram
a se reunir ontem de manha
em torno de uma mesa de
negociação. O encontro du-
rou mais de três horas, mas,
como previsto, nada surgiu
dele, em face das divergèn-
cias totais, o que deixa ante-
ver que a pretendida união da
esquerda ainda vai demorar
muito tempo.

Nâo se pode falar exata-
mente em fracasso, já que ne-
nhum dos dois lados alimen-
tava realmente esperanças.
Depois que aceitaram o prin-

cípio de um reencontro entre
as duas delegações proposto
por François Mitterrand no
mês passado, os comunistas
nào cessaram de minimizar
sua importância e de afirmar
que nada surgiria dele. Quan-
to aos socialistas, eles não
podiam ter ilusões, em face
dessa atitude.

Os 210 minutos de discus-
soes entre a delegação sócia-
lista, chefiada por Pierre Be-
regovoy, e a comunista, lide-
rada por Charles Fitermann
(os dois negociadores do Pro-
grama Comum da esquerda),
foram marcados por diver-
gèncias quase completas.

Vitória da coligação
conservadora na Suécia
ameaça gerar uma crise

Luís Fernando Cardoso
fcriviodo especial

Estocolmo — Se até quarta-feira, quando foi
anunciado o resultado final do pleito, havia dúvi-
das quanto ao futuro Governo sueco, essas dúvi-
das parecem crescer agora, em meio a uma série
de especulações, entre elas a de que o Premier
liberal em exercício, Ola Ullsten, prefere abando-
nar o posto em definitivo, deixando a administra-
ção ao centrista Thorbjorn Faelldin, ou ao conser-
vador Gosta Bohman.

Mas, como é grande o número de deputados
liberais que em hipótese alguma aceitam um
Governo de Bohman, cujo Partido foi o que mais
cresceu no pleito de domingo, e como o Partido de
Faeeldin foi o que mais perdeu, não se afasta a
possibilidade de um voto de desconfiança logo
que um novo Governo seja apresentado e que
haja necessidade de convocar eleições anteci-
padas.
A MECÂNICA DE POSSE

Ontem mesmo, como é pra-
xe, Ullsten apresentou ao
Presidente do Riksdag (Par-
lamento), Henry Allard, que
funciona como uma espécie
de Chefe de Estado, seu pedi-
do de demissão do posto de
Primeiro-Ministro e ouviu a
habitual solicitação para que
continue interinamente go-

Generais
criticam
Suárez

Madri — Dois generais cri-
ticaram publicamente o Go-
verno espanhol por não haver
acabado com o terrorismo e a
violência politica que já ma-
tou nove oficiais do Exército
este ano. O Chefe do Estado-
Maior, General José Gabeiras
Montero, disse que "a Espa-
nha está doente e submetida
a um tratamento que nào dá
resultados satisfatórios".

Já o Comandante militar
das ilhas Canárias, General
Jesus González dei Hierro,
censurou o Governo do Pre-
mier Adolfo Suarez "que nâo
exerce sua autoridade eficaz-
mente", mas acrescentou que

. "o Exé_rçito_a_c___ita_a-primazia-
do Poder civil".

Segundo a agência AP, os
discursos dos dois generais
constituem a primeira censu-
ra aberta ao Governo em três
anos, quando o Conselho Su-
perior do Exército opós-se à
legalização do Partido Comu-
nista Espanhol.

vemando até a designação do
novo Premier.

A Io de outubro o novo Par-
lamento elege seu Presidente,
que dois dias depois indica o
nome do Primeiro-Ministro.
No dia 4 o Presidente desig-
nado apresenta seu ministé-
rio e no dia seguinte o progra-
ma de Governo.

Papa evita
campanha
salarial

Cidade do Vaticano — O
Papa João Paulo n tomou
providências para evitar a
ameaça de uma campanha
salarial, em organização no
Vaticano, e autorizou um
completo estudo dos níveis
de remuneração de seus 1 mil
300 empregados leigos.

A decisão foi tomada três
dias depois que um grupo de
empregados divulgou uma
carta enviada ao Papa, na
qual se queixavam dos bai-
xos níveis salariais e solicita-
vam outros benefícios, em
comparação com trabalhado-
res de empregos semelhantes
na Itália.

O porta-voz do Vaticano,
Tadre Romeo Fancirolu, m-

formou, contudo, que qual-
quer novo acordo de remune-
ração para os empregdos da
Igreja "precisará de levar em
consideração a capacidade
real da Santa Sé que, apesar
do divulgado pela imprensa,
é desafortunadamente limi-
tada".
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Tribunal da Argentina

manda soltar Timerman

Buenos Aires — Um ex-
membro da Comissão Intera-
mericana de Direitos Huma-
nos, o advogado Genaro Car-
rio, conseguiu uma de suas
mais importantes vitórias
nos tribunais justamente
quando a CIDH atuava na
Argentina: a Suprema Corte
concedeu o habeas corpus pe-
dido por Carrio para o jorna-
lista Jacobo Timerman, man-
tido há mais de três anos em
prisáo domiciliar.

Ao assumir o Poder em
março de 1976, a Junta Mili-
tar que governa a Argentina
expropriou o jornal La Opi-
nión, de propriedade de Ti-
merman, e o prendeu com ba-
se numa lei de exceção, o "ato
de responsabilidade institu-
cional", sem processo. A deci-
são da mais alta corte da Ar-
gentina tem grande relevãn-
cia no contexto político do

Rosental Calmon Alves
Correspondente

pais e foi encaminhada terça-
feira à Junta.

Até ontem, quando a noti-
cia tornou-se pública, não
houve nenhuma manifesta-
çâo do Governo sobre o que
fará com Timerman. Do pon-
to-de-vista jurídico, há so-
mente duas hipóteses: liber-
tá-lo em cumprimento do ha-
beas corpus ou dar entrada
em um recurso aclaratório.

Comissão encerra trabalho
Buenos Aires (do Corres-

pondente) — A Comissão In-
teramericana de Direitos Hu-
manos encerrou ontem seu
trabalho de apuração de de-
núncias na Argentina, ao
mesmo tempo em que se di-
vulgava que dois importantes
dirigentes da organização pe-
ronista clandestina Montone-
ros morreram esta semana
num tiroteio com a policia.
Um dos mortos, o ex-
Deputado Armando Croato,
tinha sido citado como desa-
parecido, numa denúncia à
CIDH.

Durante reunião de uma
hora e 15 minutos, na Casa
Rosada, a Comissão Intera-
mericana despediu-se ontem
do Presidente Jorge Videla,
agradeceu as facilidades con-
cedidas para a apuração de
queixas de violações dos di-
reitos humanos e apresentou
as primeiras recomendações,
incluindo casos concretos"que exigem uma solução
mais urgente".

* 
CRÍTICAS

O Chanceler Carlos Pastor
e o Ministro do Interior, Ge-

neral Albano Harguindeguy,
também participaram da reu-
nião, que prolongou-se mais
tempo do que o previsto pro-
que as duas partes trocaram
informações, observações e
explicações. O comunicado
final sobre a observação in
loco realizada pela comissão
na Argentina destaca as faci-
lidades encontradas neste
país durante as investiga-
ções.

O presidente da CIDH, An-
drés Aguilar, respondeu à
mais citada crítica publicada
na imprensa argentina, ao
afirmar que "as denúncias so-
bre atos de terrorismo foram
recebidas apenas como refe-
rència histórica, pois devem
ser esclarecidas pelas autori-
dades e pela Justiça do país".
Explicou que a comissão só
investiga denúncias contra os
Governos, pois do contrário
estaria tentando desempe-
nhar o papel destes. Além dis-
so desmentiu que tivesse sido
negada uma audiência a uma
organização de vítimas do
terrorismo.

Somente durante o mês de
novembro, a CIDH vai-se reu-
nir em Washington, na sede

da OEA, para analisar os da-
dos colhidos nesses 15 dias de
trabalhos, a fim de preparar
um amplo relatório com as
denúncias de violações dos
direitos humanos e as reco-
mendações ao Governo.

No encontro, a comissão
deve ter tomado conhecimen-
to do destino que teve pelo
menos um dos desaparecidos
registrados durante sua pre-
sença no país: o ex-Deputado
Armando Croato,um dos dois
dirigentes montoneros mor-
tos num tiroteio com agentes
de segurança na segunda-
feira, de acordo com informa-
ções tornadas públicas
ontem.

Há vários dias já circula-
vam na Capital notícias sobre
a descoberta de uma célula
da organização de extrema
esquerda.

O tiroteio ocorreu num su-
permercado do subúrbio de
Munro, a 30 km do Centro de
Buenos Aires, onde os agen-
tes teriam surpreendido os
dois montoneros, um dos
quais teria lançado uma gra-
nada de mão que acabou não
explodindo.

Médicos examinam Cámpora
Buenos Aires (do Corres-

pondente) — Uma Junta mé-
dica designada pelo Governo
argentino, examinou o ex-
Presidente Hector Cámpora
de 70 anos, que há três anos e
meio está asilado na residên-
cia do Embaixador mexicano
nesta Capital e sofre de um
tumor, aparentemente cance-
roso, na parótida, necessitan-
do ser submetido a um trata-
mento delicado.

A revelação foi feita ontem
pelo Embaixador mexicano,
Antonio Lara Villarreal, ao
confirmar que seu Governo
reiterou mais uma vez o pedi-
do de concessão de um salvo-
conduto. O Governo argenti-
no não deu nenhuma respos-
ta. embora se saiba que não
está disposto a permitir que o
ex-Presidente deixe o pais,
oferecendo apenas as garan-
tias para que possa internar-
se num hospital de Buenos
Aires.

Numa entrevista a um pe-
queno grupo de correspon-
dentes estrangeiros, o Embai-
xador Lara Villarreal decla-
rou que "o Govemo mexica-
no comunicou imediatamen-
te ao Governo argentino o
diagnóstico sobre o estado de
saúde do doutor Cámpora,
solicitando a documentação
correspondente com as ga-rantias necessárias para queele possa abandonar o país, a
fim de receber, no México, a
atenção que precisa".— Além disso — continuou
o diplomata — aceitamos o
pedido argentino para queuma junta médica designada
pelo próprio Governo exami-
nasse o doutor Cámpora. O
exame foi feito há 10 dias na
residência do Embaixador do
México, em Buenos Aires,
sem que até hoje tenha sido
recebido o salvo-conduto pa-ra que o ex-Presidente possaviajar com a urgência que o
caso requer.

O representante mexicano
teve uma nova reunião com o
diretor de política exterior da
Chancelaria argentina, Em-
baixador Enrique Lupi, para
reiterar o pedido de conces-
são do salvo-conduto, feito
pela primeira vez em 1976,
quando o ex-Presidente pe-
diu asilo na Embaixada do
México, logo após do golpe
militar que derrubou a ex-
Presidenta Maria Esteia de
Perón.

Depois dessa reunião no
Palácio San Martin, o Embai-
xador declarou que "é evi-
dente a importância do tem-
po numa situação como esta,
sobretudo levando-se em con-
ta o fato de haver sido confir-
mado pelo médico, que aten-
de ao ex-Presidente, a neces-
sidade de que ele receba o
mais rápido possível cuida-
dos médicos especiais".

Kennedy homenageia Letelier
Armando Ourique

Correipondento
Washington — Mais de 200

pessoas participaram ontem
de um ato público realizado
no auditório da Universidade
Howard em homenagem ao
ex-Ministro do Exterior do
Chile, Orlando Letelier, as-
sassinado há três anos em
Washington, e ouviram uma
mensagem do Senador Ed-
ward Kennedy, na qual ele
reafirmou seu "compromisso
de ver os responsáveis pelo
assassínio julgados, os direi-
tos tirados do povo chileno
devolvidos e restaurada a tra-
dição democrática do chile".

Compareceram ao ato pú-
blico a viúva do ex-Ministro
Isabel Letelier, e Michael
Moffit, marido de Ronnle
Moffit, secretária de Letelier e
que também morreu no aten-
tado a bomba. Além de acu-
sarem o Presidente Augusto
Pinochet de "fascista", am-
bos pediram um embargo
econômico contra o Chile, ca-
60 o Governo militar não con-
ceda a extradição do General
Manuel Contreras, do Coro-
nel Pedro Espinoza e do Capi-
tão Armando Larios, acusa-
dos pelo Governo norte-
americano de terem ordena-
do os assassínios.

CONDENAÇÕES
GENÉRICAS

O Presidente do Sindicato
da Indústria Automobilística
dos Estados unidos (UAW),
Douglas Fraser, fez algumas
referências ao Brasil na men-
sagem que enviou ao ato pú-
blico. Afirmou que o assassi-
nio causa tristeza, mas não
elimina as esperanças.

Destacou que há um ano
ninguém esperava que outros
aparentemente invencíveis
ditadores seriam derrubados,
ou que a Nicaragua. o Equa-
dor e a Bolívia estariam hoje
sob regimes democráticos.
Indagou então. "Quem pen-
sana há um ano que líderes
da Oposição e dissidentes
brasileiros teriam permissão
de retomar ao Brasil após
anos-no exílio? Ou que traba-
lhadores brasileiros da indus-
tria automobilística teriam
tido sucesso na reaüzaçao de
greves e na oDteriçào de con-
tratos de trabalho melhores
de sete empresas multuiacio-
nals'"> Lembrou que agora os
povos da Guatemala e de El

Salvador avançam para der-
rubar seus regimes opressi-
vos. Fraser manifestou ainda
a esperança de que "o Chile
no fúturo próximo seja o pri-
meiro dos países do cone Sul
a gozar de democracia".

Prêmios de direitos huma-
nos em homenagem a Lete-
lier-Moffit foram entregues ao
líder negro do Mississipi Al-
fred Robinson, chamado de"companheiro" por Isabel Le-
telier e à Associação dos Pa-
rentes de Pessoas Desapare-
cidas no Chile. Alfred Robin-
son afirmou em longo discur-
so que os povos do Terceiro
Mundo e os negros norte-
americanos deveriam unir-se
contra ditaduras como a de
Pinochet e defende a conquis-
ta dos direitos humanos. A
Associação dos Parentes de
Pessoas Desaparecidas no
Chile foi representada por
duas mulheres humildes, So-
la Sierra Henriquez e Ana Ro-
jas Casteneda, que "expres-
saram a solidariedade do po-
vo chileno com todos os po-
vos do mundo que estão lu-
tando por paz, justiça e digni-
dade". Elas pediram solida-
riedade aos seus esforços pa-ra obrigar Pinochet a entre-
gar os 15 corpos de presos
políticos que foram encontra-
dos há oito meses numa mina
em Lonquem e solidariedade
para o fim as prisões arbitrá-
rias e da prática de "desapa-
recerem" com as pessoas.

Durante o ato, o presidente
do Instituto para Estudos de
Orientação Política, Peter
Weiss, acusou o Governo chi-
leno de "terrorista" e afirmou
que no Direito Internacional
deveria figurar o conceito da
prática de terror executada
pelo Estado. Lembrou que o
Govemo chileno mantinha
uma Organização Internacio-
nal. para a execução de pes-soas no exterior, que, além de
assassinar Letelier e Moffitt,
também tirou a vida de Car-
los Pratts, ex-Chefe das For-
ças Armadas chilenas no Go-
vemo d~é~Salvador Allende, ê -
realizou o atentado contra o
ex-Vice-Presidente chileno
Bernardo Leighton Weiss
disst que não acreditava quea Corte de Apelações, da Jus-
tiça Militai chilena, "que ja-mais condenou o Govemo
por nenhuma de suas atroci-
dades". conceda extradição e
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Carter mandou dois agentes proteger Ted Kennedy de atentados

Carter promete 
agir se

URSS não ceder em Cuba
Washington — O Presidente Jimmy

Carter disse ontem que os Estados Uni-
dos tomarão as medidas necessárias so-
bre a presença de tropas soviéticas em
Cuba se fracassarem as negociações que
estáo sendo feitas com o Embaixador
soviético Anatoly Dobrynin. Uma fonte
da Casa Branca descartou a possibilida-
de de qualquer ação militar direta.

O Secretário de Imprensa da Casa
Branca, Jody Powell disse ontem que o
Govemo está estudando possíveis linhas
de ação se fracassarem os entendimentos
diplomáticos e o representante (deputa-
do) John Brademas afirmou que as medi-
das "serão pouco atrativas do ponto-de-
vista soviético.

O Presidente Jimmy Carter reuniu-se
ontem com congressistas republicanos e
democratas para informar-lhes sobre a"fase delicada" em que se encontram as
negociações em tomo das supostas tro-
pas de combate soviéticas em Cuba. Mas
não conseguiu convencê-los, pois eles dis-
seram mais tarde que o SALT-2 (tratado
de limitações de armas estratégicas) não

será ratificado se os soldados não saírem
da ilha.

O lider republicano no Senado, Ho-
ward Baker, que aspira à Presidência
pelo seu Partido nas eleições de 1980,
disse que Carter está levando muito tem-
po com essa questão, que qualificou de"provocação dos russos". O presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Se-
nado, Frank Church, previu que, no flm,"o Senado exigirá uma garantia do Presi-
dente de que náo há em Cuba forças de
combate soviéticas".

Church qualificou a reunião com Car-
ter de "exploratória", destinada a pôr os
parlamentares a par da situação. Quandolhe perguntaram se pensava num próxi-mo confronto com os soviéticos, disse quenão sugeriria que os Estados Unidos ado-
tassem medidas militares. Mas afirmou:"O Senado insistirá na retirada dessas
tropas de combate de Cuba".

O Senador Jacob Jabits, que também
participou do encontro, disse não acredi-
tar que a situação vá se converter em
uma "crise nacional importante"

Vance dá sugestões à URSS
Bernard Givertzman

Washington — As discussões do Secre-
tário de Estado americano, Cyrus Vance,
com o Embaixador da União Soviética,
Anatoly Dobrynin, sobre a suposta briga-
da de combate soviética em Cuba, toma-
ram nova direção ontem, com o america-
no apresentando sugestões, pela primeira
vez, sobre como resolver o problema que
ameaça a aprovação do Tratado de Limi-
tação de Armas Estratégicas, SALT-2.
Mas não se deram detalhes de tais suges-
tòes.

A informação, dada por funcionários
do Govemo, acrescenta que os quatro
primeiros encontros de Vance com Do-
brynin foram exploratórios, dedicados
basicamente às perguntas específicas dos
americanos sobre a localização dos cerca
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de 2 mil ou 3 mil soldados, sua missão e o
período de tempo que ficarão em Cuba.

Sem ultimatos"Estamos agora em posição para co-
meçar as discussões com os soviéticos
sobre as medidas que podem ser tomadas
para alterar a situação, de modo a torná-
la aceitável pelos Estados Unidos", disse
um funcionário do Govemo antes do en-
contro de Vance com Dobrynin, ontem à
tarde. A reunião, no Departamento de
Estado, durou uma hora.

O Presidente Carter também explicou
a situação a líderes do Congresso, na
manhã de ontem, sem dizer-lhes especifi-
camente o que Vance ia tentar obter dos
russos. O Govemo acentuou que o status
quo em Cuba tem de ser mudado, mas
evitou ser preciso para náo parecer estar
dando um ultimato à União Soviética.

lamentou que, no seu ponto-
de-vista, a reação de Wa-
shington seja de apresentar
um forte protesto formal e
revelar que nada mais pode-ria ser feito em função dos
limites do Poder norte-
americano. Também compa-
receu ao ato Toby Moffett,
que declarou que se empe-
nhará por fortes sanções con-
tra o Govemo do Chile caso a
extradição náo seja conce-
dida.

Participam do ato repre-
sentantes de movimentos po-
pulares e dos Governos da
Nicarágua, Granada, Cuba,
Equador, Etiópia, Jamaica e
da França, além do Congres-
so Nacional Africano. Um te-
legrama justificando sanções
econômicas ao Chile pela re-
cusa da extradição foi envia-
do pelos líderes de seis dos
sete principais Partidos poli-
ticos da Holanda. Dois gru-
pos de música folclórica, um
chileno e outro sul-africano,
fizeram apresentações. Isabel
Letelier frisou várias vezes a
necessidade de solidariedade
entre os movimentos de vá-
rios povos do mundo. Disse
que "os Pinochet, Pinóquio e
fántoches do Terceiro Mundo
costumam ir além do desejo
dos seus criadores e das for-
ças do império que mantém
Pinochet no Poder e manteve
os Somoza por 40 anos e o Xá
por 25 anos".

As duas representantes da
Associação de Parentes de
Pessoas Desaparecidas no
Chile compareceram também
a uma audiência da Comissão
da Câmara sobre Direitos Hu-
manos e Pessoas Desapareci-
das. No seu depoimento, o
presidente da Liga Interna-
cional por Direitos Humanos,
Jerome Shestack. disse que a
prátka de fazer pessoas "de-
saparecerem" foram pratica-
das com mais freqüência na
Argentina, no Brasil, no Chi-
le, no Paraguai e no Uruguai.
Afirmou que no Brasil a "si-
tuação tinha melhorado" e
qüe aiguns sinais de mudan-
ça estão sendo observados no
Chile, em virtude de pressõesinternacionais Ele recomen-
dou que o Govemo dos Esta-
dos Unidos denunciem esses
casos porque "mesmo a dita-
dura mais repressiva e sensí-
vel à deteriorizaçáo da sua
imagem internacional".

-Senador 
já aceita proteção-

Washington — O Senador Edioard
Kennedy, possível candidato à indica-
çâo do Partido Democrata para con-
correr às eleições presidenciais de
1980, aceitou a proteção de agentes do
Serviço Secreto, determinada pelo
Presidente Jimmy Carter quando rece-
beu informes segundo os quais a segu-
rança pessoal de Kennedy está em
perigo.

Jody Powell. assessor de imprensaaa Casa Branca, disse que a medida
foi tomada com base em análises feitaspelo Serviço Secreto e em conversasmantidas entre agentes e empregadosdo Senador, mas não quis entrar emdetalhes sobre quais os motivos queconcretamente obrigaram Carter a in-dicar guarda-costas para o Senador eseu possível rival na converção demo-crata.

Mas na frente dos repórteres, Po-

well falou por telefone com Tom Sou-
thuncK, assessor de imprensa do Sena-
dor. Escapou um único comentário do
auxiliar de Carter: "Para nós é um
prazer". Após dizer isso, Powell leu o
seguinte anúncio à impresa:"O Presidente, baseando-se em in-
formes do Serviço Secreto e conversas
com os empregados do Senador Ken-
nedy, ordenou ao Secretário do Tesou-
ro (a cujo departamento está subordi-
nado o Serviço Secreto) que se ponha
em contato com o Senador Kennedy
para acertar as medidas necessárias
a dar-lhe proteção".

O assessor de Kennedy repetiu o
comentário feito pelo Senador, reagin-
do à determinação de Carter: "Aceito
a generosa oferta do Presidente Car-
ter de poteçáo do Serviço Secreto e
minha família e eu agradecemos pro-
fundamente a medida que ele tomou
sobre este assunto".

Rosalynn confirma candidatura

Washington — Rosalynn Carter disse
ontem que seu marido vai anunciar antes
do fim do ano sua intenção de candida-
tar-se à reeleição e insistiu que seus pia-
nos não serão afetados de maneira algu-
ma por um desafio do Senador Edward
Kennedy (Democrata-Massachusetts).

Num dia agitado por muitos compro-
missos para angariar fundos para a cam-
panha na Flórida e Carolina do Sul, Rosa-
lynn procurou eliminar quaisquer dúvi-
das sobre as intenções do Presidente Car-
ter. Ela conseguiu 250 mil dólares em três
compromissos durante o dia, segundo
Evan Dobelle. diretor nacional do Comitê
eleitoral Carte-Mondale.

*
Ela evitou mencionar a data exata do

anúncio da candidatura, mas conseguiu
aplausos de uma platéia entusiasmada
quando declarou em Tampa, Flórida: "Já
demos a partida e Jimmy Carter vai ser
indicado e Jimmy Carter será reeleito".

A Sra Carter revelou que já existem
planos para realização de centenas de
festas em residências de adeptos em todo
o pais para comemorar o anúncio da
candidatura e levantar contribuições."Espero que vocês convidem seus amigos
e lhes peçam as que tragam suas contri-
buições", afirmou a um grupo de adeptos
em Columbia, Carolina do Sul.

Lei para o Canal é recusada

Washington — Por 203 votos contra
192. a Câmara dos Deputados dos Esta-
dos Unidos rejeitou o projeto de lei sobre
a legislação para os tratados do Canal do
Panamá, cuja entrada em ?igor está pre-vista para Io de outubro próximo. Horas
antes o projeto fora aprovado pelo Sena-
do por 60 votos contra 35.

O Deputado John Murphy esclareceu
quese o projeto do ie; nao for aprovado, o -
Presidente Jimmy Carter terã que emitir
uma ordem executiva, determinando que
a legislação entre em vigor Antes da
votação na Câmara, Murphy disse que a
legislaçao seria enviada novamente à co-
missão bicamerai que elaborou o projeto,
na esperança de que pudesse oferecer
nova versão que satisfaça aos deputados.

O projeto estabelecia a criação de uma
comissão controlada pelos Estados Uni-
dos, destinada a operar o canal até o final
deste século; segundo os termos dos tra-
tados, o canal só passará ao controle
completo do Panamá a 31 de dezembro
de 1999. O Senado já havia ratificado os
tratados que, conforme garantem seus
partidários, entrarão em vigor mesmo
que sua legislação não seja aprovada pelo
Congresso.

A comissão controladora do canal te-
ria um caráter de organismo sujeito à
supervisão orçamentária do Congresso. O
Presidente Carter havia pedido que a
comissão pérmanecessè semi-
independente.

Ex-militante da extrema

esquerda é assassinado à

porta de sua casa em Paris
Arlette C.habml

Correspondente
Paris — Pierre Goldmann, antigo militante

da extrema esquerda francesa, condenado por um
duplo assassínio, mas depois absolvido, autor de
dois livros de alguma notoriedade, foi assassinado
ontem pouco depois do meio-dia nesta Capital.

A autoria do crime foi assumida por um grupo
intitulado Honra da Polícia, já conhecido por
outros atentados como esquadrão da morte.
JUSTIÇA PARALELA

Goldmann era um persona-
gem conhecido na França.
Em 1968, ele se distinguiu na
extrema esquerda por sua vi-
gorosa militância, mas pouco
depois caia na delinqüência e
participava de assaltos. Pre-
so em 1969, foi acusado da
morte de dois farmacêuticos
parisienses e, embora se de-
clarasse inocente, condenado
à prisão perpétua.

Em 1976, graças à ação de
comitês de solidariedade, ob-
teve uma revisão do processo
e foi absolvido. Mas, conti-
nuava condenado a uma pe-
na de 12 anos de prisão por
ter participado de três assai-
tos, delito que confessara.
Abreviada sua sentença, ele
saiu da prisáo prestigiado pe-
lo sucesso de um livro auto-
biográfico escrito na prisáo:
Lembranças Obscuras de um
Judeu Polonês na França.

Posteriormente, esse ex-
militante passou a viver à
margem da vida politica,
suas convicções de judeu o
afastando da extrema es-
querda.

Goldmann foi abatido a ti-
ros ontem, ao melo-dla e
meia, bem próximo à sua resi-
dência no 13ème arrondisse-
ment de Paris, por um ho-
mem que disparou sua arma
quatro vezes. Morreu instan-
taneamente.

Algum tempo mais tarde,
um grupo intitulado Honra

da Polícia assumiu a respon-
sabilidade por sua morte
num telefonema à agência
France Press e. tendo na
oportunidade sido lido um
comunicado dizendo que fora
feita justiça, já que "mais
uma vez ficou demonstrada a
debilidade e incapacidade
dos tribunais franceses".

A morte de Goldmaiui faz
pensar num esquadrão da
morte francês, o que inquieta
a população, mas segundo a
policia a ação se deveu prova-velmente a um grupo de ex-
trema direita, e não a policiais
que queiram fazer justiça porsuas próprias mãos.

Efetivamente, as balas de
grosso calibre removidas do
corpo de Goldmann são exa-
tamente iguais às encontra-
das nos corpos de um guardada Associação dos Argelinos,
em Paris, e de Henri Curial,
judeu marxista como Gold-
mana Os dois atentados tive-
ram sua autoria reivindicada
pela organização Delta.

Há quatro meses, o chefe do
serviço de vigilância da CGT
foi alvo de um atentado (fra-
cassado) do grupo Honra da
Polícia, que ameaçou por car-
ta dois prefeitos comunistas
nas últimas semanas. Essas
duas denominações podem
bem encobrir uma única or-
ganização de extrema direita
na França, revelando com
sua ação tanto seu anti-
semitismo como seu anti-
marxismo.

Divergências marcam

encontro da esquerda
Paris (da Correspondente)

— Pela primeira vez em 18
meses, o Partido Comunista e
o Partido Socialista voltaram
a se reunir ontem de manhã
em tomo de uma mesa cie
negociação. O encontro du-
rou mais de três horas, mas,
como previsto, nada surgiu
dele, em face das divergèn-
cias totais, o que deixa ante-
ver que a pretendida união cia
esquerda ainda vai demorar
muito tempo.

Não se pode falar exata-
mente em fracasso, já que ne-
nhum dos dois lados aümen-
tava realmente esperanças.
Depois que aceitaram o prin-

cipio de um reencontro entre
as duas delegações proposto
por Franç.ois Mitterrand no
mès passado, os comunistas
não cessarai'1 de minimizar
sua importância e de afirmar
que nada surgiria dele. Quan
to aos socialistas, eles nao
podiam ter ilusões, em lace
dessa atitude

Os 210 minutos de discus-
sões entre a delegação sócia-
lista, chefiada por Pierre Be-
regovoy, e a comunista, lide-
rada por Charles Fitermann
«,os dois negociadores do Pro-
grama Comum da esquerda i,
foram marcados por diver-
gèncias quase completas.

Vitória da coligação

conservadora na Suécia

ameaça gerar uma crise
Luís Fernando Cardoso

Enviado ospocicil

Estocolmo — Se até quarta-feira, quando foi
anunciado o resultado final do pleito, havia dúvi-
das quanto ao futuro Governo sueco, essas dúvi-
das parecem crescer agora, em meio a uma série
de especulações, entre elas a de que o Premier
liberal em exercício, Ola Ullsten, prefere abando-
nar o posto em definitivo, deixando a administra-
ção ao centrista Thorbjorn Faelldin, ou ao conser-
vador Gosta Bohman.

Mas, como é grande o níimero de deputados
liberais que em hipótese alguma aceitam um
Governo de Bohman, cujo Partido foi o que mais
cresceu no pleito de domingo, e como o Partido de
Faeeldin foi o que mais perdeu, não se afasta a
possibilidade de um voto de desconfiança logo
que um novo Governo seja apresentado e que
haja necessidade de convocar eleições anteci-
padas.
A MECÂNICA DE POSSE

Ontem mesmo, como ê pra-
xe, Ullsten apresentou ao
Presidente do Riksdag (Par-
lamento), Henry Allard, que
funciona como uma espécie
de Chefe de Estado, seu pedi-
do de demissão do posto de
Primeiro-Ministro e ouviu a
habitual solicitação para que
continue interinamente go-

Generais

criticam

Suárez
Madri — Dois generais cri-

ticaram publicamente o Go-
vemo espanhol por náo haver
acabado com o terrorismo e a
violência política que já ma-
tou nove oficiais do Exército
este ano. O Chefe do Estado-
Maior, General José Gabeiras
Montero, disse que "a Espa-
nha está doente e submetida
a um tratamento que náo dá
resultados satisfatórios".

Já o Comandante militar
das ilhas Canárias. General
Jesus González dei Hierro.
censurou o Govemo do Pre-
mier Adolfo Suárez "que não
exerce sua autoridade eficaz-
mente", mas acrescentou que"o Exército aceita a primazia
do Poder civil"

Segundo a agência AP. os
discursos dos doi.s generais
constituem a pnrneinreer.su-
ra aberta ao Govemo em três
anos, quando o Conselho Su-
perior do Exército opôs-se a
legalização do Partido Comu-
nista Espanhoi.

vernando até a designação do
novo Premier.

A 1" de outubro o novo Par-
lamento elege seu Presidente,
que dois dias depois indica o
nome do Primeiro-Ministro.
No dia 4 o Presidente desig-
nado apresenta seu ministé-
rio e no dia seguinte o progra-
ma de Govemo.

Papa evita

campanha

salarial
Cidade do Vaticano — O

Papa João Paulo n tomou
providências para evitar a
ameaça de uma campanha
salarial, em organização no
Vaticano, e autorizou um
completo estudo dos níveis
de remuneração de seus 1 mil
300 empregados leigos.

A decisão foi tomada três
dias depois que um grupo de
empregados divulgou uma
carta enviada ao Papa, na
qual se queixavam dos bai-
xos níveis salariais e solicita-
vam outros benefícios, em
comparação com trabalhado
res de empregos semelhantes
na Itália.

O porta-voz do Vaticano,
Padre Romeo Pancirolli. in-
formou, contudo, que qual-
quer novo acordo de remune-
ração para os empregdos cia
Igreja "precisará de levar em
consideração "ã capacidade"
re,)j t, Santa Sé que apesar
do rimugado pela imprensa,
f. desafortunadamente iimi-
taua .

i



JORNAL DO BRASIL Z sexta-feira. 21/9/79 D lr Caderno INTERNACIONAL — 13

Angola nomeia José Eduardo 
para 

suceder Neto

Muzorewa se

aproxima de

britânicos
Londres — O Ministro de

Relações Exteriores de Zim-
babwe — Rodésia, David Mu-
kome, disse ontem que a dele-
gação chefiada pelo Primeiro
Ministro Abel Muaorewa está"a ponto de chegar a um acor-
do unânime com a da Grã
Bretanha sobre uma nova
Constituição" para a ex —
colônia britânica. Não há, po-
rém, nenhum acordo à vista
com a representação da Fren-
te Patriótica.

Joshua N'Komo, um dos di-
rigentes da Frente, viajou
inesperadamente ontem para
Bruxelas, a fim de reunir-se
com uma delegação socialis-
ta do Parlamento Europeu e
com o Presidente do Zaire,
Mobutu Sese Seko. Também
se encontrou com o comissá-
rio europeu para as relações
com os países em desenvolvi-
mento, Claude Cheysson, e
com o Comitê para Desenvol-
vimento e Cooperação do
MCE.

UM ARRANJO

Após uma sessão de duas
horas entre o Secretário bri-
tànico de Relações Exterio-
res, Lorde Carrington, que
preside a conferência, e a con-
trovertida delegação multi-
racial de Zimbabwe — Rodé-
sia, Mukome, porta-voz do
grupo do Bispo Muzorewa de-
clarou aos jornalistas que "o
fracasso já está fora de
questão".

Interrogado sobre o poder
de veto dos brancos no Parla-
mento rodesiano, que a Grã
Bretanha insiste em retirar,
Mukome disse que isso "já se
decidiu, e chegamos a um ar-
ranjo". Mas recusou-se a es-
clarecer se sua delegação
abrira mão dessa exigência."Tudo que posso dizer é que
nos aproximamos dos britá-
nicos, e eles de nós", afirmou.

Disse ainda que Carrington
e Muzorewa poderiam divul-
gar "um grande comunicado
muito em breve". Segundo
ele, a delegação de Salisbury
e a britânica já haviam che-
gado a um acordo em todos
os pontos importantes sobre
uma nova Constituição, e só
restam uns poucos proble-
mas que podem ser esclareci-
dos hoje.

Lorde Carrington reuniu-se
separadamente com as duas
delegações, quarta-feira e on-
tem. Segundo Mukome, o
Bispo Muzorewa voltará a Sa-
lisbury neste fim de semana,
demorando-se "alguns dias"
ali para resolver assuntos do
Governo. O resto da delega-
ção permanecerá em Lon-
dres.

Smith conversa
com guerrilheiro
Londres — Os delegados

negros e brancos de Zimbab-
we-Rodésia à conferência so-
bre o futuro de seu pais não
escondem o ódio que os divi-
de e evitam dirigir-se uns aos
outros ou apertarem-se as
mãos durante as sessões na
Lancaster House. Mas os fun-
cionários que trabalham ali
surpreenderam algumas con-
versas surpreendentes, inclu-
sive entre o ex-Primeiro-
Ministro Ian Smith e o co-
mandante-geral das forças
guerrilheiras da Frente Pa-
triótica, Josiah Tongara.

Tongara, um homem alto
na casa dos 30, é da mesma
cidade rural de Smith, Selu-
ke, e seu pai trabalhou um
dia na fazenda do pai do ex-
Premier. A mãe de Smith, se-
gundo o guerrilheiro, costu-
mava dar balas a ele e a seus
colegas quanto voltavam da
escola. Num intervalo nas
conversações, Tongara apro-
ximou-se de Smith. Em meio
ao mal-estar que isso causou
nas duas delegações, os dois
apertaram-se as mãos e fala-
ram da saúde da Sra Smith,
que está com 80 anos.

Antes de se separarem,
Smith lembrou a Tongara
que a Constituição de Salis-
bury destina duas cadeiras
no Parlamento à área de Se-
luke, uma para os brancos e
outra para os negros e pro-
pôs-lhe sorrindo que os dois
concorressem juntos, na mes-
ma chapa.

PCs europeus

condenam o

Marrocos

Madri — O espanhol Ma-
nuel Azcarate, o francês Ma-
xime Grenetz e o italiano
Cario Pajetta. delegados para
questões de política exterior
dos Partidos Comunistas de
seus respectivos países, con-
denaram ontem, após uma
sessão realizada na Espanha,
a agressão marroquina no ex-
Saara Ocidental, ^apelaram

__ ajsews Governos para que re-
conheçam a Frente Polisario.

Também exortaram o Go-
verno de Rabat a retirar suas
tropas do Saara Ocidental e
iniciar conversações de paz
com a Polisario.

Luanda — José Eduardo dos San-
tos, atual Ministro do Planejamento,
ex-Ministro das Relações Exteriores,
37 anos, foi nomeado, ontem à noite
em Luanda, Presidente do Governo,
do Partido, Comandante em Chefe das
Forças Armadas da República Popu-
lar de Angola. O sucessor do Presiden-
te Agostinho Neto, morto em Moscou
no último dia 10, toma posse hoje às
17h (hora local) na sede do MPLA —
Partido do Trabalho, a cerca de 12
quilômetros da Capital.

O anúncio, dado pela televisão, sur-
preendeu a todos, pois só se esperava a
nomeação do novo Presidente ao fim
do período de luto oficial, de 45 dias.
José Eduardo dos Santos ocupava in-
terinamente a Presidência desde tjue
Agostinho Neto viajou a Moscou, no
início do mês, para tratamento mé-
dico.

Eleito por unanimidade pelo Comi-
tê Central do MPLA — Partido do
Trabalho, José Eduardo dos Santos
mantém a concentração de poderes de
Agostinho Neto, contrariando as espe-
culações de que o Poder seria dividido,
com Lúcio Lara na presidência do
MPLA e Iko Carreira na chefia das
Forças Armadas.

Formado em Engenharia, negro, ao
contrário de Agostinho Neto, que era
mulato, José Eduardo dos Santos teve
participação ativa na segunda luta
pela independência, (a primeira foi
contra o colonialismo português, a se-
gunda contra o FNLA e a UNITA). e
participou da guerra como encarrega-
do de comunicações.

Embora não haja sinais abertos de
dissensões dentro do MPLA, a rápida

confirmação do Presidente interino à
frente do Governo, do Partido e das
Forças Armadas, pode representar um
bloqueio a qualquer tentativa de divi-
são, o que poderia ocorrer ao longo dos
45 dias de luto oficial.

Houve, também hoje. várias promo-
çòes nas Forças Armadas e de mem-
bros do Partido, entre eles o Ministro
das Relações Exteriores. Paulo Jorge,
e o Ministro do Comércio Exterior,
Roberto Almeida, que passaram a
membros efetivos do Bureau Político
do Comitê Central.

O Ministro da Defesa, Iko Carreira,
promoveu 16 oficiais das Forças Arma-
das. Durante a cerimônia, ele afirmou
que as promoções já estavam decidi-
das antes da morte de Agostinho Neto.

Portugal aprova sucessor
Juarez Bahia

Correspondente
Lisboa — O novo Presidente da

República Popular de Angola, José
Eduardo dos Santos, nomeado ontem
pelo Comitê Central do MPLA-Partido
do Trabalho, para exercer as funções
na vaga aberta pela morte de Agosti-
nho Neto. "deverá inaugurar uma no-
va e construtiva fase de entendimento
com Portugal", disse ontem uma fonte
da Presidência da República, ao ex-
pressar o sentimento de "ampla coo-
peração" que Lisboa quer imprimir às
suas relações com Luanda, de agora
em diante.

O Presidente Eanes está em férias
no Norte do país, mas há menos de 72
horas, ao regressar de Angola, onde
participou dos funerais de Neto como
único Chefe de Estado de pais não
africano, ele enfatizou "os laços de
amizade que unem as duas nações",
esperando que o futuro "venha a con-
tribuir mais decididamente para a sa-
tisfação legítima dos interesses de um
e de outro povo".

Disputa Brasil-Portugal

"Naturalmente" — observou o Pre-
sidente — "a razão da minha estadia

em Luanda não aconselhava a realiza-
ção de contatos políticos", mas na
verdade Eanes conferenciou longa-
mente com José Eduardo dos Santos e
acertou com ele a ampliação, "em qua-
lidade e quantidade", da cooperação
Portugual-Angola, como admitiram
ontem fontes ligadas à Presidência.

Não se descarta aqui a hipótese de
um confronto diplomático Portugal-
Brasil tendo por palco Angola. Nos
últimos quatro anos, após a descoloni-
zação, Portugal e Angola firmaram
seguidos acordos de colaboração mú-
tua, mas foi a ofensiva brasileira que
mais espaços abriu na jovem nação
independente.

Agora Portugal quer assegurar es-
paços maiores nas relações com Ango-
la, ser "um país europeu a servir de
ponte ao Oeste africano", tornar mais
agressiva e mais rentável economica-
mente sua presença em Angola, sem
que com isso desperte reações políti-cas ou ressentimentos de seus parcei-ros ocidentais, inclusive o Brasil.

Neste sentido, a "política africana"
inaugurada pelo Presidente Eanes
conta com o consenso dos Partidos
portugueses. É talvez o único pontoem que Eanes reúne a unanimidade

das forças políticas locais. Tais forças,
aliás, não deixaram de registrar na sua
imprensa o fato de ter sido o Brasil o
único país de língua portuguesa a não
se fazer representar nos funerais de
Neto por um Chefe de Estado.

A nomeação de José Eduardo dos
Santos para a Presidência da Repúbli-
ca e do MPLA-Partido do Trabalho e
como Comandante-em-Chefe das FA-
PLA (Forças Armadas Populares da
Libertação de Angola), entretanto,
surpreendeu os meios políticos e admi-
nistrativos portugueses. A imprensa,
sobretudo, apontava o dirigente Lúcio
Lara como o "sucessor natural" de
Agostinho Neto. Lara deverá ser agora
o Primeiro-Ministro de José Eduardo
dos Santos, que, por sua vez, acumula-
va o Ministério do Planejamento com
o exercício interino da Presidência da
República, desde a morte de Agosti-
nho Neto.

A designação de Santos terá cará-
ter provisório até o próximo Congres-
so Extraordinário do MPLA-Partido
do Trabalho, previsto para 1980, em
Luanda. O Congresso poderá ou não
retificar a nomeação feita ontem pelo
Comitê Central do Partido.

ÉE

-Do movimento estudantil ao Governo-
Filho do pedreiro Eduardo Ave-

lino dos Santos e da domestica Ja-
cinta José Paulino, o novo Presi-
dente de Angola, José Eduardo dos
Santos, tem hoje 37 aiios (nasceu a
22 de agosto de 1942, em Luanda).
Sua carreira política começou em
1961, quando ingressou no movi-
mento estudantil contra o colonia-
lismo português, exercendo, até
1962, a vice-presidência do setor
juvenil do MPLA, com a tarefa de
organizar os estudantes para a
ação política.

- Sucessivamente ativista e fun-
cionário do MPLA em Leopoldville
e primeiro representante da orga-

nização guerrilheira em Brazzavil-
le, em novembro de 1963, deixou o
país, fazendo parte de uma delega-
ção estudantil em viagem de estu-
dos ã União Soviética, onde casou-
se com uma cidadã da URSS.

Lá, em junho de 1969, licenciou-
se em Engenharia de Petróleo e
cursou, até 1970, um curso militar
de Telecomunicações. De volta a
Angola, passou a exercer funções
ligadas ãs telecomunicações na se-
gunda região politico-militar.

Em 1974 — mesmo ano da Confe-
rência lnterregionál realizada na
frente Leste — foi eleito membro do
Comitê Central e de seu Bureau

Político. Em seguida, o MPLA desig-
nou-o coordenador do Departa-
mento de Relações Exteriores.

Com a independência, passou a
Ministro das Relações Exteriores
da República Popular de Angola e,
nuiis tarde, Io Vice-Premier. No pri-meiro congresso, em 1977, foi eleito
membro do Comitê Central e do
Bureau Político do MPLA-Partido
do Trabalho.

Antes de ser nomeado Presiden-
te, desempenhava a função de Se-
cretãrio do Comitê Central para o
Desenvolvimento Econômico e Fi-
nanceiro e, desde dezembro de
1978, era o titular do Ministério do
Planejamento.

CASAS DA BANHA

COMÉRCIO E INDÚSTRIA SA.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - GEMEC - RCA 220-77/095

C G C 33 2S6 918/0001 55

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a oartir de 2J 09 79 iniciaremos a
distribuição de ações bonificadas e o pagamento de Dividendos, conforme oei beração das
AGE AGO de 28 07.79. como abaixo.

1. DIVIDENDO:
15% (quinze por cento) por ação representativa do capital soca! CrS 140 000 000.00
Imposto de Renda na Fonte
Serão observadas as disposições legais no que tange ás Sociedades AOeias
Os dividendos não reclamados ate 18 12 79 sofre'ào õ desconto do Imposto de Renda

na Fonte (16.5%) como rendimento de beneficiário não identificado
2 BONIFICAÇÃO:

100% (cem por cento) sobre o capital social de CrS MO 000 000 00 elevando-o para CrS
280 000.000.00 mediante emissão de 140 000.000 ações ordinanas nominativas ou ao
portador, do valor nominal oe CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, a serem distribuídas sem
ônus aos acionistas na orooorcào das acóes oossuidas

3 AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL ATRAVÉS DA CORREÇÃO
DE SUA EXPRESSÃO MONETÁRIA

Foi aprovado o aumento do capital social de CrS 280 000 000.00 para CrS
330 400.000.00 mediante alteração do valor nominal das ações de CrS 1 00
(hum cruzeiro) para CrS 1.18 (hum cruzeiro e dezoito centavos) sem
modificação do numero de ações emitidas, conforme o disposto no artigo
167, paragrafo p da Lei 6.404 76

4. LOCAIS DE ATENDIMENTO
4,1 — Rio de Janeiro: Rua da Igrejmha n" 2. Terreo São Cristóvão,

diariamente exceto aos sabados nos horanos
abaixo, informações através dos telefones
284-7787 — R 217 234-0053
Das 09 00 às 12 00 hs — pessoas jurídicas.Das 14.00 às 17.00hs — pessoas físicas

4.2 — São Paulo: Rua Silva Bueno n:s 873'4. diariamente, exceto aos
sábados, das 14.00 às 16.00hs, informações através do
telefone 274-6622

4.3 — Brasili3: SCS Q-700. Bloco B. nr 60. diariamente, exceto aos sabados. das 14 00 as.
16.00hs, informações através o telefone 223-3595

4.4 — Belo Horizonte: Rua dos Pampas. 872, diariamente, exceto aos sábados, das 14 00
às 16 00 hs, informações através o telefone 335-1020

5 INSTRUÇÕES GERAIS

Para o exercício dos direitos e alteração do valor nominal da ação constante nos
certificados, mediante aposição de carimbo, os Acionistas deverão observar o seguinte:

5.1 — Apresentar cartão de CGC (pessoa jurídica) ou cartão CIC e documento de
identidade (pessoa física) ou procuração quando se íizer necessário.
5 2 — Preencher formulário, a ser fornecido nos locais de atendimento, no qual serão
relacionados os certificados possuídos;
5 3 — Os novos certificados a serem emitidos conterão as seguintes indicações:"EXERCIDOS OS DIREITOS ATE AGE 52 de 28 07.79". "ALTERADO O VALOR
NOMINAL PARA CrS 1.18 AGO DE 28 07 79"
5.4 — Serão suspensos no período de 24 09.79 a 03.10 79 os serviços de transferèn-
cia, conversão desdobramento e agrupamentos de certificados, bem como atualização
de direitos atrasados.

Rio de Janeiro. 10 de setembro de 1979
CLIMÉRIO PEREIRA VELLOSO

Presidente do Conselho de Administração pp
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMUNICADO DEDIP N? 724
OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo 2 0 da Lei Complementar n 0 12.
de 08.11.71, e no paragrafo 1 °.do artigo 1 °do Decreto-Lei n °1 079, de 29 01.70. torna público
que acolherá no proximo dia24.09.79, no horário das 10 00 às 11 .30 horas, propostas de Instituições
Financeiras para a compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a taxas competitivas, como segue:

Montante da emissão
Data da emissão:
Data do resgate:

LTN de 91 dias
de pra/o a vencer.
CrS 4 500 milhões
26.09.79
26.12.79

LTN de 182 dias
de prazo a vencer:
CrS 7 000 milhões
26.09.79
26.03.80.

2. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas propostas ao DEPARTAMENTO DA
DIVIDA PUBLICA do BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes praças:
1 -RIO DE JANEIRO (RJ)Departamento da Divida Publica - DEDIP
Praça Pio X n 0 7 - 11.° andar - te!. 244-2662
2 SAO PAULO (SP]Divisão Regional da Divida Publica
Av. Paulista n.° 1 682 - 6.° andar - t 285 5202.
3. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições Financeiras serão distribuídos no dia
21.09.79, no horano das 1 4 00 às 1 6 30 horas, nos locais mencionados no item anterior.
4. As propostas serão entregues em envelope fechado, mediante o preenchimento de formulário
proprio para cada pra?o (modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEDIP). no qual serão especificadoso montante da proposta (mínimo de um milhão de cruzeiros) e a respectiva taxa de desconto sobre
o valor nominal das LETRAS DO TESOURO NACIONAL, bem como o valor liquido por CrS 100,00,
expresso com ate 3 casas decimais, que prevalecera sempre para efeito de apuração
5. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas propostas para aquisição de LTN assi-nadas por dois diretores, ou por funcionários devidamente credenciados para esse fim, cujos nomes ecargos serão identificados mediante aposição de carimbos •
6. O BANCO CENTRAL DO BRASIL procedera à abertura das propostas ãs 11 30 horas reser-
vando se o direito de. a seu critério, aceitar total ou parcialmente as propostas, ou mesmo recusa-las.
7. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, apresentadas com incorreçãono seu preenchimento, serão automaticamente excluídas da licitação.
8. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no d»a 24.09.79. informara por escrito, no horário das 1 6 00as 16.30 horas,d>retamente as Instituições Financeiras o resuitado da oferta e pela imprensa, no a«aseguinte, apenas as ta*as mamma. media e mínima aceitas.
9. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL, objeto desta oferta,estão subordinadas ás normas
estabelecidas pelo Decreto Lei n 3 1.338 de 23 07.74, com as alterações previstas no Decreto-Lei n.Jt 494, de 07.12.76.
10. A custodia dos títulos será processada contra pagamento no dia 26.09.79 ate as 1 5 00 horas,
utiliiando-se a mesma rol na ,a em vigor oin a i jjcão das iETPAS DO TESOURO NACIONAL
11. As LTN de que trata o presente Comur içado serão custodiadas no BANCO CEN TR AL DO
BRASIL, sob a forma de registro contábil, de acordo com a Carta Circuiar n 0 262. de 20 03 78

Rio de Janeiro (RJ), 17 de setembro de 1979.
DEPARTAMENTO OA D1UIDA PUBLICAJose Pais Range'
CHEFE
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SEDE FORTALEZA.CEARA „n'l' Sul
101 Aqè'i''as po Nordeste
AGENC.IA SÁO PAULO A» Píui sia «60
AGÊNCIA RiO DE JANEIRO Raa ao Rç,sanb. '03
REPRESENJAÇÁO EM BRASÍLIA- Pa>aç t--.4o Come-cic \¦ 6C ar>rt»' ¦''s-èO'*TT» Seio' Comício'S'u..'- V - ;¦

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Sociedade de Capital Aberto C G C M F N 07 23.7 37/

NORDESTE PRESENTE
EM SÃO PAULO

O Nordeste é acontecimento, este mês.
em São Paulo. No Parque Anhembi, entre os
dias 18 e 21, realizam-se o II Congresso Na-
cional sobre o Nordeste e a II Mostra do De-
senvolvimento do Nordeste, promoção con-

Balancete Patrimonial em 31 de agosto de

junta do Banco do Nordeste e SUDENE, com
apoio do Ministério do Interior.

Constam do Encontro estudos e debates
em tomo das realizações e potencial nordesti-
nos, com a participação ativa dos Ministros de
Estado, Governadores, técnicos, cientistas,
empresários e jornalistas interessados no pro-
cesso de desenvolvimento da Região.

Simultaneamente à realização do Con-
gresso, a II Mostra de Desenvolvimento do
Nordeste funciona como atração à parle. Cer-
ca de uma centena e meia de empreendimen-
tos nordestinos expõem seus variados produ-
tos, mostrando ao grande pólo de desenvolvi-
mento do País as possibilidades de negócios
com empresários do Centro-Sul.

1979 (Em Cr* 1.000,00)
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LON-
GO PRAZO 50.817.570
Disponibilidades  776.096
Operações de Crédito 41.631 109

Empréstimos e Títulos Descontados 33.005.345
Financiamentos Rurais 8.727.538
Créditos em Liquidação 195.666
(Provisão para Créditos de Liquidação Du-

vidosa) (275.000)
(Rendas a Apropriar) (22.440)

Relações Interbancárias e Interdepartamentais 3 126.967
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .. 998.265
Correspondentes no Exterior em Moedas

Estrangeiras 544.552
Correspondentes em Moeda Nacional.... 185.164
Contas Interdepartamentais - País 1 398.986

Créditos Diversos 3 345.269
Banco Central - Recolhimentos e Depósitos 1.119 078
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio 621.637
Cambiais e Documentos a Prazo, em Moe-

das Estrangeiras 64.530
Financiamentos em Moedas Estrangeiras. —-
Outros Créditos em Moeda Nacional 1.111 224
Outros Créditos em Moedas Estrangeiras 928.802
(Rendas a Apropriar) (2)

Valores e Bens 1 438.129
Títulos de Renda Fixa 207.384
Títulos Vinculados a Revendas ou Vendas 1.000.050
Valores em Moedas Estrangeiras 30
Oulros Valores e Bens 230.667
(Provisão para Desvalorização) (2)

ATIVO PERMANENTE 742.018
Investimentos  I -316

Outros Investimentos 1.316
(Provisão para Desvalonzação) —

Imobilizado . 740.702
Imóveis de Uso 431.929
Imobilizaçóes em Curso 204.341
Outros Bens de Uso 221.763
(Provisão para Depreciação) (117.331)

51 559.588

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LON-
GO PRAZO 44 512.303
Depositos 12.039.037

Depósitos à Vista 12.039.037
Depósitos a Prazo —
(Despesas a Apropriar) —

Relações Interbancárias e Interdepartamentais 3.461.913
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar... 1.492.796
Cobrança Efetuada, em Trânsito 226.870
Correspondentes no Exterior em Moedas

Estrangeiras 298.162
Correspondemos em Moeda Nacional 25.911
Ordens de Pagamento 57.920
Contas Interdepartamentais - Pais 1.360.254

Obrigações por Empréstimos 27798.236
Redescontos e Empréstimos no Banco
Central 730.490

Obrigações por Empréstimos no País 20.040.237
Obrigações por Empréstimos Externos ... 6 071 690
Obrigações em Moedas Estrangeiras .... 1001 848
(Despesas a Apropriar) (46.029)

Obrigações por Recebimentos - Tributos e
Encargos Sociais  384.681

Outras Obrigações _ 828.436
Provisão para Pagamentos 369.116
Obrigações Diversas em Moeda Nacional 168.325
Obrigações Diversas em Moedas Estran-
geiras 290 995

(Despesas a Apropriar)
PATRIMONIO LIQUIDO 6_450.q71

Capital Social 2 550 000
(Acionistas - Capital a Realizar) —
Reservas de Capital 1 001 956
Reservas de Reavaliação —
Reservas e Retenção de Lucros 2 296 183
Lucros ou Prejuízos Acumulados 601 932

CONTAS DE RESULTADO _ 597.214
Contas Credoras 1 862.866
(Contas Devedoras) (1.265.652)

51 559.588

NOTA EXPLICATIVA: Às rubricas OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS e OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS EXTERNOS
foram incorporados, respectivamente, os saldos dos seguintes subtítulos da conta PROVISÃO PARA PAGAMENTOS
A EFETUAR - CÂMBIO: — Despesas de Obrigações Junto a Banqueiros no Exterior CrS 23 756 mil

— Despesas de Obrigações por Empréstimos Externos Cri 52.678 mil

CAWILLO CALAZANS DE MAGALHAES - Presidente
EDISON DE SOUZA LEÃO SANTOS • Direto." RAUL E'DSON DE ALMEIDA BARRETO • D<re«Of
DELAURO DE OLiVElRA 5AUMGRATZ • D<retor EDUARDO MORAES OLIVEIRA • Diretor

ROBERTO GERSON GRADVOHL JOSE ROMEU DE VASCONCELOS
SuperriencJenle Administrativo Chefe do Departamento Financeiro

Fiiiafin à A^DF - Associacáo Brasileira de Bancos de Desenvolvimento

Fonaleza-CE 14 de setembro de 1979
J

MARCOS VENIOUS lOPES
Chefe da Drvtsao de Contai»!,oade

TC-CRC-CE ri0 1778

EM INCENTIVOS FISCAIS, FINOR É A MELHOR OPÇÃO

S
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Angola nomeia José Eduardo para suceder Neto
Golpe
depõe
Bokassa I

Bangui — O Imperador
centro-africano Bokassa I foi
deposto por um golpe lidera-
do pelo ex-Presidente e seu
conselheiro pessoal, David
Dacko, que numa declaração
feita pelo rádio em francês e
em sangho, anunciou a queda
do Imperador que conside-
rou "indigno de ocupar as
funções de Chefe de Estado".

Segundo a agência France
Presse, Dacko proclamou a
República em nome do "Go-
verno de salvação pública" e
comprometeu-se a restabele-
cer as liberdades democráti-
cas, devolver a palavra ao"povo soberano" e garantir
sua segurança. O golpe náo
encontrou resistência e teve
adesão imediata do Primei-
ro-Ministro Henri Maidou, e
as primeiras informações
dão conta de que o Impera-
dor fugiu para a Líbia.

O Imperador Bokassa I as-
sumiu o Poder a 4 de dezem-
bro de 1977 numa cerimônia
que impressionou o mundo
por sua suntuosidade em
contraste com a situação
econômica-social do Império
centro-africano. Seu Gover-
no assumiu notoriedade in-
ternacional a partir da de-
núncia feita em abril pela
anistia internacional, que ele
mandara matar 100 crianças,
por se recusarem a usar uni-
formes escolares e não se
comportarem adequada-
mente.

A denúncia foi comprova-
da por investigações de di-
versas outras organizações e
provocou cortes de auxílios
de vários paises, inclusive,
dos Estados Unidos.

Na última segunda-feira,
um grupo de opositores da
Frente Oubangui que formou
um Governo no exílio e cons-
pirava para derrubar o Impe-
rador, anunciou em Paris o
massacre de outras 40 pes-
soas, nas últimas semanas,
cm represália às denúncias
internacionais.

As primeiras informações
ainda não permitem avaliar
a participação da Frente no
golpe que derrubou Bokassa
I.

Muzorewa se
aproxima de
britânicos

Londres — O Ministro de
Relações Exteriores de Zim-
babwe — Rodésia, David Mu-
kome, disse ontem que a dele-
gação chefiada pelo Primeiro
Ministro Abel Muzorewa está"a ponto de chegar a um açor-
do unânime com a da Grã
Bretanha sobre uma nova
Constituição" para a ex —
colônia britânica. Não há, po-
rém, nenhum acordo à vista
com a representação da Fren-
te Patriótica.

Joshua N'Komo, um dos di-
rigentes da Frente, viajou
inesperadamente ontem para
Bruxelas, a fim de reunir-se
com uma delegação socialis-
ta do Parlamento Europeu e
com o Presidente do Zaire,
Mobutu Sese Seko. Também
se encontrou com o comissá-
rio europeu para as relações
com os países em desenvolvi-
mento, Claude Cheysson, e
com o Comitê para Desenvol-
vimento e Cooperação do
MCE.

Após uma sessão de duas
horas entre o Secretário bri-
tânico de Relações Exterio-
res, Lorde Carrington, que
preside a conferência, e a con-
trovertida delegação multi-
racial de Zimbabwe — Rode-
sia, Mukome, porta-voz do
grupo do Bispo Muzorewa de-
clarou aos jornalistas que "o
fracasso já está fora de
questáo".

Smith conversa
com guerrilheiro
Londres — Os delegados

negros e brancos de Zimbab-
we-Rodésia à conferência so-
bre o futuro de seu país não
escondem o ódio que os divi-

. de e evitam dirigir-se uns aos
outros ou apertarem-se as
mãos durante as sessões na
Lancaster House. Mas os fun-
cionãrios que trabalham ali
surpreenderam algumas con-
versas surpreendentes, inclu-
sive entre o ex-Primeiro-
Ministro lan Smith e o co-
mandante-geral das forças
guerrilheiras da Frente Pa-
triótica, Josiah Tongara.

Tongara, um homem alto
na casa dos 30, é da mesma
cidade rural de Smith, Selu-
ke, e seu pai trabalhou um
dia na fazenda do pai do ex-
Premier. A mãe de Smith, se-
gundo o guerrilheiro, costu-
mava dar balas a ele e a seus
colegas quanto voltavam da
escola. Num intervalo nas
conversações, Tongara apro-
ximou-se de Smith. Em meio
ao mal-estar que içso causou
nas duasjlslegações, os dois
•apertaram-se as mãos e fala-
ram da saúde da Sra Smith,
que está com 80 anos.

Luanda — José Eduardo dos San-
tos, atual Ministro do Planejamento,
ex-Ministro das Relações Exteriores,
37 anos, foi nomeado, ontem à noite
em Luanda, Presidente do Governo,
do Partido, Comandante em Chefe das
Forças Armadas da República Popu-
lar de Angola. O sucessor do Presidén-
te Agostinho Neto, morto em Moscou
no último dia 10, toma posse hoje às
17h (hora local) na sede do MPLA —
Partido do Trabalho, a cerca de 12
quilômetros da Capital.

O anúncio, dado pela televisão, sur-
preendeu a todos, pois só se esperava a
nomeação do novo Presidente ao fim
do período de luto oficial, de 45 dias.
José Eduardo dos Santos ocupava in-
terlnamente a Presidência desde que
Agostinho Neto viajou a Moscou, no
início do més, para tratamento mé-
dico.

Eleito por unanimidade pelo Comi-
tè Central do MPLA — Partido do
Trabalho, José Eduardo dos Santos
mantém a concentração de poderes de
Agostinho Neto, contrariando as espe-
culações de que o Poder séria dividido,
com Lúcio Lara na presidência do
MPLA e Iko Carreira na chefia das
Forças Armadas.

Formado em Engenharia, negro, ao
contrário de Agostinho Neto, que era
mulato, José Eduardo dos Santos teve
participação ativa na segunda luta
pela independência, (a primeira foi
contra o colonialismo português, a se-
gunda contra o FNLA e a UNTTA), e
participou da guerra como encarrega-
do de comunicações.

Embora não haja sinais abertos de
dissensões dentro do MPLA, a rápida

confirmação do Presidente interino à
frente do Governo, do Partido e das
Forças Armadas, pode representar um
bloqueio a qualquer tentativa de divi-
sáo, o que poderia ocorrer ao longo dos
45 dias de luto oficial.

Houve, também hoje, várias promo-
ções nas Forças Armadas e de mem-
bros do Partido, entre eles o Ministro
das Relações Exteriores, Paulo Jorge,
e o Ministro do Comércio Exterior,
Roberto Almeida, que passaram a
membros efetivos do Bureau Político
do Comitê Central.

O Ministro da Defesa, Iko Carreira,
promoveu 16 oficiais das Forças Arma-
das. Durante a cerimônia, ele afirmou
que as promoções já estavam decidi-
das antes da morte de Agostinho Neto.

•li ii ===^^^51»
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Portugal aprova sucessor
Juarez Bahia

Correspondente

Lisboa — O novo Presidente da
República Popular de Angola, José
Eduardo dos Santos, nomeado ontem
pelo Comitê Central do MPLA-Partido
do Trabalho, para exercer as funções
na vaga aberta pela morte de Agostl-
nho Neto, "deverá inaugurar uma no-
va e construtiva fase de entendimento
com Portugal", disse ontem uma fonte
da Presidência da República, ao ex-
pressar o sentimento de "ampla coo-
peração" que Lisboa quer imprimir às
suas relações com Luanda, de agora
em diante.

O Presidente Eanes está em férias
no Norte do pais, mas há menos de 72
horas, ao regressar de Angola, onde
participou dos funerais de Neto como
único Chefe de Estado de pais náo
africano, ele enfatizou "os laços de
amizade que unem as duas nações",
esperando que o futuro "venha a con-
tribulr mais decididamente para a sa-
tisfação legítima dos interesses de um
e de outro povo".

Disputa Brasil-Portugal
"Naturalmente" — observou o Pre-

sidente — "a razão da minha estadia

em Luanda não aconselhava a realiza-
çào de contatos políticos", mas na
verdade Eanes conferenciou longa-
mente com José Eduardo dos Santos e
acertou com ele a ampliação, "em qua-
lidade e quantidade", da cooperação
Portugual-Angola, como admitiram
ontem fontes ligadas à Presidência.

Não se descarta aqui a hipótese de
um confronto diplomático Portugal-
Brasil tendo por palco Angola. Nos
últimos quatro anos, após a descoloni-
zaçáo, Portugal e Angola firmaram
seguidos acordos de colaboração mú-
tua, mas foi a ofensiva brasileira que
mais espaços abriu na jovem nação
independente.

Agora Portugal quer assegurar es-
paços maiores nas relações com Ango-
la, ser "um pais europeu a servir de
ponte ao Oeste africano", tornar mais
agressiva e mais rentável econômica-
mente sua presença em Angola, sem
que com isso desperte reações políti-
cas ou ressentimentos de seus parcei-
ros ocidentais, inclusive o Brasil.

Neste sentido, a "política africana"
inaugurada pelo Presidente Eanes
conta com o consenso dos Partidos
portugueses. É talvez o único ponto
em que Eanes reúne a unanimidade

das forças políticas locais. Tais forças,
aliás, não deixaram de registrar na sua
imprensa o fato de ter sido o Brasil o
único pais de língua portuguesa a náo
se fazer representar nos funerais de
Neto por um Chefe de Estado.

A nomeação de José Eduardo dos
Santos para a Presidência da Repúbli-
ca e do MPLA-Partido do Trabalho e
como Comandante-em-Chefe das FA-
PLA (Forças Armadas Populares da
Libertação de Angola), entretanto,
surpreendeu os meios políticos e admi-
nistrativos portugueses. A imprensa,
sobretudo, apontava o dirigente Lúcio
Lara como o "sucessor natural" de
Agostinho Neto. Lara deverá ser agora
o Primeiro-Ministro de José Eduardo
dos Santos, que, por sua vez, acumula-
va o Ministério do Planejamento com
o exercício interino da Presidência da
República, desde a morte de Agosti-
nho Neto.

A designação de Santos terá cará-
ter provisório até o próximo Congres-
so Extraordinário do MPLA-Partido
do Trabalho, previsto para 1980, em
Luanda. O Congresso poderá ou não
retificar a nomeação feita ontem pelo
Comitê Central do Partido.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA S A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - GEMEC - RCA 220-77/095

C.G.C. 33.256.918/0001-55

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de 24 09 79. iniciaremos a

distribuição de ações bonificadas e o pagamento de dividendos, conforme deliberação das
AGE/AGO de 28/07/79, como abaixo:

1. DIVIDENDO:
15% (quinze por cento) por ação representativa do capital social CrS 140 000 000.00.
Imposto de Renda na Fonte:
Serão observadas as disposições legais no que tange às Sociedades Abertas
Os dividendos não reclamados até 18/12/79 sofrerão o desconto do Imposto de Renda

na Fonte (16,5%) como rendimento de beneficiário não identificado.

2. BONIFICAÇÃO:
100% (cem por cento) sobre o capital social de CrS 140.000.000,00, elevando-o para CrS

280.000.000,00 mediante emissão de 140.000.000 ações ordinárias nominativas ou ao
portador, do valor nominal de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, a serem distribuídas sem
ônus aos acionistas, na DroDorcão das ações oossuidas.

§

Do movimento estudantil ao Governo-
Filho do pedreiro Eduardo Ave-

lino dos Santos e da doméstica Ja-
cinta José Paulino, o novo Presi-
dente de Angola, José Eduardo dos
Santos, tem hoje 37 anos (nasceu a
22 de agosto de 1942, em Luanda).
Sua carreira política começou em
1961, quando ingressou no movi-
mento estudantil contra o colônia-
lismo português, exercendo, até
1962, a vice-presidência do setor
juvenü do MPLA, com a tarefa de
organizar os estudantes para a
ação política.

Sucessivamente ativista e fun-
cionário do MPLA em Leopoldville
e primeiro representante da orga-

nização guerrilheira em Brazzavil-
le, em novembro de 1963, deixou o
pais, fazendo parte de uma delega-
ção estudantil em viagem de estu-
dos à União Soviética, onde casou-
se com uma cidadã da URSS.

Lá, em junho de 1969, licenciou-
se em Engenharia de Petróleo e
cursou, até 1970, um curso militar
de Telecomunicações. De volta a
Angola, passou a exercer funções
ligadas às telecomunicações na se-
gunda região político-müitar.

Em 1974 — mesmo ano da Confe-
renda Interregional realizada na
frente Leste —foi eleito membro do
Comitê Central e de seu Bureau

Político. Em seguida, o MPLA desig-
nou-o coordenador do Departa-
mento de Relações Exteriores.

Com a independência, passou a
Ministro das Relações Exteriores
da República Popular de Angola e,
mais tarde, Io Vice-Premier. No pri-
meiro congresso, em 1977, foi eleito
membro do Comitê Central e do
Bureau Político do MPLA-Partido
do Trabalho.

Antes de ser nomeado Presidén-
te, desempenhava a função de Se-
cretário do Comitê Central para o
Desenvolvimento Econômico e Fi-
naticeiro e, desde dezembro de
1978, era o titular do Ministério do
Planejamento.
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• 3. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL ATRAVÉS DA CORREÇÀO
DE SUA EXPRESSÃO MONETÁRIA

Foi aprovado o aumento do capital social de CrS 280.000.000,00 para CrS
330.400.000,00 mediante alteração do valor nominal das ações de CrS 1.00
(hum cruzeiro) para CrS 1,18 (hum cruzeiro e dezoito centavos) sem
modificação do número de ações emitidas, conforme o disposto no artigo
167, parágrafo 1o da Lei 6.404/76.

4. LOCAIS DE ATENDIMENTO
4.1 — Rio de Janeiro: Rua da Igrejmha n' 2. Térreo São Cristóvão,

diariamente, exceto aos sábados, nos horários
abaixo, informações através dos telefones;
284-7787 — R. 217 234-0053.
Das 09:00 às 12:00 hs — pessoas jurídicas.
Das 14.00 às 17:00hs — pessoas fisicas

4.2 — Sâo Paulo: Rua Silva Bueno n°s 873/4, diariamente, exceto aos
sábados, das 14:00 às 16:00hs, informações através do
telefone 274-6622.

4.3 — Brasília: SCS Q-700, Bloco B, n° 60, diariamente, exceto aos sábados, das 14:00 às.
16:00hs, informações através o telefone 223-3595.

4.4 _ Belo Horizonte: Rua dos Pampas, 872, diariamente, exceto aos sábados, das 1400
às 16:00 hs, informações através o telefone 335-1020.

5. INSTRUÇÕES GERAIS

Para o exercício dos direitos e alteração do valor nominal da açáo constante nos
certificados, mediante aposição de carimbo, os Acionistas deverão observar o seguinte:

5.1 — Apresentar cartão de CGC (pessoa jurídica) ou cartão CIC e documento de
identidade (pessoa fisiea) ou procuração quando se fizer necessário,
5.2 — Preencher formulário, a ser fornecido nos locais de atendimento, no qual serào
relacionados os certificados possuídos;
5.3 — Os novos certificados a serem emitidos conterão as seguintes indicações:"EXERCIDOS OS DIREITOS ATÉ AGF. 52 de 28.07.79", "ALTERADO O VALOR
NOMINAL PARA CrS 1,18 AGO DE 28.07.79".
5 4 _ Serão suspensos no periodo de 24.09.79 a 03.10.79 os serviços de transferên-
cia, conversão desdobramento e agrupamentos de certificados, bem como atualização
de direitos atrasados.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1979
CLIMÉRIO PEREIRA VELLOSO

Presidente do Conselho de Administração. (p

,,, -.—.——¦ , ... . .. .. ,...,  , — _.  —.¦-——,,._....—,¦—,..,,-.,. .,„,..

CL
L- BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMUNICADO DEDIP N9 724
OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo 2° da Lei Complementar n.° 12,
de 08.11.71, e no parágrafo 1°,do artigo 1,°do Decreto-Lei n°1 079,de 29.01.70, torna público
que acolherá no próximo dia24.09.79, nohoráriodas10:00às 11.30 horas, propostas de Instituições
Financeiras para a compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a taxas competitivas, como segue:

Montante da emissão
Ddla da emissão:
Data do resgate:

lTNde9l dias
de pra^o a vencer:
CrS 4.500 milhões
26.09.79
26,12.79

LTN de 182 dias
de pra^o a vencer:
CrS 7.000 milhões
26.09.79
26.03.80.

2. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas proporljs ao DEPARTAMENTO DA
DÍVIDA PÚBLICA do BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes praças

-RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento da Divida Pública - DEDIP
Praça PioXn.° 7- 11.° andar - lei. 244-2662

SÃO PAULO (SP)
Divisão Regional da Divida Pública
Av. Paulista n.° 1682-6.° andar-lei 285-5202.

3. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições Financeiras serão distribuídos no dia
21.09.79, no horário das 14.00 às 16i30horas, nos locais mencionados no item anterior.

4. As propostas serào eniregues em envelope fechado, mediante o preenchimento de formulário
próprio para cada prazo (modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEDIP). no qual serão especificados
o montante da proposta (mínimo de um milhão de cruzeiros) e a respecliva taxa de desconto sobre
o valor nominal das LETRAS DO TESOURO NACIONAL, bem como o valor liquido por CrS 100.00.
expresso com até 3 casas decimais, que prevalecera sempre para efeito de apuração

5. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas propostas para aquisiçáo de LTN assi-
nadas por dois diretores, ou por funcionários devidamente credenciados para esse fim. cuios nomes e
cargos serão identificados mediante aposição de carimbos. •

6. O BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá ã abertura das propostas ãs 1 1 30 horas, reser-
vando-se o direito de, a seu critério, aceitar total ou parcialmente as propostas, ou mesmo recusa- Ias.

7. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, apresentadas com incorreção
no seu preenchimento, serão automaticamente excluídas da licitação.

8. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 24.09.79, informara por escrito, no horário das 1 6 00
as 1 6:30 horas,diretamente as Instituições Financeiras o lesultado da oferta e pela impiensa, no dia
seguinte, apenas a^ lanas máxima, media e mínima aceitas.

9. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL, ob|eto desla oferta,estão subordinadas ãs normas
estabelecidas pelo Decreto Lei n ' 1 338. de 23 07.74, com as alterações previstas no Decreto Lei n ü
1494, de 07 12.76.

10. A custódia dos títulos será processada contra pagamento no dia 26.09.79.ue as I 5 00 horas
utilizando-se a mesma rotina ja em ngor para a liquidação das LETRAS DO 1ESOURO NACIONAL

11. As LTN de que trata o presente Comuncado serão custodiadas no BANCO CENTRAL 00
BRASI L, sob a forma de registro conlabil. de acordo com a Carla Circular n ° 262. de 20 03 78

Rio de Janeiro (RJ), 17 ds setembro de 1979.

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PUBLICA
Jose Pais Rangel
CHEFE

LEL'E >-OHlAifcZA í,£Ara n,.„ •,<„ . i
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AGENCIA SAO PAULO Av Pd„':slo 46.
AGENCIA RIO DE JANEIRO Rua 3' »¦-«
REPRESENTAÇÃO EM BPA5ILIA P., .,. .
6 ,V"!a- s-60' !' Sei.' '.:.,'- ¦ '.¦_

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
NORDESTE PRESENTE
EM SÁO PAULO

O Nordeste ó acontecimento, esle mês,
em São Paulo. No Parque Anhembi, entre os
dias 18 e 21, realizam-se o II Congresso Na-
cional sobre o Nordeste e a II Mostra do Oe-
senvolvimento do Nordeste, promoção con-

junta do Banco do Nordeste e SUDENE, com
apoio do Ministério do Interior.

Constam do Encontro estudos e debates
em tomo das realizações e potencial nordesti-
nos, com a participação ativa dos Ministros de
Estado, Governadores, técnicos, cientistas,
empresários e jornalistas interessados no pro-
cesso de desenvolvimento da Região.

Simultaneamente à realização do Con-
gresso, a II Mostra de Desenvolvimento do
Nordeste funciona como atração à parte. Cer-
ca de uma centena e meia de empreendimen-
tos nordestinos expõem seus variados produ-
los, mostrando ao grande pólo de desenvolvi-
mento do Pais as possibilidades de negócios
com empresários do Centro-Sul.

Balancete Patrimonial em 31 de agosto de 1979 (Em Cr$ 1.000,00)

*^m^MHKSt TfflTmTrTfWM^Tfflri^^l^^™

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LON-
GO PRAZO
Disponibilidades
Operações de Crédito

Empréstimos e Títulos Descontados
Financiamentos Rurais
Créditos em Liquidação
(Provisão para Créditos de Liquidação Du-
vidosa)

(Rendas a Apropriar)
Relações Interbancárias e Interdepartamentais

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..
Correspondentes no Exterior em Moedas

Estrangeiras 
Correspondentes em Moeda Nacional
Contas Interdepartamentais - País

Créditos Diversos
Banco Central - Recolhimentos e Depósitos
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
Cambiais e Documentos a Prazo, em Moe-

das Estrangeiras
Financiamentos em Moedas Estrangeiras.
Outros Créditos em Moeda Nacional
Outros Créditos em Moedas Estrangeiras .
(Rendas a Apropriar)

Valores e Bens
Títulos de Renda Fixa
Títulos Vinculados a Revendas ou Vendas
Valores em Moedas Estrangeiras
Outros Valores e Bens 
(Provisão para Desvalorização)

ATIVO PERMANENTE '.
Investimentos 

Outros Investimentos
(Provisão para Desvalorização).

Imobilizado 
Imóveis de Uso
ImobilizaçOes em Curso —
Outros Bens de Uso
(Provisão para Depreciação)

50.817.570
776.096

4U53V10?
33.005.345
8.727.538

195.666

(275.000)
(22.440)

3.126.967
998.265

544.552
185.164

1.398.986
3.845.269
1.119.078

621.637

64.530

1.111.224
928.802

(2)
1.438.129

207.384
1.000.050

30
230.667

(2)
742.018

1.316
1.316

. 740.702
431.929
204.341
221.763

(117.331)
51.559.588

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LON-
GO PRAZO
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo 
(Despesas a Apropriar)

Relações Interbancárias e Interdepartamentais
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar...
Cobrança Efetuada, em Trânsito
Correspondentes no Exterior em Moedas

Estrangeiras 
Correspondentes em Moeda Nacional
Ordens de Pagamento 
Contas Interdepartamentais - País

Obrigações por Empréstimos
Redescontos e Empréstimos no Banco
Central

Obrigações por Empréstimos no País —
Obrigações por Empréstimos Externos ...
Obrigações em Moedas Estrangeiras
(Despesas a Apropriar)

Obrigações por Recebimentos - Tributos e
Encargos Sociais

Outras Obrigações
Provisão para Pagamentos 
Obrigações Diversas em Moeda Nacional.
Obrigações Diversas em Moedas Estran-
geiras

(Despesas a Apropriar)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 
(Acionistas - Capital a Realizar)
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas e Retenção de Lucros
Lucros ou Prejuízos Acumulados 

CONTAS DE RESULTADO
Contas Credoras 
(Contas Devedoras)

44.512.303
12.039.037
12.039.037

_3.46JL_9J3
1.492.796
226.870

298.162
25.911
57.920

1360.254
27.798.236

730.490
20.040.237
6.071.690
1.001.848

(46.029)

384.681
828.436
369.116
168.325

290.995

6.450.071
2.550.000

1.001.956

2.296.183
601.932
597.214

1.862.866
(1.265.652)

51.559.588

NOTA EXPLICATIVA: Às rubricas OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS e OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS EXTERNOS
foram incorporados, respectivamente, os saldos dos seguintes subtítulos da conta PROVISÃO PARA PAGAMENTOS
A EFETUAR - CÂMBIO: — Despesas de Obrigações Junto a Banqueiros no Exterior  Cr$ 23.756 mil

— Despesas de Obrigações por Empréstimos Externos  CrJ 62.678 mil

Fortaleza-CE , 14 de setembro de 1979CAMIUO CALAZANS 0E MAGALHÃES - Presidente
EDISON DE SOUZA LEÁO SANTOS - Diretor RAUL EDSON DE ALMEIDA BARRETO ¦ Diretor
DELAURO DE OLIVEIRA BAUMGRATZ - Diretor EDUARDO MORAES OLIVEIRA - Diretor

ROBERTO GERSON GRADVOHL JOSÉ ROMEU DE VASCONCELOS
Superintendente Administrativo Chefe do Departamento Financetro

Filiado à ABDE - Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento

MARCOS VENICIUS LOPES
Chele da Divisáo d* ContablKlade

TC-CRC-CEn9 1778

EM INCENTIVOS FISCAIS, FINOR E A MELHOR OPÇAp^*r>
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REPUBLICA fEOtBnnvn 00 BRASIL
MINISTÉRIO ÚOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.

DIVISÃO ESPECIAL - SUBÚRBIOS DO GRANDE
RIO

EDITAL DE TOAAADA DE PREÇOS
N° 006 TP/ 79

A DIVISÃO ESPECIAL — SUBÚRBIOS DO GRANDE RIO, da REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, toma público que fará realizar às 15:00
horas do dia 05 de outubro de 1979, na sede da CHEFIA ADJUNTA DE
ENGENHARIA, situada na Praça Cristiano Ottoni, sl n° 14° andar,
Edifício D. Pedro II, nesta Cidade do Rio de Janeiro — RJ, Tomada de
Preços para execução dos serviços de:
REFORÇO DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DAS REDES
AÉREAS DE TRAÇÃO NOS TRECHOS: MANGUEIRA-BENTO RIBEI-
RO; MARECHAL HERMES-NILOPOLIS; NILÓPOLIS-NOVA IGUAÇU
E DEODORO-BANGU. LOCALIZADOS NA LINHA DO CENTRO E-
RAMAL DE SANTA CRUZ—DIVISÃO ESPECIAL-SUBÚRBIOS DO
GRANDE RIO.
Os interessados na presente licitação poderão obter uma cópia do
Edital e Especificações, mediante o pagamento de CrS 2.000,00 (dois
mil cruzeiros), bem como quaisquer outras informações, no endereço
acimacitado, de ?a 6a feira, no horário das 14:00 às 16:00 horas. (P

MANAH S/A
COMPANHIA ABERTA - CGC 61.082.822 0001-83

ASSEMBLÉIAS (JERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas o se reunirem em Assem-

blélas Gerais Ordinária e ExtraordináMi, no dia 27 de setembro de 1970.
às 10 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dta_

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
- - Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria. Balanço

e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encer-
rado em 31 de maio dc 1079.

- Proposta para correção dn capital de U 400.000 mil para Hi 524 000
mil com alteração do valor nominal das ações de <?$ 1.00 para <£$
1.31 e ccisequente alteração do Artigo 4.o do Estatuto Social,

— Proposta sobre dividendos e participação da Diretoria.
— Fixação dos honorários da Diretoria e do Conselho de Admlnls-

i ração.
— Oulros assuntos de interesse social.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Proposta de aumento do capital de gj 524.000 mil para €1 628 800

mil. mediante distribuição de 20'i de ações borvficadas no valor de SS
131 e conseqüente alteração do Ártico 4 o do Estatuto Social.

OBSERVAÇÃO
De conformidade com a lei 6.404 e disposições estatutárias, só

poderão votar os possuidores de açoes nominativas, inscritas com an-
tc:edència de três dias da data das Assembléias. Poderão também de-
las participar, porém sem direito a voto. os possuidores de ações ao
portador, desde que as tenham deposltido na sede social da Compa-
niiia ru em estabelecimento bancário, dentro do mesmo prazo,

As Assembléia-s serão realizadas na nova sede da Companhia, ò
Av. do Anastácio, 300. nesta Capital.

Sào Paulo. 14 de setembro de 1979
FERNANDO PENTEADO CARDOSO

Pres. Cons. de Administração

1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO

EDITAL
Curso de Pós-Graduaçáo em Cardiologia. Endocrinologia. Nefrologia e
Medicina Social.

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor do Centro Biomédico da Universidade do Estado do Rio de

. Janeiro, torna público que as inscrições para os Cursos em epígrafe
estarão abertas do dia 15 de outubro a 30 de novembro de 1979.

1. CLIENTELA — Destinam-se os presentes Cursos a portadores de
diploma de medico.

2. VAGAS — 10 (dez) para cada área de concentração em Cardiologia
e Endocrinologia.

15 (quinze; para cada área de concentração em Nefrologia e Medicina
Social.

3. INSTRUÇÃO — Dentre os requisitos exigidos para inscrição .
incluem-se dois anos de Residência Médica na área de concentração ou
documentação comprobatória de experiência profissional ou equivalência
de conhecimentos, nos termos da Resolução n° 11/77 do Conselho
Federal de Educação. Os Cursos em área clínica obrigarão a um regime de
tempo integral, sendo limitado o número de vagas para cada curso.

4. DOCUMENTAÇÃO — Os pedidos de inscrição devem vir acompa-
nhados de:

a) Ficha de inscrição obtida na Coordenação de Pós-Graduaçáo do
Centro Biomédico.

b) Fotocópia autenticada do diploma de médico expedido por Faculda-
de oficial ou reconhecida.

cl Declaração do Hospital onde concluiu os dois anos de Residência
Médica, com informes das características da programação cumprida, ou
documentação comprobatória de experiência profissional ou equivalência
de conhecimentos.

d) Histórico Escolar.
e) "Curriculum Vitae"
f) Carta de recomendação do chefe imediato ou da entidade a que

esteia filiado o candidato, quando for o caso.
g) Duas fotografias 3x4.
5. SELEÇÃO — Será feita com base no estudo da documentação

apresentada, prova de suficiência em língua inglesa, e entrevista com o
Coordenador de cada área de concentração, na primeira quinzena de
dezembro de 1979.

6. Local e horário das inscrições — 8:00 hs ès 12:00 hs. Centro
Biomédico da UERJ.

Rua Professor Manoel de Abreu, 48 — 2o andar
Av. Vinte e Oito de Setembro, 87 — fundos — 2o andar
Vilalsabel— RiodeJaneiro (P

Companhia Espírito Santense
de Saneamento — CESAN

Aviso de licitação
Concorrência pública

Edital n° 01/79
A Companhia Espírito Santense de Sanea-

mento — CESAN, avisa aos interessados que fará
realizar no dia 15 de outubro de 1979, às 15:00
horas em seu escritório situado à Rodovia Carlos
ündenberg, 6.733 — Cobilandia — Vila Velha —
Espírito Santo, concorrência pública para contrata-
ção dos serviços de contrução civil, montagem e
assentamento de tubos, peças e conexões de ferro
— fundido e PVC, num total de 28.549 metros,
referente à implantação do sistema de abasteci-
mento de água de Pedro Canário Município de
Conceição da Barra — Estado do Espírito Santo.

O edital e demais documentos necessários
à participação na concorrência pública estarão á
disposição das firmas interessadas no endereço de
início mencionado, a partir do dia 18 de setembro
de 1979, dela podendo participar toda e qualquer
firma que satisfaça às condições estabelecidas no
presente edital e cujo capital social integralizado
seja igual ou superior a CrS 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros), comprovadamente subscrito
e integralizado no máximo até 30 (trinta) dias antes
da data marcada para a entrega da documentação e
proposta.

Os documentos necessários à elaboração
das propostas serão fornecidas pela CESAN, me-
diante o pagamento da importância de Cr$ 3.000,00
(três mil cruzeiros).

Quaisquer informações complementares
poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação,
no endereço supra mencionado pelo telefone (027)
223-5399 ramal 83.

"Ayatollah" incita povo
à revolta porque Bahrein
rechaça sistema islâmico

Teerã — O ayatollah Sadek Rouhani, um dos
colaboradores mais próximos do ayatollah Kho-
meiny, informou que ordenou ao povo de Bahrein
a se rebelar contra o Governo daquela ilha do
Golfo Pérsico. Suas declarações foram feitas se-
gunda-feira na cidade santa de Kom, no Irá, mas
somente ontem receberam divulgação pela im-
prensa.Rouhani disse que aconselhou o amir (Gover-
nador) de Bahrein, Xeque Issa Bin Salman Al
Khalifa, pôr em prática as reformas islamitas,
mas seu apelo foi rejeitado. "Então, o povo se
revoltou e iniciou uma resistência contra o regi-
me. Esperamos que a lei islamita prevaleça ou
então que Bahrein se aproxime da Repubüca
Ifeslamita do Irã", acrescentou o ayatollah.
ACUSAÇÕES

Depois de acusar o amir de
'Bahrein por abuso de Poder e
de responsável pela repressão
do país, Rouhani denunciou
também as autoridades ira-
niananas que duvidaram de
sua autoridade.

Recentemente, o Ministério
do Exterior do Irã reivindica-
ra a posse de Bahrein, que se
tomou independente a 15 de
agosto de 1971, abolindo a
sua condição de protetorado
britânico. Rouhani alega que
Bahrein faz parte de seu pais,
porque o Governo do Xá Re-
za Pahlavi, que ratificou a
renúncia do Irã as suas rei-
vindicações sobre a ilha, "era
um regime ilegal".

Duas mulheres morreram e
50 pessoas ficaram feridas
quando uma multidão entrou
em pânico, ontem, ao partici-
par de um comício com a pre-
sença do ayatollah Khomei-
ny, na cidade santa de Kom.

As mulheres, ambas de
meia-idade, estavam na mui-
tidão calculada em milhares
de partidários do líder religio-
so. Não foram divulgadas as
causas do pânico, mas a
Agência Pars (oficial) infor-
mou que a multidão era tão
grande que os guardas revo-
lucionários que mantinham a
ordem perderam o controle. É
o primeiro incidente deste ti-
po desde que Khomeiny pas-
sou a fazer discursos pú-
blicos.

Curdos matam oito
soldados iranianos

Teerã — Rebeldes curdos
mataram oito soldados ira-
nianos em ataques isolados
contra posições do Governo
em Mahabad, Urumieh, Doab
e Doroud Farman, enquanto
um violento incêndio des-
trulu ontem o Centro Cultu-
ral e Esportivo de Urumieh,
provocado, segundo funcio-
nários, por um curto-circuito.

Informações da imprensa
iraniana indicam que perma-
nece tensa a situação na em
Mahabad, Capital do Curdis-
tão, ocupada desde o princi-
pio de setembro por tropas
governamentais. O ayatollah
Khomeiny acusou os rebel-
des curdos de "comunistas" e
de "agentes do poder ini-
migo".

Estudantes fazem comícios
contra o 7o aniversário de
lei marcial nas Filipinas

Manilla — feManifestações contra o Governo
explodiram ontem no Centro de Manilla na véspe-
ra do sétimo aniversário da implantação da lei
marcial nas Filipinas, em resposta à comunicação
oficial de que o 21 de setembro será comemorado
pelo Presidente Marcos como um dia de ação de
graças em todo o país.

Antecipando-se aos comícios pelo aniversá-
rio, considerado "politicamente delicado" pelas
autoridades, a polícia de choque foi destacada
para pontos onde fatalmente seriam realizadas as
manifestações fantasmas, a nova tática emprega-
da pelos estudantes militantes que, para evitar
prisões, distribuem panfletos e desaparecem sem
dar tempo à polícia de intervir nos comícios.
PODER
PARLAMENTARISTA

Apesar das precauções, a
policia conseguiu prender 13
dos 200 estudantes que parti-
ciparam de manifestações em
quatro pontos de Manilla. O
alerta das forças policiais e
unidades militares começou
quarta-feira, quando a polícia
de choque passou a fazer evo-
luções nas proximidades do
palácio presidencial.

Neste dia, os ex-Senadores

Lorenzo Tanada e Francisco
Rodrigo foram aclamados
por cerca de 2 mil estudantes
na Universidade de Assun-
ção, na Capital, ao denunciar
os excessos do regime. O Pre-
sidente Marcos, de 62 anos,
baixou a lei marcial no país
no dia 21 de setembro de
1972, colocando em vigor
uma nova Constituição parla-
mentarista e mantendo-se no
Poder através de sucessivos
plebiscitos.

Cardeal fílipino pede
eleições presidenciais

Henry Kamm

Vitória, 18 de setembro de 1979

A COMISSÃO (P

Manilla — Jaime Sin, Car-
deal Primaz dos 40 milhões
de católicos das Filipinas, pe-
diu na semana passada o fim
dos sete anos do regime mar-
ciai imposto pelo Presidente
Ferdinand Marcos e propôs
ao Chefe de Estado, católico,
que desse início ao processo
de normalização da vida poli-
tica restituindo, gradativa-
mente, os direitos civis dos
filipinos.

O Cardeal Sin recomendou
igualmente que o Presidente"desse andamento às medi-
das necessárias para a reali-
zação de eleições presiden-
ciais" e que concedesse ga-
rantias de que o pleito seria
livre e sob o regime da ordem
e da paz.
MOMENTO INOPORTUNO

Entrevistado pouco antes
de o Cardeal fazer estas de-
clarações, o Presidente Mar-
cos frisava numa coletiva que
pelo menos nos próximos 18
meses a questão de democra-
tizaçâo do país teria de ser
adiada, devido à crise econô-
mica internacional e à reno-
vada insurreição muçulmana
nas ilhas do Sudeste asiático.

Ao debater os resultados da
lei marcial, o Cardeal Sin no-
tou que "a situação se agrava
a cada dia que passa com o
aumento de abusos e assassi-
natos. O sistema deu origem
a uma nova oligarquia e por-tanto os objetivos para os
quais a lei foi instituída não
foram alcançados. Embora
impere a lei marcial, não se vê
canhões, tanques, nem solda-
dos nas ruas e, no entanto,
sabemos que existe um clima
de medo, medo de que se pos-sa ser preso a qualquer mo-
mento."

O Cardeal renovou o apelo
para que Marcos pusesse em
liberdadej3_ex-Senador Be-
nigno Aquino, seu principaladversário antes da implan-
tação da lei marcial. Marcos,

i entretanto, revelou que as ne-

Th« New York Tim*»

gociações para conceder asilo
político nos Estados Unidos
foram interrompidas no ano
passado quando uma nota foi
distribuída informando que o
Presidente das Filipinas rece-
bera ordens do Governo nor-
te-americano para pôr o Se-
nador em liberdade. Marcos
não divulgou a fonte da infor-
mação.

Além de pedir a normaliza-
ção da vida política, o Car-
deal Sin instou ao Presidente
que revisse a lista de priorida-
des do Governo no gasto de
dinheiro público. "O que eu
quero", frisou o Cardeal, "é
que ele dê maior prioridade
aos pobres, porque são tantos
os que não tèm nem abrigo
nem comida, enquanto o Go-
verno gasta verbas à toa em
projetos extravagantes."

Quando lhe lembraram que
um grupo do qual participava
a mulher do Presidente tinha
pedido ao Cardeal que apro-
vasse a construção de uma
basílica perto de Manilla, que
custaria 13 milhões 600 mil
dólares, Sin retrucou:"Não estou querendo dizer
que a edificação de uma basí-
lica é uma idéia extravagan-
te, mas acho preferível que só
depois de concluída a cons-
trução de casas populares e
de hospitais é que se pense na
construção de uma casa de
orações". "Mesmo assim,"
acrescentou, "o preço seria
excessivo. O Senhor não
apreciaria a basílica porqueEle nasceu numa manje-
doura."

O Cardeal também lem-
brou que náo existem meios
atualmente para se investi-
gar as acusações de corrup-
ção que freqüentemente são
feitas. Pelo menos antes do
decreto de lei marcial, disse,
era possível pedir um inquéri-
to sobre a fortuna da família
do Presidente. "Agora, é im-
possível; quem vai controlar
as finanças de Ferdinand
Marcos?"

:..¦.:'_,...... "^

:S!-& ¦'¦'¦/.: : ' :. 
':'¦ V '' ¦ ¦

MÊÜíB:, vM:^M7ã-l

JORNAL DO BRASIL D sexta-feira, 21/9/79 D 1° Caderno

Nowcartl», Au«tn_lia/UPI

,. |j$S «BA *

.:«:;¦:¦•: ;v;..:-i:.(.;: ¦¦¦;¦. '¦¦¦.. ¦ ; :\ ¦¦

Israel não pede a EU4-
permissão para ataques

Tel Aviv — Israel não pedirá permis-
são aos Estados Unidos para atacar alvos
palestinos no Líbano, mas "trocará infor-
mações" com o Governo de Washington,
seu principal fornecedor de armamentos,
;afirmou o Ministro da Defesa israelense,
'Ezer Weizman.

Declarou também esperar que o Líba-
no mantenha-se calmo, a exemplo do que
ocorreu nas últimas semanas, "não em
conseqüência da pressáo norte-ameri-
cana, mas devido à lição que demos à
Organização para a Libertação da Pales-
tina (OLP)".

Um cesto de armas
O Ministro, que voltou ontem a seu

país procedente de Washington, disse que
está satisfeito com os debates sobre com-
pra de aviões com altos funcionários da
Defesa dos Estados Unidos e acrescen-
tou: " Pelo que entendemos, o diálogo
.continuará e dentro de certo tempo che-
garemos a uma conclusão sobre as futu-
ras compras de aviões". No entanto, res-
salvou: "Isso não quer dizer que toda vez

tenhamos de voltar a no nosso país com
um cesto cheio de armas".

Nos últimos cinco anos , informou
Weizman, os Estados Unidos abastece-
ram Israel com equipamentos militares
no valor de 8 bilhões de dólares . "Se
alguém, supõe que os Estados Unidos náo
se interessam em pedir explicações (so-
bre as ações militares israelenses), então
ninguém sabe como as coisas contecem".
O Ministro assegurou que, no passado,
Israel manteve consultas com funciona-
rios militares norte-americanos antes de
qualquer iniciativa armada.

Quanto ao novo acordo com o Egito e
os Estados Unidos para supervisionar a
retirada israelense do Sinai, Weizman ex-
plicou que os norte-americanos "devem
assumir a tarefa" de informar se a retira-
da ocorrerá normalmente. Assinalou que
o pessoal da missão de campo que se
encontra no Sinai, um grupo de 20 técni-
cos civis, desempenhará a função de vi-
gia, com a possível ajuda de um grupo
complementar. Segundo esclareceu, isso
representa um ajuste temporário, até se
encontrar uma solução permanente.

Síria anuncia ataque
Damasco — O Governo da Síria infor-

mou que seus aviões travaram uma bata-
lha aérea com jatos israelenses sobre o
Líbano, na quarta-feira. Um porta-voz
militar disse que os caças sírios intercep-
taram os aviões israelenses quando viola-
vam o espaço aéreo do Líbano e abriram
fogo, "obrigando-os a fugir para os terri-
tórios ocupados" (Israel).

"Todos os nossos aviões retomaram
sem danos às suas bases", garantiu o
porta-voz. Testemunhas confirmaram
que dois aviões israelenses sobrevoaram
Beirute durante cerca de 10 minutos,
atraindo o fogo das baterias antiaéreas e
dos guerrilheiros palestinos.

Likud perde prestígio
Tel Aviv — Caso fossem realizadas

agora eleições nacionais em Israel, o Li-
kud (Partido governante), do Primeiro-
Ministro Menahem Begin, seria derrota-
do pelo Partido Trabalhista, de oposição,
segundo revelou uma pesquisa nacional
de opinião pública.

A sondagem, feita com 1 mil 200 eleito-
res, indicou que o Likud receberia apenas

18,1% dos votos, enquanto os trabalhis-
tas conquistariam 38,4%. Em maio de
1977, o Likud, depois de 29 anos, conse-
guiu vencer o Partido Trabalhista, por35,3% dos votos contra 24,6%. A diminui-
ção da popularidade do Likud é atribuída
ao fracasso da política econômica de Be-
gin e à inflação crescente, que deverá
superar este ano a taxa de 100%.

OLP recusa reconhecer Israel
Kuwait — A Organização para a Li-

bertaçáo da Palestina (OLP) recusou as
condições prévias apresentadas por Wa-
shington para o início de conversações
com os Estados Unidos, rejeitando assim
o reconhecimento de Israel pela OLP
antes do começo das discussões, infor-
mou o presidente do Conselho Nacional
Palestino, Khalid Al-Fahoun."Ainda náo houve contatos com os
Estados Unidos, mas não colocamos
qualquer objeção ao encaminhamento
desse diálogo sem as condições prévias",
disse Al-Fahoun, ressaltando: "As condi-
ções norte-americanas para que a OLP
reconheça o direito de existência de Is-
rael e aceite a Resolução 242 do Conselho
de Segurança da ONU foram rejeitadas
pela Organização".

O líder palestino negou notícias de

que o Presidente da Romênia, Nicolae
Ceaucescu, estaria propondo uma solu-
ção para o conflito do Oriente Médio, mas
declarou: "O que foi adiantado (aos gru-
pos envolvidos) é a previsão da Romênia
de uma paz no Oriente Médio com a
participação da OLP". Observou tam-
bém que.o argumento básico da Romênia
é "permitir o direito de autodetermina-
çào dos palestinos e a criação de um
Estado palestino independente, como
pré-requisito dessa paz".

Ontem, a Frente de Libertação Árabe
(FLA), grupo apoiado pelo Iraque, assu-
miu a responsabilidade pela colocação de
uma bomba que explodiu quarta-feira no
centro de Jerusalém, "matando mais de
50 sionistas" (segundo as autoridades ls-
raelenses morreu apenas uma pessoa, fi-
cando feridas outras 51).

-Arafat se reúne com Hussein

Beirute — O líder da Organização
para a Libertação da Palestina (OLP),
Yasser Arafat, conversou ontem, em
Aman, durante cinco horas consecuti-
vas, com o Rei Hussein da Jordânia.
Nos meios palestinos assegura-se que
Arafat teve acolhida "calorosa".

O comunicado que se seguiu ao
encontro ressalta a "necessidade de
prosseguir na ação comum, de coorde-
nar esforços para a próxima Assem-
bléia Geral das Nações Unidas e refor-
çar a solidariedade árabe, tendo por
base as resoluções da reunião de alto
nivel de Bagdá.

Porta-voz árabe
É a primeira vez desde o setembro

negro de 1970 qua Arafat visita a capi-
tal jordaniana, embora o Rei Hussein
o tenha recebido em outros lugares. A
circunstância de o encontro ter-se rea-
lizado em Aman leva à convicção de
que o Rei Hussein, que vai falar à
Assembléia da ONU, pretende apre-
sentar-se com a credencial de porta-
voz do mundo árabe. Hussein deixou
de ser o "inimigo número um" para
Arafat a partir de 1976.

Os primeiros contatos entre a Jor-
dâniz e a resistência palestina foram

Lucien George
U Mondo

realizados por insistência e sob o pa-
trocínio da Síria. Prosseguiram desde
então, ainda que Damasco se tenha
mostrado depois pouco satisfeita
quanto aos resultados obtidos. O en-
contro de Aman é uma manifestação
da grande liberdade de ação — de"desinvoltura", afirmam certos meios
da resistência palestina — que carac-
teriza o comportamento de Arafat ulti-
mamente.

Alentado por seus sucessos inter-
nacionais — notadamente em Viena
com o Chanceler Kreisky e na Alemã-
nha Ocidental com Willy Brandt —
pelo caso Young e pela visita a Madri,
Arafat considera que náo tem mais
contas a prestar, ou pelo menos auto-
rizações prévias a formular, ao Comi-
té Executivo da OLP.

As últimas tomadas de posição nor-
te-americanas, notadamente de Brze-
zinski solicitando a Israel o reconheci-
mento do " fato palestino", dão peso
aos entendimentos de Arafat. Até a ala
radical palestina está convencida que"qualquer coisa está pintando no hori-
zonte de 1981", como acaba de decla-
rar um dos dirigentes palestinos, Abou
Saleh, à agência soviética Tass, em
entrevista ainda não publicada.

1

Dois carros da políciaincendiados, 29 prisõese 34 pessoas feridas. 14
das quais policiais, foi o
saldo de manifestações
de rua ontem em New-
castle, na Austrália, on-
de centenas de pessoas
protestaram contra a
ordem de fechar um ho-
tel para posterior de-
molição. Na foto, um
manifestante foge da
polícia e do fogo que se
alastrava pelo chão
molhado de gasolina e

óleo

Crise abala
Ecevit na
Turquia

Ancara — A um mês das
eleições complementares nas
quais depositava a confiança
de melhorar a posição do Go-
verno no Parlamento o Pri-
meiro-Ministro da Turquia,
Bulent Ecevit, sofreu dois du-
ros golpes ontem, com a re-
núncia do Vice-Premier Fa-
ruk Sukan e a perda do apoio
do Partido Democrático, ao
qual é afiliado, e com a morte,
num acidente de trânsito, do
Deputado Durmus Ali Carik.

Formado quase exclusiva-
mente por membros do Parti-
do Republicano Popular, de
orientação social-democrata,
o Gabinete de Ecevit tem ain-
da nove Ministros indepen-
dentes e, até ontem, Faruk
Sukan, do Partido Democra-
ta, que saiu acusando Ecevit
de não ter sido suficiente-
mente enérgico no combate à
violência e à corrupção.

No dia 14 de outubro have-
rá eleições complementares
para disputar cinco cadeiras
vagas e Ecevit pensava em
ganfehar pelo menos uma. Com
a morte do Deputado Ali Ca-
rik, a situação piorou e talvez
ele já não continue pensando
o mesmo em relação a gover-
nar com minoria.

China troca
acusações
com Vietnam

Pequim — As conversações
sobre a retirada das tropas
chinesas que invadiram o
Vietnam, em fevereiro passa-
do, foram reiniciadas ontem
em Pequim com trocas de
acusações e sem perspectivas
aparentes de se obter acordo.
O Vietnam acusou a China de
estar planejando uma nova
ofensiva armada no Sudeste
Asiático, enquanto os chine-
ses disseram que Hanói está
manipulando as negociações
para dar cobertura à criação
de uma Federação indochine-
sa pró-soviética.

O Vice-Ministro das Rela-
ções Exteriores vietnamita,
Dinh ÍNho Lien, na sessão de
ontem, denunciou a presença
de Richard Nixon, ex-
Presidente dos Estados Uni-
dos, na China, afirmando que
faz parte das manobras sino-
americanas contra seu país.
Dinh classificou Nixon de"inimigo belicoso do nosso
povo, derrotado na guerra do
Vietnam e expulso da Casa
Branca pelo escândalo de
Watergate".

Ao que parece, a iniciativa
dos ataques coube ao Vice-
Chanceler do Vietnam, que
em seu discurso, posterior-
mente distribuído pela Em-
baixada em Pequim, assina-
lou a existência, atualmente,
de movimentos de tropas chi-
nesas na fronteira, "lembran-
do os sintomas existentes an-
tes de 17 de fevereiro, quando
invadiram nosso país".Se-
gundo Dinh Nho Liem, "são
os dirigentes chineses que
tém procurado nos dominar.
É preciso denunciar sua poli-
tica em relação ao Vietnam,
Camboja e Laos, mas se Pe-
quim lançar uma nova ofensi-
va, as tropas vietnamitas res-
ponderão aplicando um golpe
ainda maior".

O Vice-Chanceler chinês
Han Nianlong também distri-
buiu seu discurso de respos-
ta, através da agência Xi-
rúiua. No pronunciamento,
Han Nianlong frisou: "Vocês
intensificam seus preparati-
vos para uma gueira contra a
China e enviam comandos a
nosso país, em missões dt
provocação armada.
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Polícia não sabe
onde depoimento
de Aézio foi parar

Arquivo — 29/6/ 1979

O original do depoimento
de Aézio da Silva Fonseca,
prestado na 16a DP, no dia 20
de junho — dois dias antes de
aparecer enforcado no xadrez
n° 6, desapareceu daquela de-
legacia, não foi para o Depar-
tamento de Polícia Metropo-
litana na fase do inquérito e a
policia nào sabe onde está.

Tudo isso foi confirmado
nas informações prestadas
pelo atual delegado-titular da
16° DP, Luís de Meneses, no
oflcio n° 06707/16a/79, envia-
do, ontem, em caráter sigilo-
so, ao Io Tribunal do Júri, em
resposta à solicitação do Juiz
sumariante Mélic Urdan. O
magistrado mandou que o
documento fosse juntado aos
autos do inquérito policial, já
que foi anexado apenas um
xerox, que nem ao menos foi
autenticado e não tem ne-
nhum valor.

FICHAS

Embora datado de 11 de
setembro, o oficio somente
ontem foi enviado, porque,
desde quando foi formulado o
pedido do documento origi-
nal, ocorreram diversas con-
sultas entre o delegado Luís
de Meneses e o diretor do
Departamento de Policia Me-
tropolitana, Aladir Ramos
Braga onde foi realizado o
inquérito sobre o enforca-
mento de Aézio.

Uma fonte da 16a DP não
soube precisar que destino
tomou o original do
documento, adiantando ape-
nas que todas as informações
prestadas pelos órgãos auxi-
liares daquela delegacia —
Seção de Administração e Se-
ção de Expediente Cartorário
— dão conta que ele não foi
encontrado nas buscas reali-
zadas nos arquivos.

Essa náo é a primeira vez
que desaparece um documen-
to relacionado ao Caso Aézio.
Segundo declarações do dete-
tive Emilio Aurélio Palotti
Trinxet, publicadas há uma
semana pelo JORNAL DO
BRASIL, as fichas de carce-
ragem que ele fez do preso
Aézio da Silva Fonseca, com
tinta preta, na manhã de 21
de junho, também sumiram
após a sua morte.

NÀO COMBINA

O xerox do que seria o de-
poimento prestado pelo ex-
servente do Itanhangá Golfe
Clube, que consta da fl. 8 do
inquérito policial nu 55/79,
presidido pelo delegado New-
ton Victor do Espirito Santo,
apresenta muitas contradi-
ções, assim como não combi-
na com as declarações presta-
das em Juízo por seus colegas
de cela Jorge Luís Barbosa

Ribeiro, o Gauchinho e Berli-
no Ferreira da Silva, o Baia-
ninho.

A primeira delas é o fato de
ter atuado como escrivão ad-
hoc o agente de polícia judi-
ciaria Damiào Esteves Alves,
durante a tomada do Termo
de Declarações da vítima, já
que a 16a DP, como delegacia
de primeira categoria — é o
que consta da resolução SSP
n° 0155/77 — tem, no mínimo
seis escrivàos. Em nenhuma
outra tomada de depoimen-
tos, na fase de sindicância,
atuou como escrivão ad-hoc
qualquer outro policial.

Da mesma forma, não com-
bina o preenchimento do es-
paço "Lê" com a palavra"sim", uma vez que, às fls. 144
do referido inquérito, uma
das fichas de qualificação fei-
ta pela 16a DP, informa tex-
tualmente, que Aézio da Sil-
va Fonseca era "analfabeto".
E isso ficou reforçado com as
declarações de Baianinho e
Gauchinho, os quais disse-
ram que Aézio lhes contou
que assinou um papel sem
saber o que estava escrito,
porque nâo sabia ler.

DÚVIDA

No inquérito, na fase poli-
ciai, concluído às fls. 190, to-
dos os documentos sáo origi-
nais, à exceção do que seria o
depoimento prestado por Aé-
zio da Silva Fonseca, cujo ori-
ginal sequer foi requisitado à
16a DP pelo delegado Newton
do Espírito Santo, ou pelo
Promotor Rodolfo Carmelo
Ceglia, designado especial-
mente para acompanhar as
investigações.

Assim, poderá ser levanta-
da uma dúvida quanto à au-
tenticidade das declarações
prestadas por Aézio: se o do-
cumento foi preparado antes
ou após sua morte. Neste ca-
so, a presença de um xerox
nào permitiria a comparação
grafotécnica com as assinatu-
ras existentes nas fichas indl-
viduais datiloscópicas, que
apresentam sensíveis dife-
renças.

No xerox, de um modo ge-
ral, toda a assinatura de Aé-
zio da Silva Fonseca se apre-
senta tremida, o que não
ocorre com as constantes das
peças às fls. 145,146,147,148,
149, 150, onde, embora de-
mostrem que ele mal sabia
assinar seu nome, assinou de
maneira firme. As diferenças
mais perceptíveis estáo no"z" e no "o" de Aézio, no "d"
de da, e no "1" de Silva. To-
das essas dúvidas, entretan-
to, poderiam ser esclarecidas
se a polícia soubesse onde
está o depoimento do enfor-
cado na cela n° 6, da 16a DP,
na Barra da Tijuca.

Leia editorial "Caminho
Justiça"

da

pod<

Estudante de Veterinária
que matou moça com curare

íe ter prisão preventiva
São Paulo — Deverá ser decretada, hoje, a

prisão preventiva do quintanista de Medicina
Veterinária da Universidade de São Paulo, Dan
Martin Blun, de 25 anos. Há 15 dias, com uma
injeção de curare, utilizado para sacrificar ani-
mais, ele matou a jovem Mana Regina Resende,
de 25 anos, freqüentadora de boates paulistas.

Depois, o estudante queimou o corpo e o carro
da vítima, em locais diferentes. Só na quarta-feira
a policia conseguiu descobrir o que restou do
cadáver de Maria Regina, dentro de um bueiro do
campus da Cidade Universitária.
DESVIO

Preso na quarta-feira pela
manhã, em Campos do Jor-
dão, onde mantinha uma eli-
nica veterinária clandestina,
Dan Martin Blun disse que é
portador de um "desvio de
conduta" que contraiu aos 13
anos de idade, no Rio de Ja-
neiro, ao cair de uma bicicle-
ta e sofrer traumatismo cra-
niano. Segundo ele, "desde
entào me tomei uma pessoa
agressiva e, às vezes, perco a
noção do que faço".

Para o delegado Paulo Bi-
cudo, da Divisão de Roubos,
"é possível que, com a prisão,
seja também decretada uma
medida de segurança provi-
sória, para que ele seja confi-
nado no Manicômio Judicia-
rio e receba, antes de ser jul-
gado, tratamento psiquiá-
tricô".

SUICÍDIO

Ontem, ao completar 24 ho-
ras de prisão, Dan Martin
Blun disse que companheiros
de cela o incitaram, várias
vezes, a cometer suicídio.
Acrescentou que "nào são
cinco, 10 ou 20 anos de cadeia
que me vão curar. Eu preciso,
e isso o mais rápido possível,
é de ir para o hospital".

Sempre que indagado so-
tgejis motivosdo crase, cho-
rando, ele repete a mesma
história. Conhecia Maria Re-
gina, a Regininha, hà três

Márcia (E), irmã; e D liza (D), mãe de Kélson, e Nilda (C), mulher de Luís foram torturadas
na 38a. DP e até a menina Michelle, de dois anos ficou durante dois dias na delegacia 0

Ladrão esclarece morte de
policial pela qual várias
famílias foram torturadas

Dia Io de setembro de 1979: o ladrão de
bancos Jorge Ribeiro dos Santos, o Figueiroa,
preso pela Polícia Militar, é entregue à Divisão de
Roubos e Furtos, onde confessa, além de assaltos
a bancos e supermercados, sua participação na
morte do policial José Aguiar Jerônimo dos San-
tos. Segundo ele, quem matou o policial foi seu
comparsa José Jackson da Silva, o Dedé da índia.

Dia 3 de fevereiro de 1979: o Supermercado
Merci da Penha é assaltado e o policial é morto.
Quinze dias depois, a 38a DP, em Irajá, prende
Antônio Carlos de Paula Fraga, Luís Carlos Vas-
ques Vidal, Kélson Ataíde Cardoso Pereira e Ivan
Neves Galvão. Eles e suas famílias foram tortura-
dos e obrigados a confessar a tentativa de assalto
e a morte do policial, apesar de inocentes.

Figueiredo Romano atestou"violência nos órgãos gem-
tais e na região glútea es-
querda."

Na semana passada, o Pro-
motora Kátia Costa Marques,
que substituiu o Promotor
Henrique Nogueira da Costa,
ofereceu denúncia contra os
quatro acusados, "por tenta-
tiva de latrocínio". Ela nào
aceitou a declaração dos ra-
pazes de que confessaram a
tentativa de assalto e a morte
do policial por terem sido tor-
turados.

O inquérito foi encaminha-
do ao juiz, que marcaria data
para o julgamento, quando o
advogado Miguel Heussleur
soube da prisão de Figueiroa
e do seu depoimento apon-
tando o autor do crime. Jun-
tou, então, ao processo, o de-
poimento do assaltante e pe-
diu a liberdade dos rapazes.

Arquivo -

anos e se sentia muito bem
com ela. Na ausência dos
pais, resolveu levá-la para
sua casa, uma mansão no
bairro de Interlagos, o que
nunca fizera antes.

Viciada em tóxicos, segun-
do ele, Maria Regina aspirou
clorofórmio e sentiu-se mal.
Ele disse que lhe aplicaria um
remédio contra náuseas mas,
"levado por uma força estra-
nha, uma vontade incontrolá-
vel que até agora não sei ex-
plicar", apanhou a seringa
com o veneno e aplicou na
veia da jovem.

PASSEATAS

Ontem, pela terceira vez
depois que o crime foi esclare-
cido, mulheres da vida notur-
na de São Paulo saíram em
passeata pela cidade, levan-
do nos vidros de seus carros
recortes de jornais com a fo-
tografia do criminoso, que é
milionário e cogitava fugir
para o exterior. A policia teve
de montar policiamento espe-
ciai nas proximidades da ca-
sa de Dan Blun, para evitar
que ela fosse depredada.

No final da tarde de ontem,
seu pai, o comerciante de pe-
dras preciosas Renato Fran-
ziska Blun foi visitá-lo na car-
ceragem do Departamento
Estadual de Investigações
Criminais. Sua mãe, Werner
Martin Blun e seu irmão, Ter-
ry, estão em viagem de turis-
mo na índia.

A MORTE

O assalto ao Supermercado
Merci, na Rua Bento Cardo-
so, ocorreu no dia 3 de feverei-
ro. O detetive José Aguiar
Jerônimo dos Santos, que
trabalhava como segurança
na casa, reagiu e evitou o
assalto, mas levou um tiro na
cabeça. A polícia apurou que
os assaltantes haviam fugido
em dois carros: um Passat
branco e um Chevette meta-
lico.

No dia 6, agentes do 3o Se-
tor Operacional de Roubos e
Furtos começaram a investi-
gar e invadiram a casa de
Adelaide de Paula Fraga, à
procura de seu filho Antônio
Carlos. Os policiais deram ti-
ros e jogaram bombas de gás,
além de terem levado para a
sala, Adelaide, quatro filhos e
duas filhas menores, em ca-
misolas e pijamas."Reviraram tudo, rasgaram
colchões e perguntaram por
meu filho e por Kélson, que
D. Adelaide desconhecia. An-
tônio Carlos foi agarrado e
levado à força para um carro
particular.

No mesmo dia, os policiais
foram à casa de Lais Torres,
em Del Castilho, arrombaram
a porta e disseram que ti-
nham denúncias de que o fi-
lho dela, Luís Carlos Vidal,
era irmào de Kélson. Depois
de a ofenderem e revistarem a
casa, levaram-na, também,
em carro particular, para a
38a DP. Depois, os policiais
invadiram a casa de Luís Car-
los, que estava dormindo com
a mulher. Os dois, surpreen-
didos despidos, foram leva-
dos assim mesmo para o 3o
SORF. Nilda, mulher de Luis
Carlos, foi arrastada pelos ca-
belos, e, durante quatro ho-
ras, o casal foi torturado com
choques elétricos.

No dia 14 de fevereiro, Kél-
son foi preso em um centro
espírita em São João de Meri-
ti, juntamente com Paulo
Sérgio Martins; sua máe, liza
Ataíde Cardoso Pereira; sua
irmã, Márcia; e a menina Mi-
chelle, de dois anos, que ficou
na 38a DP durante dois dias.
Três dias depois, a polícia
prendeu Ivan e afirmou que
os quatro eram assaltantes
de bancos, e autores da morte
do detetive José Jerônimo.
Ao todo, policiais do 3o SORF
e da 38a DP haviam detido
mais de 20 pessoas das famí-
lias dos rapazes.

DENÚNCIAS

Em junho, as famílias sevi-
ciadas pela polícia revelaram
aos jornais o que havia acon-
tecido, e os advogados Miguel
Heussleur e Geraldo Afonso
Pereira de Araújo protesta-
ram junto à Secretaria de Se-
gurança Pública e à Justiça.
Nenhuma sindicância, po-
rém, foi aberta para apurar as
denúncias de torturas. O pro-
cesso n° 574/79 foi enviado
pela 38a DP à Justiça e distri-
buído à 6a Vara Criminal,
cujo titular é o Juiz Paulo
Gomes Alves.

O Promotor Henrique No-
gueira da Costa pediu ao juiz
para interrogar novamente os
acusados, devido às denun-
cias de torturas. Os presos
foram enviados a exame de
corpo de delito e, apesar de
Antônio Carlos de Paula Fra-
ga da Costa e Wagner Martig-
nom de Figueiredo assinala-
ram no laudo "ausência com-
pieta de^lesões." 8 laudo de
Luís Carlos Vasques Vidal,
assinado pelo legista Osvaldo
Ferreira da Costa e Sérgio

O ASSALTO
Jorge Ribeiro dos Santos, o-

Figueiroa, foi preso, em se-
tembro, pelo Batalhão de Po-
lícia e Atividades Especiais,
no Engenho da Rainha, onde
mora, e entregue à Divisão de
Roubos e Furtos. Ele disse ao
delegado Armando Pano que
freqüentava a Vila Kennedy,
onde conheceu Maria da Pe-
nha Rodrigues Pereira, a Ri-
ta, que o apresentou a Helvé-
cio Carlos Moreira Fernandes
o Paulista. Por intermédio
dele, conheceu outros assai-
tantes e resolveram praticar
assaltos juntos.

Um dos assaltos foi ideali-
zados por Jair Vítor da Silva,
o Tiquinho. A quadrilha rou-
bou um Passat branco e um
Chevette metálico e Figuei-
roa, Tiquinho, Paulista, Na-
nal, Dedé da índia, Onze e
Naiba dirigiram-se à Penha,
onde pretendiam assaltar o
Merci. Figueiroa e Paulista
saltaram do Chevette, dirigi-
do por Naiba, e entraram no
supermercado. Quando Fi-
gueiroa subia as escadas do
escritório, ouviu um tiro e ra-
pidamente procurou fugir,
acompanhado por Paulista.

Na Vila Kennedy, soube
que Dedé da índia fora quem
havia dado o tiro no detetive
José Jerônimo, de quem ha-
via apanhado a arma. Na oca-
siào, Paulista recriminou o
comparsa.

Figueiroa informou, ainda,
que a quadrilha era integrada
por ele; Jair Vitor da Silva, o
Tiquinho; Helvécio Carlos
Fernandes Moreira, o Paulis-
ta; Luis Carlos Coelho, o On-
ze; Inaldo Bezerra de Lima, o
Naiba; José Jackson da Silva,
o Dedé da índia; Juvenal Fio-
rêncio de Souza, o Nanai; Li-
cio Carlos ou Lício Carlos An-
selmo, o Licinho; Nelson de
tal; Nilson Garrafa; Marqui-
nho; e Diel. Do grupo que
participou do assalto ao Mer-
ci, faltam ser presos Nanai e
Dedé da índia.

O bando assaltou as agên-
cias dos Bancos Bamerindus
(Praça Seca), Itaú (Maraca-
nã), Unibanco (Vüa Valquel-
re), de Crédito Real (Bonsu-
cesso) e Nacional e Unibanco
(Vista Alegre), os dois no mes-
mo dia e ao mesmo tempo; os
Supermercados Casas da Ba-
nha (Méier, Ralengo — duas
vezes — e Campo Grande),
Merci (Penha), Mar e Terra
(Humaitá e Vila Isabel) e
Leão (Bonsucesso); o Posto
Galope i Km 4 da Via Dutra, e
a empresa Cabrasmar Indús-
tria e Comércio, na Avenida
Brasil, onde Figueiroa matou
um empregado. Além disso,
eles mataram o comparsa
Deüton, na Vila Kennedy.
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Figueiroa denunciou o bandido que matou
o detetive, ao assaltarem um supermercado.

Menor denuncia em Juízo
ter sido torturado para
confessar o que não fez

Belo Horizonte — Para confessar que matou um
empresário em São João dei Rei, em 13 de junlio, o
menor Carlos Sebastião Carneiro Rodrigues foi submeti-
do, durante oito dias, a torturas em pau-de-arara, cho-
ques elétricos e afogamento, na 10a Delegacia de Policia
Metropolitana, na época do crime, entretanto, ele estava
preso em Caxambu.

A denúncia foi feita pelo menor ao Juiz de Menores
de São Joào dei Rei, Jackson Brasil. Ex-interno da
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, considera-
do cleptomaniaco pelos médicos e com passagem por
clínicas psiquiátricas de Belo Horizonte, Carlos Sebas-
tião está preso em Cassiterita.

Confessou

Segundo o advogado íris Vilela Lima, Carlos Sebas-
tião foi preso às 21h do dia 21 de junho, quando chegou a
Belo Horizonte em um táxi alugado em São Joáo dei
Rei. O delegado José Ribeiro de Carvalho já havia sido
avisado de que ele roubara uma bolsa de uma senhora
naquela cidade e o esperou no posto da Polícia Rodo-
viária.

O menor confessou ao Juiz Jackson Brasil que foi
torturado durante oito dias, para confessar o assassínio
do presidente da Cooperativa Agropecuária de Entre
Rios de Minas, João Crisóstomo Resende. O delegado de
Caxambu, Marcelino Alves Pereira Filho, confirmou que
o menor esteve preso naquela cidade, de 12 a 15 de
junho, por haver roubado roupas de cama e se recusado
a pagar as diárias do Hotel Marques.

O inspetor Opolcro Rocha Antunes, da 10a Delega-
cia, disse que o menor só esteve preso um dia, sendo
transferido imediatamente para São João dei Rei. O
delegado desta cidade, Ademir Quinto Barbosa, afir-
mou, por escrito, que manteve telefonemas diários com
a 10a Delegacia para saber se Carlos Sebastião havia
confessado o crime.

Acusado de assalto diz
que matou companheiro
ferido em carro roubado

Niterói — Ubiratan Veiga de Alencar, o Dinho, preso
junto com Wilson Modesto, o Pelezinho, sob a acusação
de praticarem vários assaltos em Icaraí e Santa Rosa,
confessou, ontem, na 77a DP, o assassínio de Aílton
Pereira Fonte, o Chiquinho. O corpo de Aílton foi
encontrado morto, em dezembro, no Volkswagen placa
RJ AF 4361, da bancária Gilda Pinto da Costa, que fora
seqüestrada."O carro bateu e Chiquinho ficou muito ferido, sem
poder fugir. Para que não me denunciasse, dei um tiro na
nuca dele" — disse Ubiratan. No dia 18 de dezembro de
1978, ele e Chiquinho seqüestraram a bancária na Rua
Noronha Torrezão, em Santa Rosa, mas ela se jogou do
carro no Largo do Marrão. Na fuga, eles bateram com o
carro na Rua João Pessoa.

Gilda Pinto da Costa aguardava, no carro, a mãe,
que estava na Clínica Médico-Cirúrgica Icaraí, quando
chegaram Dinho e Chiquinho. que a ameaçaram com
revólveres e a obrigaram a sentar no banco do lado
direito. Ubiratan sentou atrás e Aílton ficou ao volantes.

Por se lembrar do seqüestro de morte de Gláucia
Gonçalves — brutalizada e morta por três bandidos, no
alto do Morro do Caniço, para onde fora levada em seu
Chevette — Gilda adquiriu coragem e pulou do carro em
movimento.

Terremoto modesto quebra
todas inibições e vira o
assunto de todos romanos

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Ontem todos os romanos tinham
uma história de terremoto para contar a amigos,
parentes e até a desconhecidos. Nos bares, nos
táxis, nos restaurantes, nos ônibus, não houve um
minuto de silêncio e de incomunicabilidade entre
as pessoas — graças aos 15 ou 20 segundos de
tremor de terra (de um modesto terceiro grau da
escala Mercalli, segundo os técnicos), que tiraram
o sono e levaram muita gente a pernoitar nos
jardins, parques públicos, ou às margens do rio
Tibre e na orla marítima.
NOITE QUENTE

Privilegiado, o romano é
também um italiano desedu-
cado nesta terra de grandes e
freqüentes manifestações
vulcânicas. Um italiano ca-
paz de assustar-se e excitar-
se demais em situações e com
emoções como as que se vive-
ram pouco antes da meia-
noite de ontem em toda a
cidade. A partir das 23h36m
de quarta-feira, quando, de
repente, gatos, cachorros, ho-
mens, mulheres e crianças en-
traram em pânico ao senti-
rem casas, muros, camas, te-
tos, lâmpadas, a própria terra
em que pisavam em convul-
soes incontroláveis.

Como há mais de 50 anos
Roma não tremia tanto, nin-
guém sabia o que fazer no
melo da noite quente. Muitos
que assistiam à televisão (pe-
lo canal dois da RAIS, um
programa esportivo; através
de emissoras privadas, à exi-
bicões de strip-tease imagi-
naram o pior: o fim-do-
mundo. Especialmente quan-
do, de repente, ouviram a es-
tridente sinfonia de sirenas e
alarmes de antifurtos de au-
tomóveis e apartamentos,
acionados pelo terremoto.

Outros, sem maiores hesi-
taçôes, puseram-se a telefo-
nar: para a policia, redações
de jornais, bombeiros e pa-
rentes sábios. Calabreses, si-
cilianos, friulanos e abruzzesi
— italianos com grande ta-
rimba de terremotos, gente
desde sempre acostumada a
sentir a terra bailar — passa-
ram a ter uma importância
decisiva, assumindo e exer-
cendo as funções de" grandes
conselheiros".

Policiais, bombeiros e locu-
tores das centenas de peque-
nas emissoras privadas revê-
laram-se os mais despreparo-
dos e inúteis — com suges-
toes e informações que só

concorreram para aumentar
a confusão. "Imagine que o
único conselho do meu Distri-
to Policial foi o de beber uma
xicara de café e descer à rua
para tomar una bocata d'a-
ria" — comentava uma se-
nhora que só tivera tempo de
cobrir-se com um impermeá-
vel, antes de refugiar-se nos
jardins da Vila Borghese.

Sem informações e orienta-
ções da rádio estatal, a gran-
de maioria das pessoas levou
a sério e deu a maior impor-
tância às bobagens ditas pe-
los locutores e disc-jockeys
da programação noturna das
rádios privadas. Moços que,
sem saber o que dizer, resol-
veram transformar o terremo-
to de Roma em festa, pedindo
aos ouvintes que telefonas-
sem para dizer o que estavam
sentindo. Ou provocando
uma grande corrida às praias,
a 15 ou 20 quilômetros do
Centro da Cidade, que segun-
do os divertidos locutores se-
riam "o posto mais seguro e
recomendável numa situação
como a que estamos vi-
vendo".

Se as primeiras conclusões
e previsões científicas do Ob-
servatório de Monteporzio
Catone não forem exagera-
das, os romanos e toda a po-
pulação da Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo e Lacio te-
ráo mais um ano de sobres-
saltos. Na noite de quarta-
feira e na madrugada de on-
tem, em todas essas regiões
da Itália Central, tivemos
apenas o início de um grande
movimento sísmico de cará-
ter desastroso — dizem os
técnicos. Fenômeno de longa
duração, porque correspon-
deria a uma acomodação e
nova elevação da cadeia dos
Apeninos Centrais — monta-
nhas que há muito tempo es-
tavam quietas.

Joalheria de Copacabana é
roubada em Cr$ 3 milhões
por três homens armados

Três homens armados —
um escuro e dois morenos,
bem vestidos—roubaram, na
manhã de ontem, cerca de
Cr$ 3 milhões em jóias, da
Joalheria Mavil, na Rua
Constante Ramos, 44, sala
502, em Copacabana. Os as-
saltantes obrigaram uma em-
pregada a abrir a porta da
sala e o cofre. Depois, recolhe-
ram as jóias e fugiram tran-
qüilamente.

Segundo um dos sócios,
Manoel Campei, os assaltos a
joalherias só terminarão se a
polícia conseguir prender os
receptadores. Acrescentou
que um dos assaltantes per-
guntou à funcionária se havia
alarme na porta.

COMO FOI

Os assaltantes chegaram,
por volta das 7h, ao quinto
andar, e renderam uma cos-

tureira da Confecção Minos,
que funciona na sala 507. De-
pois, à medida em que iam
chegando, os empregados en-
carregados de abrir as salas
do andar eram rendidos e le-
vados para a confecção.

Ali, os assaltantes pergun-
taram pelas chaves da joalhe-
ria e uma empregada, com
receio de que a sócia da em-
presa, que sofre do coração,
chegasse, disse que estavam
com ela. Dois assaltantes, en-
táo, a obrigaram a abrir a
porta da loja e o cofre, en-
quanto o outro permanecia
na confecção, rendendo as
pessoas. De posse das jóias,
os bandidos levaram a em-
pregada à confecção, tranca-
ram a porta e fugiram

A joalheria possui circuito
interno de televisão e alarme,
que não foram acionados,
porque os assaltantes chega-
ram antes de a empresa abrir.

Palácio nãoDelegado
dispensa
acareação cotovelada

comenta

O delegado Othon Alves,
da 9a DP, no Catete, informou
ontem ser desnecessário uma
acareação entre os envolvi-
dos no seqüestro e morte da
diretora de Patrimônio do
Fluminense, Irene Rodrigues
Guimarães, por achar que
não há dúvidas sobre a parti-
cipação de cada um no crime.
O delegado, entretanto, dei-
xou para hoje uma solução
definitiva sobre o caso.

Como na segunda-feira se
esgota o prazo de 10 dias da
prisão preventiva dos impli-
cados no crime, o delegado
enviará relatório ao Juiz
Franklin Roosevelt, da 23a
Vara Criminal. No documen-
to, ele salientará a necesslda-
de de ser mantida a prisão
preventiva.

Ontem os policiais realiza-
ram diligências sigilosas, com
a finalidade de prender Euros
Lopes, um homem conhecido
como Tenente Ferreira e um
outro cuja identidade está
sendo mantida em sigilo. Os
três, segundo o detetive Mau-
ricio Ferreira da Silva — um
dos envolvidos no crime, que
está preso no Departamento
de Investigações Especiais —
foram os autores do seques-
tro de Irene Rodrigues Gui-
marães.

Brasilia — O Palácio do
Planalto negou-se, ontem, a
comentar o incidente entre a
jornalista da TV Itacolomi e
um agente da segurança do
Presidente Joáo Figueiredo,
no qual a repórter levou uma
cotovelada na barriga e abor-
tou um feto de três meses.

O subsecretário de Impren-
sa Alexandre Garcia, que
desconhecia o fato, lembrou
que, durante a visita à Capi-
tal mineira, no dia 5, cerca de
50 mil pessoas se acotovela-
ram nas ruas, durante a pas-
sagem do Presidente da Re-
pública.

A locutora e repórter Maria
Eduarda Bernardi de Paula
Pereira, da TV Itacolomi, dos
Diários e Emissoras Associa-
dos, estava na parte interna
da Base Militar do Aeroporto
da Pampulha, cobrindo a vi-
sita presidencial.

Com um microfone, ela ten-
tou captar o diálogo entre o
Presidente João Figueiredo e
seu antigo ordenança, Sr Se-
bastião da Silva. Quando fez
a primeira pergunta ao Presi-
dente, sobre reforma partida-
ria, levou uma cotovelada e,
com fortes dores, teve de
abandonar o trabalho.

Examinada por um médico,
em Belo Horizonte, foi acon-
selhada a ficar sob observa-
çáo médica, pois havia sus-
peitas-de-qutracriãnça-lravia
morrido em seu ventre. No
mesmo dia, embarcou para o
Rio, onde mora sua família,
tendo abortado minutos de-
pois de desembarcar no Ga-
leão, às 20h30m.
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Tribunal absolve juiz que matou advogado a tiros
^^ "*¦ Fo*o de Almir Veiga ^w^

o
Terremoto modesto quebra
todas inibições e vira o
assunto de todos romanos

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Ontem todos os romanos tinham
uma história de terremoto para contar a amigos,
Íiarentes 

e até a desconhecidos. Nos bares, nos
áxis, nos restaurantes, nos ônibus, náo houve um

minuto de silêncio e de incomunicabilidade entre
as pessoas — graças aos 15 ou 20 segundos de
tremor de terra (de um modesto terceiro grau da
escala Mercalli, segundo os técnicos), que tiraram
o sono e levaram muita gente a pernoitar nos
jardins, parques públicos, ou às margens do rio
Tibre e na orla marítima.
NOITE QUENTE

Privilegiado, o romano é
também um italiano desedu-
cado nesta terra de grandes e
freqüentes manifestações
vulcânicas. Um italiano ca-
paz de assustar-se e excitar-
se demais em situações e com
emoções como as que se vive-
ram pouco antes da meia-
noite de ontem em toda a
cidade. A partir das 23h36m
de quarta-feira, quando, de
repente, gatos, cachorros, ho-
mens, mulheres e crianças en-
traram em pânico ao senti-
rem casas, muros, camas, te-
tos, lâmpadas, a própria terra
em que pisavam em convul-
soes incontroláveis.

Como há mais de 50 anos
Roma nâo tremia tanto, nin-
guém sabia o que fazer no
meio da noite quente. Muitos
que assistiam à televisão (pe-
lo canal dois da RAIS, um
programa esportivo; através
de emissoras privadas, à exi-
bicões de strip-tease imagi-
naram o pior: o fim-do-
mundo. Especialmente quan-
do, de repente, ouviram a es-
tridente sinfonia de sirenas e
alarmes de antifurtos de au-
tomóveis e apartamentos,
acionados pelo terremoto.

Outros, sem maiores hesi-
tações, puseram-se a telefo-
nar: para a polícia, redações
de jornais, bombeiros e pa-
rentes sábios. Calabreses, si-
cilianos, friulanos e abruzzesi
— italianos com grande ta-
rimba de terremotos, gente
desde sempre acostumada a
sentir a terra bailar — passa-
ram a ter uma importância
decisiva, assumindo e exer-
cendo as funções de"grandes
conselheiros".

Policiais, bombeiros e locu-
tores das centenas de peque-
nas emissoras privadas revê-
laram-se os mais despreparo-
dos e inúteis — com suges-
tôes e informações que só

.concorreram para aumentar
a confusão. "Imagine que o
único conselho do meu Distri-
to Policial foi o de beber uma
xícara de café e descer à rua
para tomar una bocata d'a-
ria" — comentava uma se-
nhora que só tivera tempo de
cobrir-se com um impermeá-
vel, antes de refugiar-se nos
jardins da Vila Borghese.

Sem informações e orienta-
ções da rádio estatal, a gran-
de maioria das pessoas levou
a sério e deu a maior impor-
tancia às bobagens ditas pe-
los locutores e disc-jockeys
da programação noturna das
rádios privadas. Moços que,
sem saber o que dizer, resol-
veram transformar o terremo-
to de Roma em festa, pedindo
aos ouvintes que telefonas-
sem para dizer o que estavam
sentindo. Ou provocando
uma grande corrida às praias,
a 15 ou 20 quilômetros do
Centro da Cidade, que segun-
do os divertidos locutores se-
riam "o posto mais seguro e
recomendável numa situação
como a que estamos vi-
vendo".

Se as primeiras conclusões
e previsões científicas do Ob-
servatório de Monteporzio
Catone não forem exagera-
das, os romanos e toda a po-
pulação da Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo e Lacio te-
rão mais um ano de sobres-
saltos. Na noite de quarta-
feira e na madrugada de on-
tem, em todas essas regiões
da Itália Central, tivemos
apenas o início de um grande
movimento sísmico de cará-
ter desastroso — dizem os
técnicos. Fenômeno de longa
duração, porque correspon-
deria a uma acomodação e
nova elevação da cadeia dos
Apeninos Centrais — monta-
nhas que há muito tempo es-
tavam quietas.
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O juiz JacylVunes de Miranda,

Polícia não sabe
onde depoimento
de Aézio foi parar

O original do depoimento
de Aézio da Silva Fonseca,
prestado na 16a DP, no dia 20
de junho — dois dias antes de
aparecer enforcado no xadrez
n° 6, desapareceu daquela de-
legacia, não foi para o Depar-
tamento de Polícia Metropo-
litana na fase do inquérito e a
policia não sabe onde está.

Tudo isso foi confirmado
nas informações prestadas
pelo atual delegado-tltular da
16a DP, Luís de Meneses, no
oficio n° 06707/16V79, envia-
do, ontem, em caráter sigilo-
so, ao Io Tribunal do Júri, em
resposta à solicitação do Juiz
sumariante Mélic Urdan. O
magistrado mandou que o
documento fosse juntado aos
autos do inquérito policial, já
que foi anexado apenas um
xerox, que nem ao menos foi
autenticado e não tem ne-
nhum valor.

FICHAS
Embora datado de 11 de

setembro, o oficio somente
ontem foi enviado, porque,
desde quando foi formulado o
pedido do documento origi-
nal, ocorreram diversas con-
sultas entre o delegado Luís
de Meneses e o diretor do
Departamento de Policia Me-
tropolitana, Aladir Ramos
Braga onde foi realizado o
inquérito sobre o enforca-
mento de Aézio.

Uma fonte da 16a DP nâo
soube precisar que destino
tomou o original do
documento, adiantando ape-
nas que todas as informações
prestadas pelos órgãos auxl-
liares daquela delegacia —
Seção de Administração e Se-
ção de Expediente Cartorário
— dão conta que ele não foi
encontrado nas buscas reali-
zadas nos arquivos.

Essa náo é a primeira vez
que desaparece um documen-
to relacionado ao Caso Aézio.
Segundo declarações do dete-
tive Emílio Aurélio Palotti
Trinxet, publicadas há uma
semana pelo JORNAL DO
BRASIL, as fichas de carce-
íagem que ele fez do preso
«são da Silva Fonseca, com
nnta preta, na manhã de 21
de junho, também sumiram
após a sua morte.

O xerox do que seria o de-
poimento prestado pelo ex-
servente do Itanhangá Golfe
Clube, que consta da fl. 8 do
inquérito policial n° 55/79,

contieciaa a sentença de absolvição, recebe o abraço de seu
defensor, Evaristo de Morais
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Por maioria, os 28 desem-
bargadores do Tribunal de
Justiça absolveram ontem o
Juiz aposentado, Jacy Nunes
de Miranda, pelo assassínio
do advogado e ex-presidente
da OAB-RJ, Luiz Mendes de
Moraes Neto, e tentativa de
homicídio contra a filha da
vítima, Cecília. O advogado
levou seis tiros, estava desar-
mado; e como comprovou a
acusação, não teve chances
de defesa."O acusado chamou a si o
direito de matar. Assumiu ao
mesmo tempo o papel de acu-
sador, de julgador e de execu-
tor da pena que impôs às suas
vítimas", afirmou o Procura-
dor-Geral da Justiça, Herma-
no Odilon dos Anjos, que fun-
cionou na acusaçáo. Seu as-
sistente, o criminalista Técio
Lins e Silva, apresentou pro-
vas técnicas do homicídio.
Apesar das provas, prevale-
ceu a tese de legítima defesa,
sustentada pelos advogados
George Tavares e Evaristo de
Moraes Filho.

RELATÓRIO

Com o plenário repleto, o
julgamento começou às
13hi5m, sob a presidência do
Desembargador Felisberto
Monteiro Ribeiro Neto, termi-
nando a lh30m da madruga-
da de hoje. O primeiro a falar
foi o relator, que presidiu a
instrução criminal, Desem-
bargador Olavo Tostes. Re-
lembrou os fatos da noite do
crime, 25 de setembro de
1978, na garagem do prédio
19, da Rua Sá Ferreira em
Copacabana. Citou laudos
periciais, provas orais, in-
cluindo a do advogado e ex-
presidente da OAB-RJ, Alva-
ro Leite Guimarães, que des-
mentiu o depoimento do cabo
da PM, Paulo Roberto Dias
Ramos, que beneficia a tese
de legítima defesa.

Márcia (E), irmã; e D lha (D), mãe de Kélson, e Nüda (C), mulher de Luís foram torturadas
na 38a. DP e até a menina Michelle, de dois anos ficou durante dois dias na delegacia

Ladrão esclarece morte de policial
pela qual famílias foram torturadas

presidido pelo delegado New-
ton Victor do Espírito Santo,
apresenta muitas contradi-
ções, assim como não combi-
na com as declarações presta-
das em Juízo por seus colegas
de cela Jorge Luís Barbosa
Ribeiro, o Gauchinho e Berli-
no Ferreira da Silva, o Baia-
ninho.

A primeira delas é o fato de
ter atuado como escrivão ad-
hoc o agente de polícia judi-
ciaria Damião Estêves Alves,
durante a tomada do Termo
de Declarações da vítima, já
que a 16a DP, como delegacia
de primeira categoria — é o
que consta da resolução SSP
n° 0155/77 — tem, no mínimo
seis escrivãos. Em nenhuma
outra tomada de depoimen-
tos, na fase de sindicância,
atuou como escrivão ad-hoc
qualquer outro policial.

Da mesma forma, não com-
bina o preenchimento do es-
paço "Lê" com a palavra"sim", uma vez que, às fls. 144
do referido inquérito, uma
das fichas de qualificação fei-
ta pela 16a DP, informa tex-
tualmente, que Aézio da Sil-
va Fonseca era "analfabeto".
'E isso ficou reforçado com as
declarações de Baianinho e
Gauchinho, os quais disse-
ram que Aézio lhes contou
que assinou um papel sem
saber o que estava escrito,
porque náo sabia ler.

DÚVIDA

No inquérito, na fase poli-
ciai, concluído às fls. 190, to-
dos os documentos são origi-
nais, à exceção do que seria o
depoimento prestado por Aé-
zio da Silva Fonseca, cujo ori-
ginal sequer foi requisitado à
16a DP pelo delegado Newton
do Espírito Santo, ou pelo
Promotor Rodolfo Carmelo
Ceglia, designado especial-
mente para acompanhar as
investigações.

Assim, poderá ser levanta-
da uma dúvida quanto à au-
tenticidade das declarações
prestadas por Aézio: se o do-
cumento foi preparado antes
ou após sua morte. Neste ca-
so, a presença de um xerox
não permitiria a comparação
grafotécmca com as assinatu-
ras existentes nas fichas indi-
viduais datiloscópicas, que
apresentam sensíveis dife-
renças.

Dia Io de setembro de 1979:
o ladrão de bancos Jorge Ri-
beiro dos Santos, o Figuei-
roa, preso pela Polícia Mili-
tar, é entregue à Divisão de
Roubos e Furtos, onde con-
fessa, além de assaltos a ban-
cose supermercados, sua par-
ticipação na morte do policial
José Aguiar Jerõnimo dos
Santos. Segundo ele, quem
matou o policial foi seu com-
parsa José Jackson da Silva,
o Dedé da índia.

Dia 3 de fevereiro de 1979: o
Supermercado Merci da Pe-
nha é assaltado e o policial ê
morto. Quinze dias depois, a
38a DP, em Irajá, prende An-
tônio Carlos de Paula Fraga,
Luís Carlos Vasques Vidal,
Kélson Ataíde Cardoso Perei-
ra e Ivan Neves Galvão. Eles
e suas famílias foram tortura-
dos e obrigados a confessar a
tentativa de assalto e a morte
do policial, apesar de ino-
cenfes.
A MORTE

O assalto ao Supermercado
Merci, na Rua Bento Cardo-
so, ocorreu no dia 3 de feverei-
ro. O detetive José Aguiar
Jerõnimo dos Santos, que
trabalhava como segurança
na casa, reagiu e evitou o
assalto, mas levou um tiro na
cabeça. A policia apurou que
os assaltantes haviam fugido
em dois carros: um Passat
branco e um Chevette meta-
lico.

No dia 6, agentes do 3o Se-
tor Operacional de Roubos e
Furtos começaram a investi-
gar e invadiram a casa de
Adelaide de Paula Fraga, à
procura de seu filho Antônio
Carlos. Os policiais deram ti-
ros e jogaram bombas de gás,
além de terem levado para a
sala, Adelaide, quatro filhos e
duas filhas menores, em ca-
misolas e pijamas."Reviraram tudo, rasgaram
colchões e perguntaram por
meu filho e por Kélson, que
D. Adelaide desconhecia. An-
tônio Carlos foi agarrado e
levado à força para um carro
particular.

Na semana passada, o Pro-
motora Kátia Costa Marques,
que substituiu o Promotor
Henrique Nogueira da Costa,
ofereceu denúncia contra os
quatro acusados, "por tenta-
tiva de latrocínio". Ela não
aceitou a declaração dos ra-
pazes de que confessaram a
tentativa de assalto e a morte
do policial por terem sido tor-
turados.

O inquérito foi encaminha-
do ao juiz, que marcaria data
para o julgamento, quando o
advogado Miguel Heussleur
soube da prisão de Figueiroa
e do seu depoimento apon-
tando o autor do crime. Jun-
tou, então, ao processo, o de-
poimento do assaltante e pe-
dlu a liberdade dos rapazes.

No mesmo dia, os policiais
foram à casa de Laís Torres,
em Del Castilho, arrombaram
a porta e disseram que ti-
nham denúncias de que o fi-
lho dela, Luís Carlos Vidal,
era irmão de Kélson. Depois
de a ofenderem e revistarem a
casa, levaram-na, também,
em carro particular, para a
38a DP. Depois, os policiais
invadiram a casa de Luís Car-
los, que estava dormindo com
a mulher. Os dois, surpreen-
didos despidos, foram leva-
dos assim mesmo para o 3o
SORF. Nilda, mulher de Luís
Carlos, foi arrastada pelos ca-
belos, e, durante quatro ho-
ras, o casal foi torturado com
choques elétricos.

No dia 14 de fevereiro, Kél-
son foi preso em um centro
espírita em São João de Meri-
ti, juntamente com Paulo
Sérgio Martins; sua mãe, Dza
Ataíde Cardoso Pereira; sua
irmã, Márcia; e a menina Mi-
chelle, de dois anos, que ficou
na 38a DP durante dois dias.
Três dias depois, a polícia
prendeu Ivan e afirmou que
os quatro eram assaltantes
de bancos, e autores da morte
do detetive José Jerõnimo.
Ao todo, policiais do 3o SORF
e da 38a DP haviam detido

mais de 20 pessoas das fami-
lias dos rapazes.

Em junho, as famílias sevi-
ciadas pela polícia revelaram
aos jornais o que havia acon-
tecido, e os advogados Miguel
Heussleur e Geraldo Afonso
Pereira de Araújo protesta-
ram junto à Secretaria de Se-
gurança Pública e à Justiça.
Nenhuma sindicância, po-
rém, foi aberta para apurar as
denúncias de torturas. O pro-
cesso n° 574/79 foi enviado
pela 38" DP à Justiça e distri-
buído à 6a Vara Criminal,
cujo titular é o Juiz Paulo
Gomes Alves.

O Promotor Henrique No-
gueira da Costa pediu ao juiz
para interrogar novamente os
acusados, devido às denún-
cias de torturas. Os presos
foram enviados a exame de
corpo de delito e, apesar de
Antônio Carlos de Paula Fra-
ga da Costa e Wagner Martig-
noni de Figueiredo assinala-
ram no laudo "ausência com-
pleta de lesões." O laudo de
Luís Carlos Vasques Vidal,
assinado pelo legista Osvaldo
Ferreira da Costa e Sérgio
Figueiredo Romano atestou"violência nos órgãos geni-
tais e na região glútea es-
querda."

Jorge Ribeiro dos Santos, o
Figueiroa, foi preso, em se-
tembro, pelo Batalhão de Po-
licia e Atividades Especiais,
no Engenho da Rainha, onde
mora, e entregue à Divisão de
Roubos e Furtos. Ele disse ao
delegado Armando Pano que
freqüentava a Vila Kennedy,
onde conheceu Maria da Pe-
nha Rodrigues Pereira, a Ri-
ta, que o apresentou a Helvé-
cio Carlos Moreira Fernandes
o Paulista Por intermédio
dele, conheceu outros assai-
tantes e resolveram praticar
assaltos juntos.

Um dos assaltos foi ideali-
zados por Jair Vítor da Silva,
o Tiquinho. A quadrilha rou-

bou um Passat branco e um
Chevette metálico e Figuei-
roa, Tiquinho, Paulista, Na-
nal, Dedé da índia, Onze e
Naíba dirigiram-se à Penha,
onde pretendiam assaltar o
Merci. Figueiroa e Paulista
saltaram do Chevette, dirigi-
do por Naíba, e entraram no
supermercado. Quando Fi-
gueiroa subia as escadas do
escritório, ouviu um tiro e ra-
pidamente procurou fugir,
acompanhado por Paulista.

Na Vila Kennedy, soube
que Dedé da índia fora quem
havia dado o tiro no detetive
José Jerõnimo, de quem ha-
via apanhado a arma. Na oca-
siáo, Paulista recriminou o
comparsa.

Figueiroa informou, ainda,
que a quadrilha era integrada
por ele; Jair Vítor da Silva, o
Tiquinho; Helvécio Carlos
Fernandes Moreira, o Paulis-
ta; Luís Carlos Coelho, o On-
ze; Inaldo Bezerra de Lima, o
Naíba; José Jackson da Silva,
o Dedé da índia; Juvenal Fio-
rêncio de Souza, o Nanai; Li-
cio Carlos ou Lício Carlos An-
selmo, o Licinho; Nelson de
tal; Nilson Garrafa, Marqui-
nho; e Diel. Do grupo que
participou do assalto ao Mer-
ci, faltam ser presos Nanai e
Dedé da índia.

O bando assaltou as agên-
cias dos Bancos Bamerindus
(Praça Seca), Itaú (Maraca-
ná), Unibanco (Vila Valquei-
re), de Crédito Real (Bonsu-
cesso) e Nacional e Unibanco
(Vista Alegre), os dois no mes-
mo dia e ao mesmo tempo; os
Supermercados Casas da Ba-
nha (Méier, Ralengo — duas
vezes — e Campo Grande),
Merci (Penha), Mar e Terra
(Humaitá e Vila Isabel) e
Leão (Bonsucesso); o Posto
Galope (Km 4 da Via Dutra, e
a empresa Cabrasmar Indús-
tria e Comércio, na Avenida
Brasil, onde Figueiroa matou
um empregado. Além disso,
eles mataram o comparsa
Deílton, na Vila Kennedy.

ACUSAÇÁO

Em seguida, o Procurador-
Geral da Justiça, Hermano
Odilon dos Anjos, fez a acusa-
ção. Falou sobre o relaciona-
mento das famílias, boas no
início, mas que se deteriora-
ram durante quase três anos
por problemas de vagas de
garagem. A mulher do Juiz,
Enoé Mesquita de Miranda,"passou a criar os problemas.
E daí, as brigas com Marcos
Mendes de Moraes (filho da
vítima), os xingamentos e as
agressões. Marcos processa-
do, perseguido e condenado".

Lembrou o depoimento, em
Juízo, do advogado Álvaro
Leite Guimarães que disse
ter o cabo da PM, Paulo Ro-
berto, afirmado que o Juiz,"sacando da arma, alucina-
damente, começou a atirar",
quase atingindo o próprio po-
licial. Nos autos consta, tam-
bém, que o PM não viu a
vítima fazer menção de usar
qualquer arma. Porém, no
seu depoimento, na 13a DP e
depois para o Desembarga-
dor Olavo Tostes, alegou que

Juiz deu dois tiros de alerta,
mas como a vítima seguia na
direção do acusado, "fazendo
menção de levar a mão à cin-
tura", disparou novamente,
assassinando Luiz Mendes de
iMoraes Neto.

"Infelizmente, o que se veri-
'fica é que o acusado agiu
lusando de proteção do cabo
¦da PM. E, assim, se iniciou, e
consumou covarde agressão.
A tese de legítima defesa se
apoia, exclusivamente, em
gesto que não existiu" (fazer
menção de levar a mão à cin-

tura). "E o modo como se
trajava a vítima não permitir
jamais supor que estivesse
ela armada. A verdade é que
a vitima não se encaminhou
para o acusado. Cambaleou,
rodopiou ferido em sua dire-
çào e caiu", garantiu o Procu-
rador Hermano Odilon dos
Anjos.

O MÓVEL

Ele lembrou também o feto
de o crime ter tido origem
devido a um "arranhãozinho
insignificante", no capo do
carro da mulher do Juiz. Daí,
ter afirmado: "A lei penal não
dà guarida ao procedimento
do acusado. Absolvê-lo. pela
aceitação de uma legítima
defesa inexistente, seria com-
prometer até o futuro de uma
criança, atirando sobre seus
ombros à injusta responsabi-
lidade pelo assassínio de seu
avô e pela tentativa de morte
de sua tia".

Depois de um intervalo de
10 minutos, falou o assistente
de acusação, o criminalista
Técio Lins e Silva. Ele com-
provou, baseado nos laudos
técnicos, que o advogado
Mendes de Moraes nào fez
qualquer menção de levar a
mão à cintura, como susten-
tou a defesa do acusado. A
bala que penetrou em sua,
mão poderia ter atingido o
hipocôndrio, porque a ferida
apresentava um diâmetro
muito maior do que a da cai-
xa toráxica. Provou ainda
que o tiro fatal foi dado de
cima para baixo, entrando
pelo ombro, transfixando o
coração indo se alojar no lobo
inferior do pulmão. "Portan-
to, o tiro foi desferido quando
a vítima cambaleava".

A DEFESA

Dos advogados de defesa, o
primeiro a falar foi George
Tavares. Ele estabeleceu o
paralelo de personalidades
entre o juiz e a vítima: "O
magistrado sempre foi um ho-
mem tranqüilo e pacífico. A
vítima era um homem violen-
to". O criminalista Evaristo
de Moraes, lembrou aos de-
sembargadores um fato acon-
tecido, em 1947:0 Desembar-
gador Souza Carneiro deu
três tiros e matou o advogado
Otávio Martins Barreto em
pleno Foro de Salvador, ten-
do sido absolvido pelo Supre-
mo Tribunal Federal, por le-
gitima defesa.

Finalizando sua sustenta-
ção de tese de legítima defe-
sa, o advogado Evaristo de
Moraes disse: Tudo fizemos
para evitar que esse homem
de 67 anos encontre em sua
filhinha de três anos o único
lenitivo para a dor de ter tido
a carreira cortada, a desgraça
de ter matado um semelhan-
te, de ter perdido um filho em
plena mocidade. Tudo fize-
mos para que esse homem
não passe os últimos anos de
sua existência num catre da
Penitenciária Lemos de Bri-
to. Basta aplicar a lei com
serenidade. E isto os senhores
estão acostumados a fazer, há
décadas. Esperamos que
mais uma vez o façam".

Quando, à lh30m de ma-
drugada de hoje, o juiz Jacy
Nunes de Miranda ouviu do
Desembargador Felisberto
Ribeiro Neto o resultado do
julgamento — sua absolvição
— abraçou-se, visivelmente
emocionado com seus advo-
gados. Reação completamen-
te diferente da que manteve
durante as 12 horas e 15 mi-
nutos da sessão: sereno e lm-
passível.

Leia editorial "Caminho da Justiça"

Estudante de Veterinária
que matou moça com curare
pode ter prisão preventiva

São Paulo — Deverá ser decretada, hoje, a
prisão preventiva do guintanista de Medicina
Veterinária da Universidade de São Paulo, Dan
Martin Blun, de 25 anos. Há 15 dias, com uma
injeção de curare, utilizado para sacrificar ani-
mais, ele matou a jovem Mana Regina Resende,
de 25 anos, freqüentadora de boates paulistas.

Depois, o estudante queimou o corpo e o carro
da vítima, em locais diferentes. Só na quarta-feira
a polícia conseguiu descobrir o que restou do
cadáver de Maria Regina, dentro de um bueiro do
campus da Cidade Universitária.

Menor denuncia torturas em Juízo
Belo Horizonte — Para

confessar que matou um em-
presârio em São Joào dei Rei,
em 13 de junho, o menor Car-
los Sebastião Carneiro Rodri-
gues foi submetido, durante
oito dias, a torturas em pau-
de-arara, choques elétricos e
afogamento, na 10a Delegacia
de Policia Metropolitana, na
época do crime, entretanto,
ele estava preso em Ca-
xambu.

A denúncia foi feita pelo
menor ao Juiz de Menores de
São João dei Rei, Jackson
Brasil. Ex-interno da Funda-

ção Estadual do Bem-Estar
do Menor, considerado ciep-
tomaniaco pelos médicos e
com passagem por clínicas
psiquiátricas de Belo Hori-
zonte, Carlos Sebastião está
preso em Cassiterita.

CONFESSOU

Segundo o advogado íris
Vilela Lima, Carlos Sebastião
foi preso às 21h do dia 21 de
junho, quando chegou a Belo
Horizonte em um táxi aluga-
do em São João dei Rei. O
delegado José Ribeiro de Car-

valho já havia sido avisado de
que ele roubara uma bolsa de
uma senhora naquela cidade
e o esperou no posto da Poli-
cia Rodoviária.

O menor confessou ao Juiz
Jackson Brasil que foi tortu-
rado durante oito dias, para
confessar o assassínio do pre-
sidente da Cooperativa Agro-
pecuária de Entre Rios de Mi-
nas, João Crisóstomo Resen-
de. O delegado de Caxambu,
Marcelino Alves Pereira Fi-
lho, confirmou que o menor
esteve preso naquela cidade,

de 12 a 15 de junho, por haver
roubado roupas de cama e se
recusado a pagar as diárias
do Hotel Marques.

O inspetor Opolcro Rocha
Antunes, da 10a Delegacia,
disse que o menor só esteve
preso um dia, sendo transferi-
do imediatamente para São
João dei Rei. O delegado des-
ta cidade, Ademir Quinto
Barbosa, afirmou, por escrito,
que manteve telefonemas
diários com a 10" Delegacia
para saber se Carlos Sebas-
tião havia confessado o
crime.

DESVIO

Preso na quarta-feira pela
manhã, em Campos do Jor-
dão, onde mantinha uma clí-
nica veterinária clandestina,
Dan Martin Blun disse que é
portador de um "desvio de
conduta" que contraiu aos 13
anos de idade, no Rio de Ja-
neiro, ao cair de uma bicicle-
ta e sofrer traumatismo era-
niano. Segundo ele, "desde
então me tomei uma pessoa
agressiva e, às vezes, perco a
nocào do que faço".

Para o delegado Paulo Bi-
cudo, da Divisão de Roubos,
"é possivel que, com a prisão,
seja também decretada uma
medida de segurança provi-
sória, para que ele seja confi-
nado no Manicômio Judicia-
rio e receba, antes de ser jul-
gado, tratamento psiquiá-
tricô".

Ontem, ao completar 24 ho-
ras de prisão, Dan Martin
Blun disse que companheiros

de cela o incitaram, várias
vezes, a cometer suicídio.
Acrescentou que "náo são
cinco, 10 ou 20 anos de cadeia
que me vão curar. Eu preciso,
e isso o mais rápido possivel,
é de ir para o hospital".

Sempre que indagado so-
bre os motivos do crime, cho.
rando, ele repete a mesma
história. Conhecia Maria Re-
gina, a Regininha, há três
anos e se sentia muito bem
com ela. Na ausência dos
pais, resolveu levá-la para
sua casa, uma mansão no
bairro de Interlagos, o que
nunca fizera antes.

Viciada em tóxicos, segun-
do ele, Maria Regina aspirou
clorofórmio e sentiu-se maL
Ele disse que lhe aplicaria um
remédio contra náuseas mas,"levado por uma força estra-
nha, uma vontade incontrolá^
vel que até agora não sei ex-
plicar", apanhou a seringa
com o veneno e aplicou na
veia da jovem.
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SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR

EDITAL
TOAAADAS DE PREÇOS

Acham-se abertas na seção de material, à Rua Piratininga n°
85, 2o andar — sala 207, as tomadas de preços abaixo mencio-

N° 01/79 — Processo DAE N° 01960/79, para fins de aquisição
de: 4.000 frascos de água boricada, 4.000 pacotes de algodão,
4.000 caixas de band-aid, 8.000 rolos <le ataduras de gase, 8.000
envelopes de compressa de gaze ê etc. com encerramento
marcado para o dia 28 de setembro de 1.979, às 16 horas.
N° 02/79 — Processo DAE N° 01682/79, para fins de pesagem e
embalagem de 1.000 quilos de fluoreto de sódio, em pacotes de
2 gramas. Com encerramento marcado para o dia 28 de
setembro, às 16 horas.
N° 03/79 - processo DAE n° 01961/79, para fins de aquisição de:
2.000 rolos de faixa crepe, 8.000 rolos de fita crepe e 4.000
termômetro clínico. Com encerramento marcado para o dia 28
de setembro de 1.979, às 16 horas.

Os editais completos e demais informações seráo forneci-
dos no endereço acima, diariamente, das 9 às 12 e das 13 às 17
horas, exceto aos sábados. (P

Fofo di Geraldo Viola

MINISTÉRIO DA INSDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 65/79

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°
1779, de 22 de dezembro de 1952,

RESOLVE
Art. 1o — Acolher registros de "Declaração de Venda" relativas
à exportação de café verde, em grão cru, ou seu equivalente em
torrado ou torrado e moldo, a partir de 21 de setembro de 1979,
inclusive, para embarques de 1o a 31 de dezembro de 1979, aos
seguintes preços mínimos, por libra-peso:

a) CAFÉS DO TIPO 6 (SEIS) PARA MELHOR, BEBIDA
ISENTA DE GOSTO "RIO-ZONA". EMBARCADOS PE-
LO 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
ISENTA DE GOSTO "RIO-ZONA", EMBARCADOS PE-
LOS PORTOS DE PARANAGUÁ (PR), RIO DE JANEIRO
(RJ), VITÓRIA (ES), SALVADOR/ILHÉUS (BA) E RECIFE
(PE)

USS 2,00 (dois dólares), ou o equivalente em outras
moedas;

c) CAFÉS DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR. BEBIDA"RIO-ZONA", EMBARCADOS PELOS PORTOS DO RIO
DE JANEIRO (RJ), VITÓRIA (ES), SALVADOR/ILHÉUS
(BA) E RECIFE (PE)

USS 1,90 (um dólar 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), VITÓRIA
(ES) E SALVADOR/ILHÉUS (BA)

USS 1,80 (um dólar e oitenta centavos), ou o
equivalente em outras moedas.

Art. 2° —Fixarem USS 143,00 (cento e quarenta e três 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 descafeinado, em grão cru, ou 48 quilos de torrado ou
torrado e moído, para as operações cujos registros venham a ser
acolhidos pelo Instituto Brasileiro do Café, a partir de 21 de
setembro de 1979, inclusive, para embarques no périodo indica-
do no Artigo 1o.
Art. 3° — Estender às operações registradas a partir de 21 de
setembro de 1979, para embarques no período de 1o a 31 de
dezembro de 1979, inclusive, os benefícios da Resolução n°
15/79, de 06 de abril de 1979, observandas as alterações
constantes do Artigo 1o, das Resoluções n°s. 18/79 e 21/79, de
27 e 30 de abril de 1979, respectivamente.
Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques entre
Te 31 de dezembro de 1979, a garantia cobrirá a diferença 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 dia do embarque e o Preço Mínimo de Registros no
trigésimo dia a contar da data do embarque, inclusive.
Art. 4o — Às operações de exportação de café despolpado,
registradas a partir de 21 de setembro de 1979, inclusive, para
embarques de 1o a 31 de dezembro de 1979, serão assegurados
os benefícios da Resolução n° 46/79, de 29 de junho de 1979.
Art. 5o — Manter inalteradas todas as demais disposições que
não colidirem com as da presente Resolução.

Brasília (DF), 20 de setembro de 1979.
(a.)OCTÁVIO RAINHO DA SILVA NEVES

PRESIDENTE (P

(as.)OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 66/79

Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°
1779, de 22 de dezembro de 1952,

RESOLVE:

Art. 1o — Acolher registros de "Declarações de Venda" relati-
vas à exportação de café solúvel, a partir de 21 de setembro de.
1979, inclusive, para embarques de Io a 31 de dezembro de
1979, aos seguintes preços-mínimos, por libra-peso:

a) Qualidade "Spray-Dried"
USS 4,75 (quatro dólares e setenta e cinco centavos),

ou o equivalente em outras moedas;

b) Qualidade "Freeze-Dried"
USS 5,35 (cinco dólares e trinta e cinco centavos), ou

o equivalente em outras moedas.
Art. 2o — Fixar as seguintes Quotas de Contribuição, por libra-
peso, sobre a exportação de café solúvel, para as operações
cujos registros venham a ser acolhidos pelo Instituto Brasileiro
do Café, a partir de 21 de setembro de 1979, para embarques no
período indicado no Artigo 1o:

— Qualidade "Spray-Dried"
USS 2,05 (dois dólares e cinco centavos), ou o

equivalente em outras moedas;

II — Qualidade "Freeze-Dried"
USS 1,95 (um dólar e noventa e cinco centavos),

ou o equivalente em outras moedas.
Art. 3o — Estender às operações registradas a partir de 21 de
setembro de 1979, inclusive, os benefícios da Resolução n°
15/79, de 06 de abril de 1979, observadas as alterações
constantes do Artigo 1o, das Resoluções n°s. 18/79 e 21/79, de
27 e 30 de abril de 1979, respectivamente.
Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques entre
1o e 31 de dezembro de 1979, a garantia cobrirá a diferença 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 dia do embarque e o Preço Mínimo de Registro no
trigésimo dia a contar da data do embarque, inclusive.
Art. 4o — manterem vigor todas as demais disposições sobre o
registro de exportações de café solúvel que não colidirem com
as da presente Resolução.

Brasília (DF), 20 de setembro de 1979.

(P
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Lama, barulho de máquinas, poeira e pés sujos são das muitas reclamações que o metrô 

"recebe

Aterro da
Guanabara
é condenado

O aterro da Baia de Guana-
bara, previsto no Projeto Rio
anunciado pelo Ministro Má-
rio Andreazza, foi condenado
pelos participantes de uma
mesa-redonda sobre o assun-
to, ontem, na UFRJ. O presi-
dente da Sociedade Brasilei-
ra de Geógrafos, Elmo da Sil-
va Amador, considerou a
idéia "descabida", ao afirmar
que a Favela da Maré pode
ser reurbanizada sem necessi-
dade de aterro.

Os participantes protesta-
ram, basicamente, contra a
destruição da ecologia, que o
aterro provocará, com possi-
bilidade inclusive de mudar o
clima na região. Professores e
alunos da UFRJ realizarão
novos encontros, segundo
anunciaram, em busca de so-
luções alternativas para o
projeto.

Refesa tem
Cr$ 150
milhões

Brasília — A EBTU liberou
ontem Cr$ 150 milhões para
as aplicações da Rede Ferro-
viária Federal nos programas
de trens suburbanos no Rio
de Janeiro e em Sáo Paulo;
CrS 100 milhões para o metrô
da Capital paulista; Cr$ 55
milhões para o programa de
transportes urbanos em área
metropolitana do Governo do
Paraná e Cr$ 2 milhões 800
mil para a Prefeitura de Curi-
tiba.

Para os sistemas viários de
Florianópolis e cidades de
porte médio de Santa Catari-
na, a EBTU liberou Cr$ 25
milhões 930 mil. A Refesa in-
formou ontem ter transporta-
do em agosto 2 bilhões 700
mil toneladas/ quilômetros
úteis, o que representou
acréscimo de 3% sobre o volu-
me transportado em agosto
de 1978 — 2 bilhões 200 mi-
lhões de toneladas. De janei-
ro a agosto deste ano, a Rede
transportou 17 bilhões 800
milhões de toneladas, contra
16 bilhões 400 milhões em
igual período de 1978.

Abraço apertado demais faz
mãe aflita telefonar para
culpar as obras do metrô

Madame Oliveira é quem mais reclama por
causa das obras do metrô. Ela já deu dezenas de
telefonemas para 235-5451, a Central de Reclama-
ções do Metrô. Mas até um abraço apertado
demais já fez soar o telefone da Central. A máe
reclamava do metrô o perigo por que passava a
inocência de sua filha.

A menina namorava perto das obras, em
Botafogo. A máe, ciosa, foi ver como estavam as
coisas. E viu a filha muito apertada nos braços do
namorado. Interpelou-o. Ele disse que um fio
solto dera um choque nos dois. O jeito foi abraçar-
se mesmo contra a vontade. Foi por causa do
susto. E, por extensão, por causa do metrô. A
queixa foi registrada, mas o abraço apertado jáestava dado. Era noite de chuva.
RECORDE

A recordista Madame Oli-
veira, que mora na Tijuca, fez
várias reclamações nos meses
de agosto, setembro, outu-
bro.novembro e dezembro do
ano passado e em janeiro e
fevereiro deste ano. Tudo por
causa de problemas que lhe
foram causados pelas obras
perto de sua casa.

Barulho de máquina pesa-
da, lama, poeira, tudo que
atrapalha a vida de quem mo-
ra perto das obras do metrô
são motivo de reclamações .
Mas o 235-5451 também rece-
be reclamações irreverentes.
Essas são apenas anotadas,
para estatística. Contra irre-
verência, não há providên-
cias.

No metrô em funcionamen-
to também há reclamações:
faltam bancos e banheiros.
Estas são as mais comuns.
Mas a companhia ainda acha
pouco o número de reclama-
ções em relação ao de pessoas
que o utilizam. Depois de tu-
do estudado, uma conclusão:
os homens reclamam mais,
mas as mulheres são muito
mais veementes. E insisten-
tes. Uma mulher chegou a
ligar seis vezes para reclamar
o mesmo problema.

Em dois anos de funciona-
mento o volume de reclama-
ções diminuiu bastante, pro-
porcionalmente à conclusão

das obras. No primeiro mês
de atividades, 345 reclama-
çôes foram registradas. Em
julho de 1979, raras vezes o
telefone 235-5451 tocou.

Segundo a Companhia do
Metropolitano, o resultado do
serviço de reclamações foi ai-
tamente positivo. Muitos dos
casos foram resolvidos—63%
das reclamações — e provi-
dências para que eles não fos-
sem repetidos em etapas pos-
teriores da obra foram toma-
das. O plantonista contínua
de plantão, à disposição dos
incomodados.

Embora não comuns, as
queixas totalmente fora da
alçada do metrô constituem
caso à parte. Uma senhora
em Copacabana onde o metrô
ainda não começou as obras
— resolveu reclamar, pois sa-
bia da seriedade no atendi-
mento às queixas: um entre-
gador de um supermercado
constantemente sujava a por-
taria de seu prédio, ao entrar
com os pés cheios de lama.

A falta de estacionamento,
o excesso de barulho, as ruas
ocupadas por canteiros, in-
terrompendo o trânsito, a in-
terrupção dos serviços de
energia elétrica, gás e telefo-
ne, são as maiores preocupa-
ções dos reclamantes. Porém,
até desavenças entre marido
e mulher — com ameaças de
desquite — são registradas
pelo metrô.

ARNO S A

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do' 
JORNAL DO BRASIL

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
C.G.C. 61.064.978/0001-01

AVISO AOS ACIONISTAS
ENTREGA DE AÇÕES BONIFICADAS

Comunicamos aos senhores acionistas que a partir do dia 16 de outubro
de 1979, iniciaremos a entrega das ações bonificadas, relativa ao aumento do
Capital Social de CrS 370.692.714,36 para CrS 426.296.621,38, aprovado pela
Assembléia Geral Extraordinária de 06 de julho de 1.979.

As novas ações bonificadas, na proporção de 3 (três) ações gratuitas para
cada grupo de 20 (vinte) ações atualmente possuídas, serão entregues aos se-
nhores acionistas, contra apresentação do cupom n.° 66, destacado dos títulos
de ações Preferenciais e do cupom n.° 70 cias ações Ordinárias, devidamente
colados em formulário próprio, com indicação da forma em que deverão ser
emitidas, nos seguintes locais:

SÃO PAULO — Av. Arno, 146 - Moóca
RIO DE JANEIRO — Rua Miguel Couto, 105 - s/ loja
PORTO ALEGRE — Av. Otávio Rocha, 161 - 6." andar
RECIFE — Rua 24 de Maio, 68

O.s acionistas deverão apresentar seus certificados de ações para neles ser
averbado, no ato, o novo valor nominal das ações, de CrS 1,34 (hum cruzeiro
e trinta e quatro centavos), mediante carimbo, referente ao aumento do Capital
Social, também aprovado pela AGO de 06.07.79, através da correção de sua
expressãu monetária, de CrS 276.636.354,00 para CrS 370.692.714,36, con-
forme dispõe o art. 167, parágrafo 1." da lei 6.404,de 15.12.76.

Os detentores de ações nominativas deverão identificar-se devidamente,
ainda que representados por procuradores.

O horário de atendimento será das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.
Os acionistas que assim o desejarem, poderão solicitar a remessa de ações boni-
ficadas através do Correio, enviando o.s cupons acima, para Avenida Arno, 146
Moóca - São Paulo - SP. - Caixa Postal n." 8.217, confirmando o seu endereço
para remessa e indicando a forma em que deverão ser emitidas.

Ficam suspensas, no período de 08 a 18 de outubro de 1979, as transfe-
rências, desdobras, agrupamentos e conversões de ações.

São Paulo, 15 de setembro de 1.979

A DIRETORIA

Cardeal mostra separação
entre política e Igreja
em homenagem na Câmara

"A comunidade política e a Igreja são inde-
pendentes e autônomas", afirmou o Cardeal Eu-
gênio Sales ao ser homenageado ontem na Cama-
ra Municipal por seus 25 anos de bispado. Porém,
observou, os poderes civil e religioso devem "cul-
tivar entre si a sadia cooperação, consideradas
também as circunstâncias dos tempos e lugares."

Antes, o Cardeal fora saudado pela líder da
Arena, Vereadora Daisy Lúcidi e pelo emedebista
Tobias Luiz. No final da sessáo, que durou 70
minutos, o presidente da Mesa, Moacyr Bastos,
falou da doutrina social da Igreja. O Coral da
Universidade Gama Filho cantou o Hino Nacio-
nal (na abertura), Ave Maria (de Victoria), Santo
(de Bach) e Cidade Maravilhosa (no encerra-
mento).

IPERJ vai
diminuir
burocracia

O IPERJ vai parar de exi-
glr, talvez hoje, o atestado do
médico que fez o parto, com
firma reconhecida, para pa-
gar o auxílio-natalidade,
anunciaram ontem na As-
sembléia os Deputados Gil-
berto Rodrigues e José Carlos
Lacerda (MDB). Bastará a
certidão de nascimento, quetem fé pública e naõ complica
a vida do funcionário que náo
recorreu a médico.

A Secretária de Adminis-
tração e o IPERJ também
simplificarão os formulários
para concessão de auxilio-
funeral, compra de imóveis
(novos e usados) e os destina-
dos a parentes de funcionário •
morto para o recebimento de
pecúlio ou pensão. As exigên-
cias complicam a vida do fim-
cionário estadual há mais de
10 anos.
DESBUROCRATIZAR

Os Deputados participa-
ram de reunião com o Secre-
tário Francisco Moura Dias e
o presidente do IPERJ, Ário
Teodoro, num esforço paradiminuir a burocracia. O De-
putado José Carlos Lacerda
comentou:"No caso das exigências pa-ra o pagamento do auxilio-
natalidade (um salário mini-
mo), o Secretário Francisco
Moura Dias chegou a tomar
um susto quando soube que o
funcionário, ao solicitá-lo, se
obriga a juntar, além da certi-
dão de nascimento do filho e
o contracheque do mès, o
atestado do médico que fez o
parto. E lançou uma dúvida:"E se a criança nascer com
parteira?".

Estado dá norma
para licitações

As empresas fornecedoras
de material para o Estado
agora só precisam apresentar
o certificado da Superinten-
dência de Material, para par-ticipar de licitações públicas,
pois decreto do Governador
Chagas Freitas assinado on-
tem as dispensou de nove do-
cumentos. O Palácio Guaná-
bara informou que a medida
era pleiteada há muito
tempo.

Esta é a terceira providên-cia tomada pelo Governador
com base em proposta do
Grupo de Trabalho do Pro-
grama Estadual de Désburo-
cratização. Primeiro dispen-
sara o reconhecimento de fir-
ma em documentos que tra-
mitam em repartições esta-
duais;' depois extinguiu a
obrigatoriedade de apresen-
taçâo de seus atestados, en-
tre eles o de vida e o de resi-
dência.

OAB pede
pressa a
Procurador

A OAB-RJ enviou ontem
oficio ao Procurador-Geral da
República solicitando o ime-
diato encaminhamento da re-
presentaçào feita pelos Presi-
dentes dos Tribunais de Jus-
tiça dos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais ao Supremo Tribunal
Federal contra alguns artigos
da Lei Orgânica da Magistra-
tura, argüindo sua inconsti-
tucionalidade.

O presidente da OAB-RJ,
César Gonçalves Pereira, dis-
se, em entrevista, haver ne-
cessidade de uma decisão,
afim de que recursos não fi-
quem sem julgamento a par-
tir de 13 de novembro, quan-
do expira o prazo para que os
Tribunais de Justiça dos Es-
tados se adaptem aos disposi-
tivos da nova lei.

A argüiçáo de inconstitu-
cionalidade refere-se ao inci-
so m do Art. 108, que fixa a
competência dos Tribunais
de Alçada, que só examina-
râo recursos sobre a locação,
acidentes de trabalho, mate-
ria fiscal e ações de procedi-
mento sumaríssimo.

PLURALISTA
Com sua simples batina

preta de frisos vermelhos, a
mesma cor do solidéu, o Car-
deal afirmou que a sociedade
atual é pluralista quanto a
religião, filosofia de vida,
ideologia e sistema de valo-
res; por isso, "a Igreja, ao
trazer uma valiosa colabora-
ção para a construção da co-
munidade, náo se atribui
competência para propor mo-
delos alternativos, como nos
afirma o Concilio e assume a
Conferência de Puebla."

Lembrou que ele e os verea-
dores, como representantes
do povo carioca, devem "criar
sempre melhores condições
para que a nossa Cidade seja
sempre mais humanizada.

Para tal, é útil uma coopera-
ção e colaboração mútua.
Que as alegrias e as esperan-
ças, as tristezas e as angus-
tias dos homens do nosso Mu-
nicipio, sobretudo dos pobres
e todos que sofrem, sejam
também as alegrias e as espe-
ranças, as tristezas e as an-
gústias dos vereadores e do
Pastor desta Cidade."

A Mesa diretora da sessão
teve, além do Sr Moacyr Bas-
tos, vice-presidente da Cama-
ra, o Reitor da Gama Filho,
Desembargador Murta Ribei-
ro; os Bispos-Auxiliares Celso
Pinto da Silva e Eduardo
Koaik; e os representantes do
Governador e do Prefeito,
Major Walter Luís da Silva e o
Sr Joaquim Torres de Araújo.

Sindicalista e poeta
morto é homenageado

Salvador — A Comissão
Pastoral da Terra da Regio-
nal Nordeste 3" da CNBB rea-
liza, hoje, na igreja do Con-
vento das Mercês, em Salva-
dor, um culto ecumênico pelo
segundo ano da morte do ad-
vogado da Federação dos
Trabalhadores na Agricultu-
ra da Bahia e poeta Eugênio
Lyra, assassinado a mando
de grileiros da cidade de San-
ta Maria da Vitória, no Além
São Francisco.

Pela primeira vez, partici-
parão do culto ecumênico re-
presentantes do culto afro-
brasileiro e, segundo nota da
Pastoral da Terra, a celebra-
ção é uma recordação da "lu-
ta do homem do campo na
Bahia" e uma oportunidade
de lembrar "todos os lavrado-
res que deram a vida em defe-
sa da terra". Até o final do
mês ocorrerão manifestações
em cidades do interior, orga-
nizadas por sindicatos de tra-
balhadores e a Igreja.

Após o culto ecumênico, se-
rão feitos pronunciamentos
de representantes da Fetag,
Comitê Brasileiro de Anistia
e Comitê de Defesa da Ama-
zônia. O trabalho conjunto de
Salvador apresenta também
uma peça teatral baseada nas
poesias de Eugênio Lyra. Par-
ticiparão vários membros da
Igreja, como o Bispo de Pro-
priá, Dom José Brandão, e
sete pastores protestantes.

Os organizadores das ho-
menagens ao advogado Eugê-
nio Lyra farão o lançamento
do jornal Exploração e Vio-
lcncia no Campo, que reúne
relatos de posseiros, de casos
de grilagem de terras, além
de uma lista dos nomes de
todas as vítimas da grilagem
na Bahia e pessoas e empre-
sas envolvidas em violência
pela posse da terra.

No interior do Estado, as
homenagens ao poeta Euge-
nio Lyra começam amanhã.

Brasil não participou da
decisão da União Postal
de expulsar África do Sul

Brasília — Pela sua condição de país-sede e
pelo fato de ter seu dirigente na presidência da
reuniáo, a representação do Brasil no 18° Congres-
so da União Postal Internacional, que se realiza
no Rio, recebeu instruções para náo participar da
votação que decidiu pela expulsão da África do
Sul do organismo.

A revelação foi feita ontem pelo ítamarati
com - esclarecimento de que o Governo brasileiro
julga "compreensível a iniciativa da expulsão
como uma forma de se externar o repúdio ao
regime de Apartheid, mas não considerou apro-
priado, devido à sua condição de aanfitrião, to-
mar parte nessa votação."
CARÁTER POLÍTICO

O porta-voz do Ministério
da Relações Exteriores, Con-
selheiro Bernardo Pericás,
admitiu que o Governo brasi-
leiro consideraria melhor que
todos os paises continuassem
submetidos às regras Interna-
cionais, mas que náo pode
deixar de levar em conta o
caráter político da resolução
que excluiu a África do Sul da
entidade. O 18° Congresso da
União Postal é presidido pelo

dirigente da ECT, Coronel
Adwaldo Botto. Sua escolha,
como de praxe nas conferèn-
cias internacionais, corres-
ponde a uma homenagem ao
país-sede.

O ítamarati náo teme que a
correspondência com a África
do Sul vá sofrer prejuízos
Imediatos com a exclusão da-
quele país da organização.
Ele admite que o tráfego pos-
tal possa ser mantido através
de arranjos bilaterais.

Dia do Correio tem
carimbo e envelope

O Dia dos Correios foi co-
memorado ontem com lança-
mento do carimbo e envelope
no Centro de Convenções do
Hotel Nacional, onde está-se
realizando a exposição Bra-
siiana 79. A primeira pessoa a
utilizar o carimbo foi o Gene-
ral Euclides Pontes (Presi-
dente da Brasiliana) na pre-
sença do vice-presidente da
ECT, Coronel Dirceu Lobo.

A Brasiliana 79 reúne a EU
Exposição Mundial de Filate-
lia Temática, a I Exposição
Interamericana de Filatelia
Clássica e uma feira de selos
com a presença de 25 países e
comerciantes de selos. Foi
criada para homenagear os
congressistas de 160 países
que estão no Rio, participan-
do do 18° Congresso da Uniáo
Postal Universal.

O carimbo é uma marca
postal que serve para inutili-

zar o selo e marcar o dia em
que uma carta foi enviada.
Quando o Correio quer mar-
car uma data que náo justifi-
ca a emissão de um selo, cria
um carimbo comemorativo,
que permanece nas Agências
Filatéllcas por um dia e de-
pois é recolhido. Hoje já exis-
te a marcofüia, derivação da
Filatelia que coleciona carim-
bos postais.

A Brasiliana 79 permanece
até o dia 23 de setembro no
Hotel Nacional e está aberta
ao público durante a semana
das 12h às 24h e aos sábados e
domingos das 9h às 24hs. O
ingresso custa Cr$ 20,00 e dá
direito a um bloco comemo-
rativo da exposição. Na Feira
de Selos podem-se comprar
selos de 15 países classifica-
dores e obter todas as infor-
mações necessárias para se
tomar um fllatelista.
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SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR

EDITAL
TOAAADAS DE PREÇOS

Acham-se abertas na seção de material, à Rua Piratininga n°
85. 2o andar — sala 207. as tomadas de preços abaixo mencio-
nadas:
N° 01/79 — Processo DAE N° 01960/79, para fins de aquisição
de: 4.000 frascos de água boricada, 4.000 pacotes de algodão,
4.000 caixas de band-aid. 8.000 rolos de ataduras de gase, 8.000
envelopes de compressa de gaze e etc. com encerramento
marcado para o dia 28 de setembro de 1.979, às 16 horas.
N° 02/79 — Processo DAE N° 01682/79, para fins de pesagem e
embalagem de 1.000 quilos de fluoreto de sódio, em pacotes de
2 gramas. Com encerramento marcado para o dia 28 de
setembro, às 16 horas.
N° 03/79 - processo DAE n° 01961/79, para fins de aquisição de:
2.000 rolos de faixa crepe, 8.000 rolos de fita crepe e 4.000
termômetro clinico. Com encerramento marcado para o dia 28
de setembro de 1.979, às 16 horas.

Os editais completos e demais informações serão forneci-
dos no endereço acima, diariamente, das 9 às 12 e das 13 às 17
horas, exceto aos sábados. (P

MINISTÉRIO DA INSDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 65/79

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°
1779, de 22 de dezembro de 1952,

RESOLVE
Art. 1o — Acolher registros de "Declaração de Venda" relativas
à exportação de café verde, em grão cru, ou seu equivalente em
torrado ou torrado e moldo, a partir de 21 de setembro de 1979,
inclusive, para embarques de 1o a 31 de dezembro de 1979, aos
seguintes preços mínimos, por libra-peso:

a) CAFÉS DO TIPO 6 (SEIS) PARA MELHOR, BEBIDA
ISENTA DE GOSTO "RIO-ZONA", EMBARCADOS PE-
LO 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
ISENTA DE GOSTO "RIO-ZONA", EMBARCADOS PE-
LOS PORTOS DE PARANAGUÁ (PR), RIO DE JANEIRO
(RJ), VITÓRIA (ES), SALVADOR/ILHÉUS (BA) E RECIFE
(PE)

USS 2,00 (dois dólares), ou o equivalente em outras
moedas;

c) CAFÉS DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR, BEBIDA"RIO-ZONA", EMBARCADOS PELOS PORTOS DO RIO
DE JANEIRO (RJ), VITÓRIA (ES), SALVADOR/ILHÉUS
(BA) E RECIFE (PE)

USS 1,90 (um dólar 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), VITÓRIA
(ES) E SALVADOR/ILHÉUS (BA)

USS 1,80 (um dólar e oitenta centavos), ou o
equivalente em outras moedas.

Art. 2o — Fixar em USS 143,00 (cento e quarenta e três dólares)
,,K.ou o equivalente em outras moedas, por saca de 60,5 quilos

brutos, a Quota de Contribuição sobre a exportação de café
verde, ou descafeinado, em grão cru, ou 48 quilos de torrado ou

. torrado e moldo, para as operações cujus registros venham a ser
. acolhidos pelo Instituto Brasileiro do Café, a partir de 21 de

setembro de 1979, inclusive, para embarques no periodo indica-
do no Artigo 1°.
Art. 3o — Estender às operações registradas a partir de 21 de

.setembro de 1979, para embarques no período de 1o a 31 de
dezembro de 1979, inclusive, os benefícios da Resolução n°
15/79, de 06 de abril de 1979, observandas as alterações

.. constantes do Artigo 1o, das Resoluções n°s. 18/79 e 21/79, de
27 e 30 de abril de 1979, respectivamente.
Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques entre
1o e 31 de dezembro de 1979, a garantia cobrirá a diferença 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 dia do embarque e o Preço Mínimo de Registros no
trigéslmo dia a contar da data do embarque, inclusive.

. . Art. 4o — Ás operações de exportação de café despolpado,
registradas a partir de 21 de setembro de 1979, inclusive, para
embarques de 1o a 31 de dezembro de 1979, seráo assegurados

- os benefícios da Resolução n° 46/79, de 29 de junho de 1979.
Art. 5o — Manter inalteradas todas as demais disposições que
não colidirem com as da presente Resolução.

Brasília (DF), 20 de setembro de 1979.
(a IOCTÁVIO RAINHO DA SILVA NEVES

PRESIDENTE (P

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 66/79

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°
1779, de 22 de dezembro de 1952,

RESOLVE:

Art. 1o — Acolher registros de "Declarações de Venda" relati-
vas à exportação de café solúvel, a partir de 21 de setembro de
1979, inclusive, para embarques de 1o a 31 de dezembro de
1979, aos seguintes preços-mínimos, por libra-peso:

a) Qualidade "Spray-Dried"
USS 4,75 (quatro dólares e setenta e cinco centavos),

ou o equivalente em outras moedas;

b) Qualidade "Freeze-Dried"
USS 5,35 (cinco dólares e trinta e cinco centavos), ou

o equivalente em outras moedas.
Art. 2o — Fixar as seguintes Quotas de Contribuição, por libra-
peso, sobre a exportação de café solúvel, para as operações
cujos registros venham a ser acolhidos pelo Instituto Brasileiro' 
do Café, a partir de 21 de setembro de 1979, para embarques no
período indicado no Artigo 1o:

— Qualidade "Spray-Dried"
— USS 2,05 (dois dólares e cinco centavos), ou o
equivalente em outras moedas;

II — Qualidade "Freeze-Dried"
— USS 1,95 (um dólar e noventa e cinco centavos),

ou o equivalente em outras moedas.
. Art. 3o — Estender às operações registradas a partir de 21 de

setembro de 1979, inclusive, os benefícios da Resolução n°
15/79, de 06 de abril de 1979, observadas as alterações

. constantes do Artigo 1o, das Resoluções n°s. 18/79 e 21/79, de
27 e 30 de abril de 1979, respectivamente."" Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques entre
1o e 31 de dezembro de 1979, a garantia cobrirá a diferença 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 dia do embarque e o Preço Mínimo de Registro no
trigésimo dia a contar da data do embarque, inclusive.
Art. 4o — manter em vigor todas as demais disposições sobre o
registro de exportações de café solúvel que não colidirem com
as da presente Resolução.

Brasília (DF). 20 de setembro de 1979.

(as.)OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
PRESIDENTE
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reclaLama, barulho de máquinas, poeira e pés sujos são das muitas

Abraço apertado demais faz
mãe aflita telefonar para
culpar as obras do metrô

moções que o metro recebe

Aterro da
Guanabara

condenado_»e
O aterro da Baía de Guana-

bara, previsto no Projeto Rio
anunciado pelo Ministro Má-
rio Andreazza, foi condenado
pelos participantes de uma
mesa-redonda sobre o assun-
to, ontem, na UFRJ. O presi-
dente da Sociedade Brasilei-
ra de Geógrafos, Elmo da Sil-
va Amador, considerou a
idéia "descabida", ao afirmar
que a Favela da Maré pode
ser reurbanizada sem necessi-
dade de aterro.

Os participantes protesta-
ram, basicamente, contra a
destruição da ecologia, que o
aterro provocará, com possi-
bilidade inclusive de mudar o
clima na região. Professores e
alunos da UFRJ realizarão
novos encontros, segundo
anunciaram, em busca de so-
luções alternativas para o
projeto.

Município
prejudica
médicos

Cerca de 100 médicos e en-
fermeiros contratados pelo
município, há mais de 10
anos, estão sendo coagidos a
pedir demissão, para serem
admitidos no quadro de efeti-
vos. Os profissionais, todos
optantes, perderão o direito à
indenização, ficando em si-
tuação de Inferioridade aos
contratados há menos de 10
anos, que estão recebendo o
Fundo de Garantia.

A denúncia é do médico Jo-
sé Maria de Almeida, pedia-
tra do Hospital Paulino Wer-
neck há 11 anos. Os médicos,
alguns com 18 anos de servi-
ço, estão sendo chamados à
Divisão de Seleção da Secre-
taria de Saúde e recebem dois
documentos: um, comunica
que estão aptos a ser contra-
tados; e o segundo, mimeo-
grafado, é um pedido de de-
missão.

Inconformado, o pediatra
pretende impetrar mandado
de segurança e já está entran-
do em contato com outros
médicos na mesma situação,
pois há o temor de que a
Secretaria Municipal de Saú-
de crie condições para forçar
uma demissão dos profissio-
nais mais antigos por justa
causa.

Madame Oliveira é quem mais reclama por
causa das obras do metro. Ela já deu dezenas de
telefonemas para 235-5451, a Central de Reclama-
ções do Metrô. Mas até um abraço apertado
demais já fez soar o telefone da Central. A mãe
reclamava do metrô o perigo por que passava a
inocência de sua filha.

A menina namorava perto das obras, em
Botafogo. A mãe, ciosa, foi ver como estavam as
coisas. E viu a filha muito apertada nos braços do
namorado. Iriterpelou-o. Ele disse que um fio
solto dera um choque nos dois. O jeito foi abraçar-
se mesmo contra a vontade. Foi por causa do
susto. E, por extensão, por causa do metrô. A
queixa foi registrada, mas o abraço apertado já
estava dado. Era noite de chuva.

dencias para que eles não fos-
sem repetidos em etapas pos-teriores da obra foram toma-
das. O plantonista continua
de plantão, à disposição dos
incomodados.

RECORDE
A recordista Madame Oli-

veira, que mora na Tijuca, fez
várias reclamações nos meses
de agosto, setembro, outu-
bro,novembro e dezembro do
ano passado e em janeiro e
fevereiro deste ano. Tudo por
causa de problemas que lhe
foram causados pelas obras
perto de sua casa.

Barulho de máquina pesa-
da, lama, poeira, tudo que
atrapalha a vida de quem mo-
ra perto das obras do metrô
são motivo de reclamações .
Mas o 235-5451 também rece-
be reclamações irreverentes.
Essas são apenas anotadas,
para estatística. Contra irre-
verência, não há providên-
cias.

No metrô em funcionamen-
to também há reclamações:
faltam bancos e banheiros.
Estas são as mais comuns.
Mas a companhia ainda acha
pouco o número de reclama-
ções em relação ao de pessoas
que o utilizam. Depois de tu-
do estudado, uma conclusão:
os homens reclamam mais,
mas as mulheres são muito
mais veementes. E insisten-
tes. Uma mulher chegou a
ligar seis vezes para reclamar
o mesmo problema.

Em dois anos de funciona-
mento o volume de reclama-
çôes diminuiu bastante, pro-
porcionalmente à conclusão
das obras. No primeiro mês
de atividades, 345 reclama-
ções foram registradas. Em
julho de 1979, raras vezes o
telefone 235-5451 tocou.

Segundo a Companhia do
Metropolitano, o resultado do
serviço de reclamações foi ai-
tamente positivo. Muitos dos
casos foram resolvidos — 63%
das reclamações — e provi-

CHUVA
A chuva dos últimos dias

aumentou, para os morado-
res de Vicente de Carvalho, os
transtornos provocados pelas
obras do pré-metrô. Princi-
palmente no cruzamento da
Avenida Automóvel Clube
com a Estrada Vicente de
Carvalho, além da lama, eles
tém de se desviar das poças
de água junto aos meios-flos e
redobrar a atenção para evi-
tar um banho de água suja.

A Assessoria de Comunica-
ção Social da Companhia do
Metropolitano informou que
fará, no local, um "serviço de
comunicação com o público":
construirá passarelas, conser-
tara as existentes e instalará
novas cercas, porque muitas
foram roubadas por morado-
res das Favelas da Pavuna,
de Colégio, de Vicente de Car-
valho, de Acari e do Engenho
da Rainha. Trabalho seme-
lhante será executado na Ti-
juca.

Na Avenida Automóvel
Clube, na Pavuna, não há cer-
cas separando as calçadas do
lamaçal criado pelo trânsito
das escavadeiras e máquinas
que executam os trabalhos,
em ritmo lento, do pré-metrô.
Como o espaço é pequeno,
muitas lojas expõem suas
mercadorias do lado de fora.
Os pedestres, então, tem de
se locomover com cuidado,
mas, às vezes, são obrigados a
pisar na lama. A estação do
pré-metrô só entrará em fun-
cionamento em 1982, integra-
da a outros transportes.

ARNO S A

Telefone pa*a
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
C.G.C. 61.064.978/0001-01

AVISO AOS ACIONISTAS
ENTREGA DE AÇÕES BONIFICADAS

Comunicamos aos senhores acionistas que a partir cio dia 16 de outubro
de 1979, iniciaremos a entrega das ações bonificadas, relativa ao aumento do
Capital Social de CrS 370.692.714,36 para CrS 426.296.621,38, aprovado pela
Assembléia Geral Extraordinária de 06 de julho de 1.979.

As novas ações bonificadas, na proporção de 3 (três) ações gratuitas para
cada grupo de 20 (vinte) a'ções atualmente possuídas, serão entregues aos se-
nhores acionistas, contra apresentação do cupom n.° 66, destacado dos títulos
de ações Preferenciais e do cupom n.° 70 das ações Ordinárias, devidamente
colados em formulário próprio, com indicação da forma em que deverão ser
emitidas, nos seguintes locais:

— Av. Arno, 146 - Moóca
Rua Miguel Couto, 105 - s/ loja
Av. Otávio Rocha, 161 - 6.° andar
Rua 24 de Maio, 68

Os acionistas deverão apresentar seus certificados de ações para neles ser
averbado, no ato, o novo valor nominal das ações, de CrS 1,34 (hum cruzeiro
e trinta e quatro centavos), mediante carimbo, referente ao aumento do Capital
Social,também aprovado pela ACO de 06.07.79, através da correção de sua
expressão monetária, de CrS 276.636.354,00 para CrS 370.692.714,36, con-
forme dispõe o art. 167, parágrafo 1." da lei 6.404,dc 15.12.76.

Os detentores de ações nominativas deverão identificar-se devidamente,
ainda que representados por procuradores.

O horário de "atendimento será-das 9-ès—ü_e_ das 14 às 16 horas.
Os acionistas que assim o desejarem, poderão solicitar a remessa de ações boni-
ficadas através do Correio, enviando os cupons acima, para Avenida Arno, 146
Moóca - São Paulo - SP. - Caixa Postal n.° 8.217, confirmando o seu endereço
para remessa e indicando a forma em ciue deverão ser emitidas.

Ficam suspensas, no período de 08 a 18 de outubro de 1979, as transfe-
rências, desdobros, agrupamentos e conversões de ações.

São Paulo, 15 de setembro de 1.979

A DIRETORIA

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
PORTO ALEGRE
RECIFE

IPERJ vai
diminuir
burocracia

O IPERJ vai parar de exi-
gir, talvez hoje, o atestado do
méJdlco que fez o parto, com
firma reconhecida, para pa-
gar o auxíllo-natalidade,
anunciaram ontem na As-
sembléia os Deputados Gil-
berto Rodrigues e José Carlos
Lacerda (MDB). Bastará a
certidão de nascimento, que
tem fé pública e naõ complica
a vida do funcionário que não
recorreu a médico.

A Secretária de Adminis-
traçáo e o IPERJ também
simplificarão os formulários
para concessão de auxílio-
funeral, compra de imóveis
(novos e usados) e os destina-
dos a parentes de funcionário
morto para o recebimento de
pecúlio ou pensáo. As exigên-
cias complicam a vida do fun-
cionário estadual há mais de
10 anos.
DESBUROCRATIZAR

Os Deputados participa-
ram de reuniáo com o Secre-
tário Francisco Moura Dias e
o presidente do IPERJ, Arlo
Teodoro, num esforço para
diminuir a burocracia. O De-
putado José Carlos Lacerda
comentou:"No caso das exigências pa-
ra o pagamento do auxílio-
natalidade (um salário mini-
mo), o Secretário Francisco
Moura Dias chegou a tomar
um susto quando soube que o
funcionário, ao solicitá-lo, se
obriga a juntar, além da certi-
dão de nascimento do filho e
o contracheque do mês, o
atestado do médico que fez o
parto. E lançou uma dúvida:"E se a criança nascer com
parteira?".

Estado dá norma
para licitações

As empresas fornecedoras
de material para o Estado
agora só precisam apresentar
o certificado da Superinten-
déncia de Material, para par-
ticipar de licitações públicas,
pois decreto do Governador
Chagas Freitas assinado on-
tem as dispensou de nove do-
cumentos. O Palácio Guaná-
bara informou que a medida
era pleiteada há muito
tempo.

Esta é a terceira providên-
cia tomada pelo Governador
com base em proposta do
Grupo de Trabalho do Pro-
grama Estadual de Desburo-
cratização. Primeiro dispen-
sara o reconhecimento de fir-
ma em documentos que tra-
mitam em repartições esta-
duais; depois extinguiu a
obrigatoriedade de apresen-
tação de seus atestados, en-
tre eles o de vida e o de resi-
déncia.

OAB pede
pressa a
Procurador

A OAB-RJ enviou ontem
oficio ao Procurador-Geral da
República solicitando o ime-
diato encaminhamento da re-
presentação feita pelos Presi-
dentes dos Tribunais de Jus-
tiça dos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais ao Supremo Tribunal
Federal contra alguns artigos
da Lei Orgânica da Magistra-
tura, argüindo sua inconsti-
tucionalidade.

O presidente da OAB-RJ,
César Gonçalves Pereira, dis-
se, em entrevista, haver ne-
cessidade de uma decisão,
afim de que recursos não fi-
quem sem julgamento a par-
tir de 13 de novembro, quan-
do expira o prazo para que os
Tribunais de Justiça dos Es-
tados se adaptem aos disposi-
tivos da nova lei.

A argüiçáo de inconstitu-
cionalidade refere-se ao inci-
so m do Art. 108, que fixa a

competência dos Tribunais
de Alçada, que só examina-
rão recursos sobre a locação,
acidentes de trabalho, mate-
ria fiscal e ações de procedi-
mento sumarissimo.

Liminar impede televisão
comercial do Rio exibir
gravação ou filme dublado

liminar do Juiz da 9a Vara Cível. Júlio da
Rocha Almeida, cuja ultimação deverá ser entre-
gue hoje, impede a transmissão de gravações e
filmes nacionais ou dublados pelas emissoras de
televisão do Rio, exceto a Educativa. A ação foi
movida pela Associação de Atores, que reivindica
Cr$ 60 milhões de direitos autorais atrasados.

O Sr Luís Araújo, advogado da TV-Globo (a
qual cabe metade da dívida), admitiu entrar com
mandado de segurança pedindo a suspensão da
medida. Se a liminar náo for suspensa ou cassada,
as televisões só poderáo exibir programação ao
vivo ou produtos estrangeiros sem dublagem, até
a sentença final na ação ordinária, que a Asa tem
30 dias para abrir.

que o desafio fora feito aos
artistas e não ao Juiz, que
então concluiu: "Tomara que
tudo saia bem e que seja res-
peitado o direito do ator. que
trabalha tanto para terminar
na Casa dos Artistas".

A Asa pretende que o direi-
to autoral seja distribuído
aos associados na mesma
proporção dos salários que
receberam para produzi-los.
Entretanto, prefere não mam-
pular dinheiro e já pediu ao
MEC para que o rateio seja
feito pelo Serçro.

O Sr. Jorge Ramos acusou
o ECAD (Escritório Central
de Arrecadamento e Distri-
buição do Direito Autoral) de
ter feito campanha contra a
Asa, pois ela "deixará a des-
coberto tudo o que fazem as
outras entidades arrecadado-
ras que só pagam o devido
aos monstros sagrados".

Agora, a Asa pretende lutar
para receber os direitos auto-
rais em outros centros produ-
tores, como São Paulo, Belo
Horizonte e Salvador. Tam-
bém tentará um lugar no
Conselho Nacional de Direito
Autoral, ao qual é subordina-
da, mas náo tem voz, nem
voto (é a única entre todas as
ligadas aos direitos autorais).

Numa etapa mais distante,
tentará estabelecer convé-
nlos com entidades arrecada-
doras do exterior, para o pa-
gamento por produções bra-
sileiras. Na audiência de jus-
tificação, segunda-feira na 9a.
Vara Cível, a atriz Ana Maria
Magalhães declarou, por
exemplo, que foi a Glorinha
na telenovela Gabriela vendi-
da até para o exterior mas ela
nada recebeu de direito au-
toral.

DIVIDA ANTIGA

A Asa (Associação de Ato-
res de Dublagem, Cinema,
Rádio, Televisão, Propagan-
da, Imprensa e outros), presi-
dida pelo Sr Jorge Ramos e
com 400 membros, quer 1%
da receita bruta obtida com a
exibição de programas grava-
dos ou dublados desde agosto
do ano passado, quando en-
trou em vigor a Lei 5 998/73,
que dispõe sobre o assunto e
nunca foi cumprida.

Para chegar aos Cr$ 60 mi-
Ihões, explicou o Sr Jorge Ra-
mos, admitiu-se que as emis-
soras do Rio só vendem a
metade do tempo reservado a
publicidade (15 minutos por
hora). O resultado "significa
muito pouco para elas, uma
vez que só a TV Globo fatura
Cr$ 80 milhões por dia". A
açáo é contra a Globo, Tupi,
Bandeirantes e Sílvio Santos.

Os atores começaram a
chegar ao Palácio da Justiça
por volta das 13h e cerca de
30 foram ao gabinete do Juiz,
depois que o Sr Jorge Ramos
exibiu, às 16h, a página do
processo em que estava o des-
pacho. A atriz Norma Blum
se adiantou: "Viemos agrade-
cer a medida e louvar o seu
espirito de Justiça".

"Com esta medida eu me
diverti muito", retrucou o
Juiz, lembrando que a prova
nos autos do processo "está
muito bem feita, e é tão clara
a pretensão de vocês porque
determinada nos novos esta-
tutos legais. Só não gostei foi
das declarações que saíram
nesta revista (mostrou o últi-
mo número da Veja, dirigin-
do-se ao Sr Jorge Ramos),
porque, sem querer, o senhor
quase me atrapalhou, quan-
do disse esperar que eu náo
me atemorizasse com o plim-
plim da Globo".

O presidente da Asa disse

A atriz Norma Blum contou
ao Juiz que esse pagamento é
essencial, pois cada reprise
ou retransmissâo ocupa o
tempo de um novo trabalho,
mas o ator nada recebe.

Cardeal mostra separação
entre política e Igreja
em homenagem na Câmara

"A comunidade política e a Igreja são inde-
pendentes e autônomas", afirmou o Cardeal Eu-
gênio Sales ao ser homenageado ontem na Cama-
ra Municipal por seus 25 anos de bispado. Porém,
observou, os podêres civil e religioso devem "cul-
tivar entre si a sadia cooperação, consideradas
também as circunstâncias dos tempos e lugares."

Antes, o Cardeal fora saudado pela líder da
Arena, Vereadora Daisy Lúcidi e pelo emedebista
Tobias Luiz. No final da sessão, que durou 70
minutos, o presidente da Mesa, Moacyr Bastos,
falou da doutrina social da Igreja. O Coral da
Universidade Gama Filho cantou o Hino Nacio-
nal (na abertura), Ave Maria (de Victória), Santo
(de Bach) e Cidade Maravilhosa (no encerra-
mento).
PLURALISTA

Com sua simples batina
preta de frisos vermelhos, a
mesma cor do solidéu, o Car-
deal afirmou que a sociedade
atual é pluralista quanto a
religião, filosofia de vida,
ideologia e sistema de valo-
res; por isso, "a Igreja, ao
trazer uma valiosa colabora-
ção para a construção da cc-
munidade, não se atribui
competência para propor mo-
delos alternativos, como nos
afirma o Concilio e assume a
Conferência de Puebla."

Lembrou que ele e os verea-
dores, como representantes
do povo carioca, devem "criar
sempre melhores condições
para que a nossa Cidade seja
sempre mais humaiüzada.

Para tal, é útil uma coopera-
ção e colaboração mútua.
Que as alegrias e as esperan-
ças, as tristezas e as angus-
tias dos homens do nosso Mu-
nicípio, sobretudo dos pobres
e todos que sofrem, sejam
também as alegrias e as espe-
ranças, as tristezas e as an-
gústias dos vereadores e do
Pastor desta Cidade."

A Mesa diretora da sessão
teve, além do Sr Moacyr Bas-
tos, vice-presidente da Cama-
ra, o Reitor da Gama Filho,
Desembargador Murta Ribei-
ro; os Blspos-Auxiliares Celso
Pinto da Silva e Eduardo
Koaik; e os representantes do
Governador e do Prefeito,
Major Walter Luís da Silva e o
Sr Joaquim Torres de Araújo.

Brasil não participou da
decisão da União Postal
de expulsar África do Sul

Brasília — Pela sua condição de país-sede e
pelo fato de ter seu dirigente na presidência da
reunião, a representação do Brasil no 18° Congres-
so da União Postal Internacional, que se realiza
no Rio, recebeu instruções para náo participar da
votação que decidiu pela expulsão da África do
Sul do organismo.

A revelação foi feita ontem pelo Itamarati
com - esclarecimento de que o Governo brasileiro
julga "compreensível a iniciativa da expulsão
como uma forma de se externar o repúdio ao
regime de Apartheid, mas não considerou apro-
priado, devido à sua condição de aanfitrião, to-
mar parte nessa votação."
CARÁTER POLÍTICO

O porta-voz do Ministério
da Relações Exteriores, Con-
selheiro Bernardo Pericás,
admitiu que o Gbvemo brasi-
leiro consideraria melhor que
todos os países continuassefn
submetidos às regras interna-
cionais, mas que não pode
deixar de levar em conta o

__caráter político da resolução
que excluiu a África do Sul da
entidade. O 18° Congresso da
Uniáo Postal é presidido pelo
dirigente da ECT, Coronel
Adwaldo Botto. Sua escolha,
como de praxe nas conferên-
cias internacionais, corres-
ponde a uma homenagem ao
país-sede.
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Empresa diz que Brasil
pode fazer fábrica
que Jari quer importar
São Paulo — Há condições de produzir-se no
Brasil, com índice de nacionalização de 80%, a
fábrica de papel-jornal que a Jari Florestal pre-
tende importar do Japão, inteiramente montada
sobre barcaças, assegurou ontem a direção da
Voith do Brasil, indústria de bens de capital quetambém produz máquinas para fabricação de
papel.

A empresa já encaminhou proposta nesse
sentido para o Sr Daniel Ludwig, oferecendo
inicialmente equipamentos para uma indústria
convencional, comprometendo-se, entretanto, a
estudar com estaleiros nacionais a possibilidadede montá-la em plataforma flutuante, exatamen-
te como deseja a Jari. Segundo o informante da
Voith a única dificuldade a ser superada é exata-
mente o tipo de instalação pretendida, mas isso,
admitiu, pode ser estudado.

dústria de Papel e Celulose,
emitir opinião pessoal sobre a
conveniência ou não do plano
da Jari, mas, seu entendimen-
to é que há necessidade de
produzir-se inteiramente no
pais todo o papel-jornal ne-
cessário ao atendimento da
demanda. Atualmente, existe
apenas um fábrica, no Para-
ná, que responde por 40% das
necessidades. Uma outra in-
dústria está instalada no
mesmo Estado, pretendendo
cobrir o déficit de produção.

Na sua opinião, no caso em
si, deveria ser examinado o
interesse dessa empresa, uma
vez que a Jari poderá colocar
no mercado interno o exce-
dente de sua produção não
exportado. Para adquirir sua
fábrica no exterior, a Jari pre-
tende um contrato com o Be-
flex para manter um certo
volume de exportação duran-
te um determinado período,
suficiente para cobrir as di-
visas despendidas na impor-
tação. O que exceder a esse
volume a empresa poderá for-
necer internamente. O Sr Ho-
rácio Cherkasky confirmou
que a indústria nacional de
bens de capital tem condi-
ções de fabricar fábricas de
papel-jornal com Índice de
nacionalização superior a
80%.

Na proposta encaminhada,
a Voith ofereceu à Jari diver-
sas opções para a fábrica flu-
tuante. Uma delas seria en-
viar as máquinas ao Japão
para serem ali instaladas em
plataformas; outra seria tra-
zer as plataformas para San-
tos ou Rio de Janeiro a fim de
receberem as máquinas; uma
terceira opção seria a utiliza-
ção de estaleiros nacionais,
aumentando assim um grau
maior de nacionalização.

DIFICULDADES
A Voith brasileira já tem

fornecido equipamentos do
mesmo porte e até maiores
para diversos países. Recen-
temente realizou a entrega de
50% de um equipamento se-
melhante para a Suécia e já
fez fornecimentos de equipa-
mentos maiores para a Ar-
gentina. Tem condições de
efetuar as entregas num pra-
zo de 20 a 22 meses, a partir
do pedido, e o custo, de açor-
do com o informante, está en-
quadrado nos padrões inter-
nacionais.

O equipamento fornecido à
Argentina destina-se a uma
produção de 120 mil tonela-
das/ano de papel jornal e, no
caso de Interesse da Jari Fio-
restai, o financiamento pode-
rá ser negociado através da
Finame/BNDE. Acredita o in-
formante que o próprio Sr
Daniel Ludwig assumirá o fi-
nanciamento da fábrica que
pretende importar do Japão,

O presidente da Associação
Nacional da Indústria de Pa-
pei e Celulose, Sr Horácio
Cherkasky, admitiu que a Ja-
ri tenha optado pela aquisi-
ção de sua fábrica no exterior
pela inexistência de tecnolo-
gia no Brasil para atender as
especificações da unidade de
produção de papel-jornal.
Considerou que seria multo
dificil, a seu ver, instalar uma
fábrica convencional na re-
gião amazônica escolhida pe-
la Jari, por tratar-se de um
equipamento de porte e pela
inexistência de facilidades lo-
cais para sua execução.

NECESSIDADE

O Sr Horácio Cherkasky
não quis, como presidente da
Associação Nacional da In-

Rainho não eleva preço do
café para dezembro e vai
negociar com consumidores

Antes de embarcar para Londres, onde vaireunir-se com representantes dos países consumi-
dores de café, o presidente do IBC, Octávio Rai-nho, baixou duas resoluções, ontem, abrindo oregistro de exportação para dezembro, mantendo
o preço mínimo e o cofisco cambial em vigor,
tanto para o café verde quanto para o solúvel.Peritos em café acham que isso posiciona o Brasil
para ampliar rapidamente as vendas.

Segundo o IBC, o café verde em grão demelhor Qualidade, tipo 6, a partir de hoje pode serregistrado para embarque em dezembro com pre-ço mínimo de US$ 2,05 por libra-peso, ou seja. 270dólares a saca (Cr$ 7 mil 888), sofrendo confiseocambial de 143 dólares por saca. O café solúveltipo spray, para dezembro, continua com preçomínimo de ÜS$ 4,75 por libra-peso e confisco deUS$ 2,05, e o tipo fireeze, com preço mínimo deUS$ 5,35 e confisco de US$ 1,95.
NEGOCIAÇÕES

Na opiniáo de peritos em
café, o presidente do IBC,
após as reuniões no âmbito
da OIC — Organização Inter-
nacional do Café — estará
melhor posicionado para as
negociações com os países
produtores da África. Antes
de voltar ao Rio, o Sr Octávio
Rainho deverá avistar-se, na
Costa do Marfim, com os pro-
dutores e as autoridades ca-
feeiras africanas, sendo possi-
vel a participação do gerente
da Federacion de Cafeteros
de Colômbia, Sr Arturo Jara-

millo. E dependendo dos re-
sultados dessas negociações,
objetivando defender os pre-
ços internacionais do produ-
to, o presidente do IBC pode-
rá dirigir-se a Mônaco, onde
estarão reunidos, em seminá-
rio, os negociantes interna-
cionais de café.

O Brasil tem amplas chan-
ces de aumentar sua partici-
pação no mercado intemacio-
nal de café, mesmo que a Co-
lòmbia continue a oferecer
aos importadores condições
especiais — frisou um espe-
cialista em commodities.

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

264-6807rs ""%_
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Transportador acha
cais privado forma
de eliminar estiva

A concessão rie terminais
privativos de uso específico,
para as empresas que operem
com navios do tipo roll-on-
roll-off, é a única solução pa-
ra contornar o aumento das
taxas de estiva e viabilizar
economicamente este tipo de
transporte na cabotagem, se-
gundo o diretor do Sindicato
das Empresas de Transporte
Rodoviário de Carga do rio de
Janeiro, Fábio Corrêa Tei-
xeira.

O encarecimento do trans-
porte por estes navios, tor-
nando-os praticamente anti-
econômicos, na opinião do di-
retor do Sindicato, virá em
prejuízo da própria estiva,
porque "a carga que hoje é
manuseada pela rodovia, se-
ria uma carga extra para a
estiva com o uso destes na-
vios, porque ela nunca foi e
jamais será manuseada pelo
porto nestas condições", afir-
mou ele.

SISTEMA

Ele condenou a atual legis-
lação que permitiu o aumen-
to das taxas, ao afirmar que"um sistema vai à bancarrota
porque náo se consegue reti-
rar uma lei arcaica". Na opi-
nião dele, "a solução para a
costa brasileira seria o roll-
on-roll-off, mas que já nâo é
mais considerado viável pe-
los armadores por causa da
estiva".

O uso de terminais privati-
vos, segundo Fábio Teixeira,
eliminaria, Inclusive, o risco
de os navios chegarem a um
porto e não poderem atracar
por falta de espaço. "Como é
um transporte especializado,
este tipo de navio necessita

de uma flexibilidade que lhes
permita grande velocidade de
carga e descarga de forma a
náo haver tempo ocioso",
afirmou.

Ele apontou também como
principais vantagens deste
sistema o aumento da vida
útil do veículo rodoviário, já
que pouco rodará, assim co-
mo uma queda brutal no
custo de manutenção das ro-
dovias, e do próprio transpor-
te. "E ao invés de risco de
desemprego para motoristas,
ocorreria justamente o inver-
so, já que as empresas de
transporte rodoviário come-
cariam a operar em duas pon-
tas", disse Fábio Teixeira.

A redução dos riscos tam-
bém teria uma influência di-
reta no preço final das merca-
dorias, disse ele, porque a di-
minuição das perdas redun-
daria num prêmio de seguro
menor. Mesmo assim, a carga
estaria duplamente segura-
da, pelo transportador rodo-
viário e pelo armador, disse
Fábio Teixeira.

O diretor do Sindicato das
Empresas de Transporte Ro-
doviário de Carga do Rio de
Janeiro considerou ainda que
a implantação de terminais
privativos para navios desse
tipo náo resultariam em per-
da salarial para a estiva. "Os
manufaturados de rodovia
não sâo uma carga tradicio-
nal de estiva", disse ele. "As
cargas que tèm sido até hoje
manuseadas no porto, como
graneis, sacaria ou outros ti-
pos de carga geral, continua-
riam a ter seu reajuste perió-
dico de taxas de estiva, e se
manteriam no sistema de
transporte marítimo", con-
cluiu Fábio Teixeira.
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Randon entrega este mês
150 chassis destinados ao
transporte de "container

• Até final deste mês a Randon, do Rio Grande
do Sul, termina a entrega de 150 chassis portacontainers para a Flex-van Corporation, numa
contratação de quase 300 mil dólares. A negocia-
ção foi feita através da representante da Flex-Van
no Brasil, Container Leasing do Brasil, e desti-
nam-se à operação do navio Pioneiro, da Transrol.

Esta semana a Trivelato vai realizar os testes
com um protótipo de container, e se aprovado,
deverá entrar em produção até final deste mês,
numa média de 200 unidades mensais. A Flex-
Van contratou mil containers com a Trivelato, no
total de 2 milhões 500 mil dólares, dos quais 600
destinam-se também à Transrol.

cinco anos, e compreende 30
chassis de 20 pés, ao preço
total de 120 mil dólares, e 120
chassis de 40 pés com duplo
engate, no total de 170 mil
dólares.

CONTRATO

A Container Leasing do
Brasil fechou contrato tam-
bém com a Transportadora
Coral para 200 containers de
20 pés, com prazo de 2 anos.
Estes containers serão usa-
dos pela Coral no transporte,
Brasil-Argentina pelo siste-
ma roll-on-roll-off.

O contrato da Transrol é de

Os testes com os containers
que serão fabricados pela Tri-
velato serão feitos pela socie-
dade classiflcadora interna-
cional Bureau Veritas.

Comissão de transporte
Brasil-Chile reúne-se
em Santiago em outubro

Brasília — O transporte
terrestre entre o Brasil e o
Chile —• atualmente um dos
principais entraves para o in-
cremento do comércio bilate-
ral — será amplamente discu-
tido durante as reuniões da
Comissão de Coordenação
Brasileiro-Chilena que deve-
rã se reunir a partir do dia 15
de outubro próximo em San-
tiago, segundo revelou ontem
o Embaixador chileno, Fer-
nando Zeggers.

Ao sair de uma audiência
com o Chanceler Ramiro Sa-
raiva Guerreiro, com quem
discutiu um esboço de agen-
da para os próximos encon-
tros da Comissão de Coorde-
nação Brasil-Chile, o Embai-
xador Fernando Zeggers sa-
lientou que o comércio bilate-
ríd registrou, no ano passado,
a quantia de 600 milhões de
dólares, colocando o Brasil
como o principal parceiro do
Chile em toda a América La-
tina.

Na situação de vizinho náo

fronteiriço do Brasil, o Gover-
no Chileno tem solicitado às
autoridades brasileiras a bus-
ca de novas fórmulas de
transportes terrestres, ligan-
do os dois paises, já que as
rodovias mais utilizadas co-
mo corredores de exportação
passam pelo território argen-
tino.

A preocupação das autori-
dades chilenas, com relação à
necessidade de se atravessar
a Argentina como caminho
para as exportações e impor-
tações do Brasil, crescem na
medida em que o comfllto
chileno-argentino em tomo
das ilhas de Beagle voltará à
discussão logo que o Papa
João Paulo n, escolhido co-
mo mediador, dê a público a
sua posição no caso.

Ainda que se busque outras
rodovias terrestres, evitando
aquelas que atravessam o ter-
ritório argentino, as mercado-
rias brasileiras importadas
pelos chilenos terão que pas-
sar pela Bolívia.

EEMOORE MnííÒRMACK
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Cabotagem quer liberdade
vigiada para os fretes
A Associação Brasileira de Armadores

de Cabotagem vai solicitar que seja adota-
do um sistema de liberdade vigiada para o
reajuste de fretes da navegação costeira,
ao invés do aumento ficar na dependência
de aprovação do Conselho Interministe-
rial de Preços (CIP), o que, segundo o
presidente da ABAC, Thomaz Henrique
Fúria, "Traz graves inconvenientes" paraas empresas.

A ABAC vai também encaminhar ao
Instituto de Resseguros do Brasil um pe-dido para que ele credencie empresas cc-
mo a Renave, no Rio, ou o estaleiro Só, do
Rio Grande do Sul, para que elas possamemitir laudos de comprovação de avarias,
para ressarcimento pelas empresas segu-
radoras. Atualmente, somente a Brasil
Salvage, empresa subordinada àquele ór-
gão, pode emitir estes laudos.

Fretes
Na última quarta-feira, pela terceira

semana consecutiva, o CIP deixou de
aprovar o aumento reivindicado pelos ar-
madores. Na duas semanas anteriores o
pedido não foi incluído na pauta das reu-
niões, enquanto que na última quarta-
feira, o CIP solicitou comprovação do per-
centual de reajuste, elaborado com base
numa planilha de custos aprovada pela
Superintendência Nacional de Marinha
Mercante.

O reajuste para remuneração de capi-
tal, inclusive, está previsto pela primeira
vez na planilha de custos da navegação de
cabotagem, recentemente revista pela Su-
naman. Na opinião do presidente da
ABAC, "náo há necessidade de autoriza-
çào do CIP, se a estrutura de custos é dn
conhecimento da Sunaman, que aprovou a

planilha, como também considerou justo
que a remuneração de capital fizesse par-
te, o que nào era previsto na planilha de
1976".

Ele disse que na sistemática atual a
ABAC elabora os aumentos com base nes-
ta planilha, envia à Sunamam, que a apro-
va e solicita homologação do plenário do
CIP. Só então ela vai para ser publicada
no Diário Oficial. Da elaboração do per-
centual, até a sua publicação, entretanto,
normalmente decorre mais de um mès,
prejudicando os compromissos financei-
ros das empresas, já descapitalizadas.

Seguros
Na opinião do presidente da ABAC, o

credenciamento pelo IRB de outras em-
presas que realizam reparos navais se-
riam uma complementação as reivindica-
çóes já encaminhadas pela cabotagem,
para que ela volte a se capitalizar. Disse
Thomaz Henrique Fúria que "há casos em
que o seguro demora até quatro anos para
pagar uma avaria, e quando faz é pelo
total original, sem reajuste nem de cor-
reção monetária".

Ele citou o caso da empresa H. Dantas,
que há quatro anos teve um acidente gra-
ve com um navio de sua frota, o reparo foi
realizado com recursos próprios da em-
presa para impedir a paralisação da em-
barcação, e até hoje o seguro nào cobriu as
despesas. Assim como este, há caso do
navio Morro Vermelho, que pertence à
empresa Brasilmar Meriodional de Nave-
gação, do grupo Camargo Corrêa, e que é
dirigida pelo presidente da ABAC. Em
setembro de 1978 o navio teve avaria no
leme de direçáo e até hoje o reparo náo foi
coberto pelo seguro.

Sudepe fornecerá peça de
reposição para pesqueiro

Os barcos de pesca que operam prin-
cípalmente no Norte do país vão dispor
de um estoque de peças de reposição,
cujo centro ficará na cidade de Belém,
usando o sistema de entreposto adua-
neiro. Um protocolo assinado entre a
Superintendência para o Desenvolvi-
mento da Pesca e a Companhia Brasi-
leira de Entrepostos e Comércio tem a
finalidade de viabilizar o sistema.

A Sudepe ficará encarregada de or-
ganizar uma lista de componentes e
peças de todos os modelos e marcas de
motores de barcos pesqueiros em opera-
çáo na região, assim como de Instala-
ções e acessórios de bordo disponíveis
no mercado interno através de importa-
ções. A partir desta lista, a Sudepe e a
Cobec desenvolverão estudos para di-
mensionamento do estoque e da fre-
qüência de reposição requerida.

Ficará a cargo da Cobec estabelecer
os contatos comerciais com os fabrican-
tes internacionais, a fim de apresentar a

estes as vantagens flseais-aduaneiras e
de atendimento ao mercado brasileiro,
dentro do regime de entreposto adua-
neiro.

Por essa modalidade, o exportador
estrangeiro poderá formar estoque no
Brasil, criando disponibilidade de seus
produtos e condições de pronta entrega
das encomendas. A nacionalização dos
produtos só é feita quando de sua saída
do entreposto. O sistema é regulado
pela Portaria n° 42, de 31 de janeiro de
1979, do Ministério da Fazenda.

Segundo a Sudepe, a manutenção
preventiva fará com que a permanência
da frota em operação alcance um rendi-
mento ideal, com reflexos positivos nos
custos operacionais da atividade. A ma-
nutenção preventiva, pela disponibili-
dade em estoque de componentes, pe-
ças e acessórios, permitirá uma redução
substancial no tempo de espera das
embarcações nos reparos navais.

Porto de Santos tem mais de
40 navios esperando descarga
São Paulo — A chegada de dez navios e

a chuva que perdura há vários dias, davam
ontem a Santos a perspectiva de enfrentar
um dos maiores congestionamentos no
porto. Segundo funcionários da adminis-
tração portuária, há mais de quarenta em-
barcações fundeadas na barra, aguardan-
do atracação, o que complica ainda mais
as operações.

Ontem de manhã, o tempo melhorou
um pouco mas não o bastante para tran-
quilizar inclusive os trabalhadores que fi-
caram muito tempo parados. Um deles
chegou a comentar que setembro pode ser
outro "mès de vacas magras", referindo-se
aos dias chuvosos de agosto.

Recorde
Porém, mesmo com esses dias de chuva

o porto santista voltou a estabelecer nume-
ros inéditos. Como explicou o Superinten-
dente de Tráfego da Companhia Docas,
engenheiro Sérgio Motte, "O mês de agos-
to, com 2 milhões 100 mil toneladas, insere
dois marcos significativos para o porto de
Santos. Recorde absoluto, suplantando em
43 mil 858 toneladas o de agosto de 1978,
que até então detinha essa posição; recor-
de mensal de movimentação de mercado-
rias exclusivamente pelo cais da concessio-
naria, com 1 milhão 784 mil toneladas,
ultrapassando em 12 mil 229 toneladas o
anterior ocorrido em agosto de 1974".

A previsão do mês foi superada em
1,9%, contribuindo para isso principalmen-
te as importações de sólidos a granel. Tam-

bém a movimentação de Containers —
cresceu em quantidade recorde: 6 mil 119
unidades contra o recorde anterior verifl-
cado em maio, com 5 mil 794. Somados
todos os meses deste ano, as operações do
porto já ultrapassaram igual período do
ano passado, mantendo assim a possibili-
dade de chegar ao final de dezembro com
um total recorde de pelo menos 19 rfiilhões
800 mil toneladas.

Carvão
A partir de Janeiro, o porto de Santos

poderá receber até 300 mil toneladas de
carvão a mais que sua atual capacidade
pouco mais de 100 mil toneladas), atenden-
do ao programa de meios de transportes
alternativos lançado pelo Governo Fede-
ral. A informação é do Superintendente -
Geral da Companhia Docas, José Menezes
Berenguer.

Explicou ainda que a descarga terá que
ser feita diretamente para os vagões ferro-
viários, já que a concessionária nào dispõe
de pátios especiais para o produto. Recen-
temente, a empresa foi consultada sobre a
possibilidade de ampliar o recebimento de
carvão de Santa Catarina destinado às
indústrias de São Paulo. "Respondemos
que dispomos de aparelhagem para des-
carga direta aos vagões, mas para volumes
anuais acima das 400 mil toneladas tere-
mos que construir um terminal especial e
outras instalações", completou.

Rede bate
recorde de
transporte

O transporte de carga pela
Rede Ferroviária Federal du-
rante o mês de agosto atingiu
um volume nunca registrado
em seus 20 anos de operação,
No mès foram movimentadas
5 milhões 830 mil toneladas, a
que correspondem a 2 bilhões
730 milhões de toneladas-
quilômetro úteis, segundo in-
formou o Diretor Comercial
da empresa, René Fernandes
Schoppa.

Ele disse que a demanda de
transporte já superou a capa-
cidade de atendimento, pre,
vendo, inclusive, transtornos-
para o escoamento da próxi-
ma safra de trigo do Rio
Grande do Sul. "Não fosse as
limitações do sistema da
RFFSA, a empresa poderia
retirar das rodovias mais de
30 milhões de toneladas de
carga por ano, com enorme*
economia de combustíveis",,
disse Renè Schoppa.

MODERNIZAÇÃO

Na opinião do diretor co-!
mercial da RFF, a solução
para resolver os problemas a',
curto prazo é através da mo-'
dernização da malha básica Jda empresa onde ocorrem as!
maiores densidades de tráfe-
go "como está previsto no \
programa do Ministério dos.
Transportes, lançado no últi-
mo dia 17". \

Renè Schoppa apontou co- ¦
mo principais pontos de es-
trangulamento também os 

'
deficientes pátios e termi-'
nais, inclusive portuários, as '
deficiências da via permanen- ¦
te, que têm um desgaste '
acentuado devido as más
condições técnicas e a interfe-
rência do tráfego de cargas'
com o de subúrbios nas áreas ¦
metropolitanas, principal-
mente Rio e Sâo Paulo.

Dentro do programa de me-
lhoria anunciado pelo Minis- '
tério, o diretor comercial da ¦
Rede Ferroviária apontou co-'
mo principais trechos que ne-
cessitam de modernização o '
de Santos-Jundiai (SP), com '
forte densidade de fosfato, •
açúcar, insumos para a Cosi- '
pa e produtos de exportação 

'
em geral, o de Betim-Sete La- '
goas(MG), com transportem- \
tenso de calcáreo, ferro gusa,
cimento e carvão vegetal, o
de Belo Horizonte-Costa La-
cerda (MG), onde trafegam
principalmente produtos e in-'
sumos siderúrgicos, o de Pon-
ta Grossa-Apucarana, com ]derivados de petróleo e pro- 

'
dutos agrícolas, que também
ocorrem entre Guarapuava e [
Paranaguá (PR).

Além destes, ele indicou ¦
também os trechos entre Iaçu '
e Mapele, na Bahia, onde ¦
ocorre grande demanda para '
tubos, gesso, sal, magnesita e •
futuramente para os produ- •
tos do pólo petroquímico '
bahiano, o de Salvador e Ma- •
ceio, o de Cachoeira de Itape- ¦
mirim a Vitória e as linhas -
alimentadoras do corredor de ¦¦
exportação do porto gaúcho
de Rio Grande.

X"De nada adiantaria, no en-
tanto, aumentar a capacida-
de física das linhas, sem am-
pliar os pátios e terminais de
carga e descarga, que atual-
mente respondem pela reten-"
çào em mais de 80% do tempo"
de disponibilidade dos va-
góes", disse Renè Fernandes"
Schoppa.

Ele disse ainda que a entra-
da em operação de vários pro-
jetos, como os da Açominas,
porto de Sepetiba, Itaipu, si-,
derúrgica de Tubarão, Alça-
norte, fábricas de amônia e
uréia da Petrofértil, no Sergi-
pe, além de muitos outros;
irão agravar a atual situação
criada pela demanda se falta-
rem Investimentos também
para material rodante.

I FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO via
AFRICA 00 SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e HONG K0NG_
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.
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"FROTABEIRA"
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"FROTABEIRA"
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Delfim Netto admite sacrifício da economia 
pela 

abertura
Brasília— O Ministrado Planeja- Arquivo çpnfaná ,lrna ennnnmia dp 20% a 25<7r dp Netto. "Re não der naeiênr.ia vamosBrasília— O Ministrado Planeja-

mento, Delfim Netto, declarou ontem
que "ninguém vai sacrificar a abertura
política pela economia; ao contrário, é
muito máis provável sacrificar a econo-
mia pela abertura política, pois a priori-
dade do Presidente João Figueiredo é a
construção de um sistema politicamen-
te aberto".

Anunciou também que o Brasil fará
uma mudança radical no seu sistema'
econômico, a partir do quadro da escas-
sez mundial de petróleo, abandonando
uma tecnologia nela apoiada. E justifi-
cou: "Não há salda. Temos que cami-
nhar nessa direção, aceitando o fato
como inelutável. Estamos convencidos
de que temos que nos ajustar. Não exis-
te mais outra condição".

Com vista a concretizar essa altera-
ção, e paralelamente à substituição do
óleo na indústria e na agricultura, ao
Proálcool, à mudança na composição
da estrutura de oferta de energia e à
política de desestimulo ao consumo do
óleo combustível através do aumento
de preços, o Governo, segundo o Minis-
tro do Planejamento, não aprovará
mais nenhum grande projeto que impli-
que consumo elevado de derivados de
petróleo.
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Coragem
Observa o Sr Delfim Netto que, "à

exceção do Brasil, nenhum pais teve,
ainda, peito para começar a ajustar sua
estrutura interna à modificação, na mi-
nha opinião, definitiva, da oferta do
petróleo".— Ao contrário — opina — toda a
tecnologia desenvolvida no mundo oci-
dental, depois copiada do mundo orien-
tal, é apoiada num fator que se supunha
abundante. Como é que a Europa oci-
dental, por exemplo, vai resolver este
problema?

Acentuou ele que "o Brasil está par-
tindo da pior hipótese: não há petróleo.
Está ajustando a sua indústria e a sua

Delfim Netto

agricultura à oferta da energia. Nós es-
tamos investindo no carvão mineral, na
cana-de-açúcar, no álcool de madeira, e
vamos continuar a prospecção de petró-
leo numa velocidade maior".

Ele ressaltou que "o Brasil é o pri-
meiro pais a se convencer do fato dra-
mático da escassez do petróleo e que vai
mudar toda a sua tecnologia. Vamos
sair para a química do álcool, estamos
pensando em dezenas de pequenas
coisas".

Apontou como grande fonte de redu-
ção de consumo de diesel o trator a
gasogênio, já em funcionamento e total-
mente aprovado há dois meses, e o
gerador móvel de gás. No setor indus-
trial do cimento, prevê ele que em qua-
tro anos a troca do óleo pelo carvão será
total, "toda a programação que repre-

sentará uma economia de 20# a 25% de
óleo combustível'.

O programa do álcool, por seu turno,
permitirá, na visão do Ministro, uma
substituição do petróleo em cinco, 10
anos, quando se levou 50 anos para
substituir o petróleo pelo carvão. A
idéia é, a partir de uma produção inicial
de 250 mil veículos a álcool, em 1980, ir o
mercado substituindo gradativamente
os veículos a gasolina".Vamos produzir 250 mil carros a
álcool no ano que vem e deixar de
produzir 250 mil a gasolina. É evidente
que haverá 250 mil carros a gasolina a
menos.

O Ministro do Planejamento observa
que o país, além do mais, dispõe da
grande vantagem de poder produzir
combustível liquido renovável, seja da
cana-de-açúcar, da madeira, do milho,
do sorgo, "coisa que poucos paises do
mundo podem". E disse:

Estamos abrindo espaço para que
o crescimento da economia caiba den-
tro de um consumo diário de 960 mil
barris de petróleo, sem pressionar a
balança de pagamentos. É uma estraté-
gia delicada, que exige um ajustamento
a cada instante, mas o importante é que
tudo caminha nessa direção.

Pediu também que "se olhasse bem
para cada setor, pois estamos tomando
pequenas medidas que, no fim, vão con-
duzir a uma grande redução no consu-
mo. Isso significa que continuaremos a
crescer sem que o consumo total au-
mente".

Exportações
A meta governamental na área de

exportações, para o próximo ano, é ele-
var as vendas externas do pais em mais
5 bilhões de dólares, de modo que atin-
jam cerca de 20 bilhões de dólares. Se
tal meta não for alcançada, o Brasil não
poderá exportar, como pretende, 40 bi-
lhões de dólares em 1984, observou on-
tem o Ministro do Planejamento Delfim

Netto. "Se não der. paciência, vamos
reajustar a estratégia", disse.

A perspectiva de 40 bilhões de dóla-
res em 1984 é bastante razoável, porque
teremos aumento de quantidade e de
preços. Para chegar lá, contudo, é preci-
so ter, em 1980,20 bilhões de dólares de
vendas. Ou seja: para chegar em 1984,
tenho que passar por 1980. É triste, mas
é assim. Temos que brigar pelos 20
bilhões de dólares no ano que vem",
acrescentou.

A solução para o balanço de paga-
mentos, segundo o Ministro Delfim Ne-
to, só se dará através do aumento das
exportações. "Temos que expandir ra-
pidamente as exportações, agora. Há
chances para isto. Se tudo continuar a
correr como está ocorrendo, teremos
um aumento na área plantada de 12%,
com uma conseqüente elevação na ofer-
ta de alimentos e no excedente para
exportação, com o que se tem uma boa
componente para também reduzir a in-
fiação", disse.

Paralelamente — acrescentou — põe-
se a Indústria a funcionar a toda carga.
Não precisamos de muito, mas apenas
de cinco bilhões de dólares a mais nas
exportações. Com isto, mudamos o pa-norama, reduzimos enormemente o dé-
ficit em conta-corrente, começamos a
trabalhar realmente na direção que
queremos: reduzir este déficit, estabili-
zar a dívida externa, reduzir um pouco a
inflação, combinando tudo isto com o
programa energético".

Segundo o Ministro do Planejamen-
to, a capacidade ociosa na indústria é
tal que se pode elevar de 10 a 25% a
produção industrial sem qualquer efeito
inflacionário, mas, ao contrário, com
uma redução de custos. Afirmou ele
que, "dando certo" a estratégia de fazer
crescer rapidamente a economia, equili-
brando o balanço de pagamentos, ocu-
pando a capacidade ociosa na indústria
e na agricultura, será possível ter um
crescimento do emprego a taxas anuais
de 4%.

Ministro acha futuro do

Brasil o mais favorável
São Paulo — "Numa pers-

pectiva de dez anos, duvido que
tenha outro país no mundo
uma posição mais favorável
que o Brasil para resolver os
seus problemas econômicos in-
ternos e externos", afirmou on-
tem à noite o Ministro Delfim
Netto, ao discursar na solenida-
de de entrega de diplomas às
maiores e melhores empresas
do país.

Foi o Brasil, observou, o pri-
meiro país a admitir com serie-
dade que deverá conviver per-
manentemente com a crise do
petróleo e, por isso, tem Drocu-
rado alternativas viáveis para
superá-la. Ele considerou satis-
fatória a diretriz traçada pelo
Governo, que consiste em ata-
car o balanço de pagamentos, a
inflação e o problema da
energia.

Sobre o problema energéti-
co, lembrou a recomendação
que o Banco Mundial fez há dez
anos, de que se abandonassem
as ferrovias, dando prioridadeao sistema rodoviário. Diante
disso, o Brasil eliminou muitos
ramais ferroviários deficitários,
e agora, curiosamente, terá de
reativar alguns deles a curto
prazo.

Abordando a possibilidade
de a inflação alcançar os 60%
este ano, disse não acreditar
nisso, recusando-se depois a
adiantar se o Governo tem pro-
gramado outras medidas para o
setor financeiro. A inflação, pa-

ra ele, representa "um grandedescontrole, mas não é proble-ma insuperável". Ressaltou
que "vamos superar a inflaçáo
crescendo".

Em Brasília, ontem, o Minis-
tro Delfim Netto anunciou que
iria proceder a "um controle
rigoroso" das empresas esta-
tais. "Elas só vão investir os
recursos que tiverem Não vai
haver superestimativa de in-
vestimentos, não deixaremos
que financiem déficits com em-
préstimos externos; vamos exi-
gir fluxo de caixa para saber
onde se geram os recursos e
como são aplicados".

O Ministério do Planeja-
mento, anunciou, vai obrigar as
estatais, no envio de suas pro-
postas de investimentos para1980, que já está praticamente
concluído, "a fazer o orçamento
corretamente: não se vai deixar
recursos por definir. O que o
Presidente da República disse
é verdade: náo haverá nenhu-
ma obra pública começada sem
definição prévia de recursos".

Revelou ter em sua mesa o
caso de duas empresas estatais
estaduais (não citou os nomes)
que, burlando a legislação, ob-
tiveram empréstimos no mer-
cado financerio interno sem
prévia autorização do Conselho
Monetário Nacional, concedi-
dos por bancos de desenvolvi-
mento, que vão sofrer represá-
lias.

Roberto Campos acha vergonhoso existir bolsões de 
pobreza

São Paulo — "Considero vergonhoso
que persistam no Brasil tamanhas desi-
gualdades na distribuição de renda, es-
pecialmente a existência de bolsões de
pobreza absoluta", disse ontem o Minis-
tro do Planejamento do Governo Cas-
tello Branco e Embaixador do Brasil em
Londres, Sr Roberto Campos.

Ressaltou que, segundo o Banco
Mundial, alguns países mais pobres do
que o Brasil e o México, como Formosa,
Coréia e Malásia, que apresentam níveis
teóricos de renda per capita semelhan-
tes ao do Brasil, já eliminaram os boi-
sóes de pobreza absoluta.

Revolução não é culpada
A pobreza absoluta e as desigualda-

des na distribuição de renda, segundo o
Embaixador, náo devem, no entanto,
ser imputadas à Revolução de 64, pois é
histórica no país. Observou que, nos
últimos 15 anos, "todos melhoraram,
mas em níveis demasiadamente diferen-
ciados, o que precisa ser rapidamente
corrigido. Se houve concentração e
agravamento dos desequilíbrios regio-
nais, houve também a incorporação de
grandes contingentes de mão-de-obra e
melhora global"."Nunca houve — de acordo com Ro-
berto Campos — uma política delibera-
da, com o objetivo de agravar as dispari-
dades de renda, especialmente em pre-
juízo dos trabalhadores". Notou que es-
sa posição é até contrária à lógica do
sistema capitalista, que pressupõe a
existência de mercados, pois só através
da venda de produtos se cria o lucro, e
se realiza a acumulação."A história ocidental — acrescentou
— nos mostra que o processo de desen-
volvimento capitalista pressupõe con-
centraçào de investimentos nas mãos
dos empresários. Esta fase é seguida de
mobilização política, eleitoral e sindical
dos trabalhadores, com vistas a atingir,
na terceira fase, a democracia social".

O período de acumulação feroz, na
opinião do Embaixador do Brasil na
liiglaterra, ocorre também nas econo-
mias socialistas, com a diferença de que
nelas a concentração se faz nas mãos do
Estado ou da burocracia.

No Brasil, o Embaixador Roberto
Campos reconheceu que a concentra-
ção excessiva de recursos não gerou
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poupança e investimento no mesmo ní-
vel, pois as classes de alta renda incor-
poraram padrões de consumo dos pai-
ses desenvolvidos, destinando boa par-
te de sua renda para a compra de bens
de luxo."A exacerbação do consumo de bens
de luxo foi provocada, em grande parte,
pelas deficiências do sistema fiscal" —
comentou. Restringiu-se, antes mesmo
da Revolução, a importação desses
bens, para que o pais despendesse seus
recursos em bens de capital, mas não se
criou internamente uma tributação pe-
sada sobre o consumo de bens de luxo.
E, como havia demanda desses bens, as
restrições à importação provocaram
simplesmente a criação da indústria de
bens sofisticados no próprio país", ex-
plicou o ex-Ministro.

A solução para eliminar o paradoxo
criado na sociedade brasileira, com o
estímulo excessivo ao consumo de bens
de luxo e a persistência de bolsões de-
pobreza, de acordo com o Sr Roberto
Campos, seria uma tributação adequa-
da daqueles bens. "Com a receita obtida
dessa tributação" — comentou — "o
Governo atacaria os bolsões".

A abertura política é inadiável, assi-
nalou o Sr Roberto Campos, destacan-
do que "o próprio desenvolvimento, o
progresso e a educação geram pressões

sociais que precisam ser atendidas. No
Brasil", acrescentou, "essas pressões
são agravadas pelos efeitos da crise do
petróleo em nossa economia, principal-
mente o acirramento da inflação, que
mina o Poder aquisitivo dos assalaria-
dos, estimulando sua participação para
manifestar seus problemas".

O Embaixador brasileiro na Inglater-
ra destacou que seu programa de des-
compressão foi apresentado em 72/73,
período que considerava multo mais
propício para a abertura, pois a econo-
mia apresentava resultados melhores e
os conflitos eram menores.

Ressalvou, no entanto, que o Gover-
no do Presidente Figueiredo vem con-
duzindo o processo de abertura com
muita elegância e sem atritos.

—O Presidente Figueiredo está-se
saindo muito bem, tendo passado com
sucesso nos três testes, que foram a
eclosão das greves, a anistia e o retorno
dos exilados — acentuou.

Para o ex-Ministro do Planejamento,"uma das maiores dificuldades do Bra-
sil é a elevada taxa de crecimento de-
mográfico, que exige níveis de investi-
mentos pesados, simplesmente para dar
à nova população o mesmo nível da
população existente, impedindo ou dei-
xando pouca margem para a realização
de investimentos na melhoria da quali-
dade de vida".

O Sr Roberto Campos assinalou que"não é mera coincidência que os países
que atingiram melhor nível de vida tam-
bém controlaram sua explosão demo-
gráfica. Observou que o própio desen-
volvimento provoca uma diminuição es-
pontânea do crescimento populacional,
na medida em que gera maior nível de
renda, mais educação e urbanização".

— Esse efeito espontâneo — comen-
tou — já se verifica no Sul do pais".

Para reduzir a brecha entre regiões
ricas e pobres, no entanto — comentou
— é preciso dar a estas últimas conheci-
mentos de técnicas de planejamento
familiar. Em caso contrário, a reprodu-
ção continuará maior justamente nes-
sas áreas, impedindo a melhoria da qua-
lidade de vida. O desenvolvimento —
acrescentou — pode ser apressado, com
o esforço de controle populacional, que
permite aumentar a quota de investi-
mentos em setores produtivos e na sua
melhoria da qualidade de vida.

A dependência tecnológica e finan-
ceira do Brasil em relação aos paises
mais desenvolvidos, não deve ser inter-
pretada como uma fatalidade, mas sim
como uma fase histórica, acentuou o
Embaixador. Lembrou que os Estados
Unidos foram extremamente dependen-
tes financeiramente da Grã-Bretanha,
mas depois passaram a exportar capi-
tal. Citou ainda o caso do México e dos
países da OPEP nos quais o petróleo
inverteu a dependência financeira, e do
Japão, pais que hoje exporta não só
capital mas também tecnologia.

— Hoje a Grã-Bretanha ainda detém
o know-how de engenharia econômica,
mas perde, como centro gerador de re-
cursos, para o Japão e a Alemanha —
assinalou.

No terreno industrial, o Embaixador
do Brasil na Inglaterra, declarou que
tem havido uma multiplicação de cen-
tros Industriais. No pós-guerra — obser-
vou — os Estados Unidos representa-
vam 60% da produção industrial. Hoje,
participam com apenas 25%. E, os pai-
ses europeus estão, intimidados diante
da possibilidade de perderem terrenos
para os paises de industrialização re-
cente, a exemplo não so do Brasil, mas
também da Coréia, Cingapura, e Mé-
xico."Alguns países europeus — conti-
nuou — estão possuídos de um medo
pânico da desindustrialização, palavra
que se vai tornando cada vez mais cons-
tante no vocabulário europeu. Na Ingla-
terra, por exemplo, fala-se em desindus-
trilização não só na indústria têxtil e
naval, mas também em produtos tradi-
cionais daquele pais, como o aço, setor
em que já se começa a recear a concor-
rência da Austrália, Brasil, índia e Co-
réia".

A transferência dessas atividades
dos paises avançados para os paises em
desenvolvimento, pelas multinacionais,
explicou o ex-Ministro, significa redu-
ção do emprego, da receita fiscal, do
movimento financeiro e a criação de
competidores no comércio exterior. As-
sim, as multinacionais, também do pon-
to-de-vista dos paises matrizes, colabo-
ram para a desnacionalização da econo-
mia. Isso explica porque muitos movi-
mentos dos trabalhadores e sindicatos
nesses paises de dirigem contra essas
empresas.

. Ex-Ministro não se acha _

em condição de dar lição

"Não tenho autoridade para dar
lições sobre combate à inflação aos
professores Mário Henrique Simon-
sen e Delfim Netto. Estou afastado
há algum tempo do pais e minha
experiência ocorreu numa econo-
mia muito menos sofisticada e di-
versificada. Na época utilizei de
método recessivos, pois existia uma
verdadeira anarquia na economia
e a intenção era reverter as expec-
tativas", declarou o Embaixador
brasileiro na Inglaterra e ex-
Ministro do Planejamento, Sr Ro-
berto Campos.

"Hoje, no entanto — ressalvou —
abstenho-me de recomendar a
quem quer que seja a repetição de
minha experiência, bastante peno-
sa e impopular naqueles dias. Se
tivesse que estabelecer compara-
çóes entre os homens que estiveram
à frente da economia diria o se-

guinte: "Eugênio Gudin foi o mais
profético; Octávio de Gouvea Bu-
lhões, o mais inventivo; Mário Hen-
rique Simonsen, o de melhor instru-
mentaçáo tccnica; e Delfim Netto, o
de maior sensibilidade e flexibilida-de política. Quanto a mim, me con-
sidero o mais teimoso, um idiota da
objetividade e da coerência".

"Os professores Delfim Netto e
Simonsen, em termos de teorias
econômica — acrescentou — con-
cordam em 90% e nesse 90% se
inclui uma comum aversão ã infla-
ção. A diferença é que Delfim acre-
dita que o combate á inflação podeser feito com a utilização da capa-
cidade ociosa existente na indus-
Iria c na agricultura, enquanto Si-
monsen seria um pouco mais cetico
quanto aos rcsuuados da orienta-
ção seletiva de recursos para esses
setores".

Com Castelo era mais livre

São Paulo — "No Governo Cas-
telo Branco, antes do advento do
Ato Institucional n° 2, havia muito
mais participação e liberdade do
que hoje", disse ontem o Embaixa-
aor Roberto Campos, destacando
que muitas vezes, naquela época,
teve de ir à televisão para debater
com trabalhadores e estudantes.

Lembrou ter tido de aprender a
usar a televisão para enfrentar poli-
ticos como Magalhães Pinto, Ade-
mar de Barros e Carlos Lacerda. No
Congresso, comentou, teve de en-
frentar discussões difíceis, como re-
forma agrária, fundo de garantia,
expropriações e encampações; e
concluiu acreditar ter colaborado
bastante na tentativa do Presiden-

te Castelo Branco de institucionali-
zar a Revolução naquela época.

Falando sobre o open market,
disse ter sido "pervertido em suas
funções". Transformou-se, disse ele,"ate certo ponto num engenho de
inflação. Acredito que as medidas
contensoras do Banco Central são
oportunas e extremamente úteis
para fazer o open voltar à sua fun-
ção primitiva . Sobre a extinção da
correção monetária, ponderou que,
se a medida for adotada, o Governo"estará cometendo um grave erro".
Para ele, "eliminar agora a correção
seria destruir uma coisa que se con-
seguiu penosamente: a capacidade
de formar poupança numa época de
inflação".

Camilo Penna chama
Sâo Paulo (SP) — Foto de José Carlos Brasil

e o GovPena presidiu a mesa entre Calazans Franco

A. Carlos exige participação
, São Paulo — Não pretendemos nem

aceitamos nos especializar como produ-
tores marginais, centrados em folclóri-
cas vantagens que o Nordeste possa ter
para a produção deste ou daquele "pro-
duto tropical". Queremos e exigimos
nossa participação na siderurgia, na
cloroquímica, no cobre, na petroquími-
ca, na indústria metal-mecânica, na in-
dustrialização do Urânio, e outros seg-
mentos industriais dinâmicos, para que

O Sr Antônio Carlos Magalhães disse
que "o Nordeste pode e deve ampliar, de
modo urgente e expressivo, sua partici-
paçào e sua contribuição ao esforço
global de desenvolvimento sócio-
econômico do pais. Encaramos o nosso
Nordeste como uma região que tem
pleno direito de se afirmar como uma
parte viva da nação brasileira".

Informou o Governador da Bahia
se tomem realidade os diversos pólos
indistriais programados para os vários
Estados do Nordeste".

A Dosição é do Governador da bahia,
Aiuonlo Carlos Magalhães, que proferiu
palestra ontem no Anhembi, durante o
2o Congresso Nacional sobre o Nordeste.
Ele acrescentou que se devem criar no-
vos programas na região, "a fim de se
promover a intenção de desconcentra-
ção, econômica".

estrangeiro se Sul

Gaúchos criticam o 
"Arenão"

nao

São Paulo — Após enfatizar que "o
Governo tem como meta a desconcen-
tração do crescimento industrial e não a
desconcentração industrial", o Ministro
da Indústria e do Comércio, Camilo
Penna, exortoú o empresariado "a apro-
veitar as oportunidades do Nordeste
brasileiro, antes que outros as aprovei-
tem". "O Nordeste crescerá a qualquer
preço — mesmo que tenhamos de convi-
dar o empresariado estrangeiro", ad-
vertiu.

— Sempre falei em desconcetração
do desenvolvimento industrial e essa é a
meta do Presidente Figueiredo. Isso sig-
nifica que o pais continuará crescendo,
para lutar contra a pobreza. Considero
uma grande conquista o eixo Rio—São
Paulo, que é um eixo de padrão interna-
cional, com competência, capacidade
de geração de capitais, de administra-
ção e conhecedor da tecnologia. Agora,
cabe a esse eixo continuar girando, náo
para si, mas para todo o Brasil", ana-
lisou.

Disparidade

que 
"de 1965 a 1975 o "produto" interno

bruto do Nordeste cresceu 104% mas
elevou-se menos do que o do país como
um todo (143%). Destacou que há um
distanciamento entre as regiões ricas e
pobres: "Cito como exemplo a renda —
per capita — do Nordeste, de 435 dóla-
res, bem inferior à do brasileiro que é de

mil 650 dólares e do paulista, que é de
mil 300 dólares".

Sobre o objetivo do Governo de eli-
minar as disparidades econômico-
financeiras que ainda ocorrem no pais, o

-Sr Camilo Penna disse que "é necessá-

Região Nordeste: o Ministro da Indús-
tria e do Comércio destacou que "boa
parte do esforço de desconcentração
regional foi conduzido em "luta" entre
Estados. Quero crer que agora a União
deva assumir este papel, criando novos
mecanismos federais e autorizando os
Estados, em convênios disciplinados, a
usarem mecanismos fiscais internos pa-
ra desconcentração entre seus municí-
pios".

Ele considera imprescindível no
campo fiscal uma reforma tributária,
que redistribua melhor para os Estados
menos riscos e para os municípios o
bolo tributário nacional: "Clama aos
céus a iniqüidade tributária que cobra
14% do consumidor dos Estados produ-
tores ricos e 15% do consumidor dos
Estados consumidores pobres, 7% a
mais do imposto, a fim de compensar,
nos Estados consumidores, a pequena
margem interestadual de 11% para 15%.
Destacou que "impõe-se um reexame
do sistema tributário e do sistema de
preços com vistas ao processo de des-
concentração, e o Ministério da Fazen-
da empenha-se nesta missão".

O Ministro da Indústria e do Comér-
cio falou no 2o Congresso Nacional sobre
o Nordeste e lembrou que o atual Go-
verno assumiu o compromisso de condi-

lo e do empresariado brasileiro para
cooperar no processo através da co-
responsabilidade. Isso também signifi-
ca abertura. É preciso também se utili-
zar medidas de incentivos creditícios
sobre o capital e o trabalho, além do
importante papel do Governo que é o de
provisão de infra-estrutura".

Em sua palestra Política Industrial:

ajudar Nordeste

Rischbieter pede medidas

práticas para a região 
"

ria a convocação do eixo^Rio—Sao Pau- cionar e qualificar tocas as decisões de~~ 
política econômica de nível nacional dè
modo a atender aos interesses específi-
cos de regiões como o Nordeste. Em
virtude disso os órgaós regionais como a
Sudam e a Sudene serão fortalecidos
institucionalmente, enquanto se aper-
feiçoará a coordenação com órgãos cen-
trais de política como é o caso do CDI,
órgão do MIC.

São Paulo — Na palestra que fez
ontem durante o 2o Encontro Na-
cional sobre o Nordeste, o Ministro
da Fazenda, Karlos Rischbieter,
disse que a "região nordestina re-
clama, com maior premència, medi-
das práticas que a incorporem, ur-
gentemente ao outro Brasil mais
desenvolvido sócio-economicamen-
te. Apesar da conjuntura interna-
cional desfavorável que enfrenta-
mos atualmente, tenho certeza de
que o Brasil encontrará forças para
saltar à frente e sairá da crise mais
forte".

Em outro trecho da palestra, o
Ministro da Fazenda afirmou que"a política de descentralização náo
significa que o Governo Federal
deixará ao Nordeste o encargo de ,
por si só, fomentar o seu desenvol-
vimento econômico. Ela è apenas o
complemento de uma política mais
ampla que visa dar maior fiexibili-
dade às decisões locais. Em suma,
por aqueles que vivem mais próxi-
mo à realidade e, portanto sabem
melhor julgar a respeito de medidas
de maior urgência".

O Sr Karlos Rischbieter assina-
lou que "nas projeções governa-"mentais; busca-se dinamizar a eco-
nomia do Nordeste, estimulando a
manufatura de produtos acaba-
dos". E destacou três metas: "a
consolidação e implantação de
complexos industriais integrados;
o desenvolvimento das indústrias

de bens de consumo para o merca-
do regional e a ampliação da parti-
cipação do Nordeste nas indústrias
de insumos básicos e de bens de
capital.

Também no encontro o presi-
dente do BNDE, Luís Sande, anun-
ciou que o Governo pretende redu-
zir ou mesmo eliminar ate o final do
ano os subsídios em ttnanciamen-
tos repassados pelo Banco, com re-
cursos da União, para as pequenas
e médias empresas do Norte-
Nordeste e para subscrição de capi-
tal pelos acionistas.

Observou, no entanto, que os
subsídios serão mantidos em pro-
gramas executados com recursos
do Banco, como a Finame, mas que
outros programas seguirão a orien-
tação global do Governo federal, no
sentido de diminuição ou elimina-
ção dos subsídios.

Assinalou, ainda, que "embora a
meta de atenuação das desigualda-
des regionais esteja presente entre
as prioridades de sucessivos Gover-
nos. verifica-se, na realidade, que
prossegue o processo de concentra-
ção econômica no Sudeste do pais".
Isso, disse, pode levar-nos a supor"que tenham fracassado todas as
políticas governamentais de fomen-
to regional Porém a persistência
das desigualdades significa, na ver-
dade, que o processo de desconcen-
tração econômica é mais complexo
do que temos imaginado".
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Nuclebrás acha compras

nucleares bem divididas

Figueira i Paraná i — O pre-
sidente da Nuclebrás, Sr Pau-
lo Nogueira Baptista, disse
ontem, a propósito das infor-
mações de que ele teria acu-
sado. a Bardella, no depoi-
mento secreto que prestou à
CPI nuclear, de ter ficado"com a parte do leão" nas
encomendas do programa nu-
clear, que "das quatro empre-
sas que participam do proto-
colo assinado com a Nucle-
brás, a Bardella vai ter ape-
nas um terço das encomen-
das. Eu considero esta distri-
buiçâo bastante equili-
brada".

Segundo o Sr Nogueira
Baptista, Angra-2 vai ter 30%
de componentes fabricados
por empresas brasileiras.
Desse total, 40sâo equipa-
mentos incluídos no protoco-
lo assinado entre a ABDIB e
a Nuclebrás. "Se houver pos-
sibilidade de abrir mais o le-
que das empresas nacionais
que vão fornecer equipamen-
tos a Angra-2, este é um pro-
blema da ABDIB e não nos-
so", afirmou o presidente da
Nuclebrás.

PROTOCOLO

O Sr Nogueira Baptista vi-
sitou ontem a jazida de urâ-
nio de Figueira, no Nordeste
paranaense, que será expio-
rada em escala comercial a
partir de 1984. A mina vai
produzir 500 toneladas
anuais de concentrado de
urânio, com tecnologia intei-
ramente nacional na área de
engenharia básica e concei-
tual, segundo revelou o presi-
dente da Nuclebrás.

O Sr Nogueira Baptista ga-
rantiu que o sigilo da sessão
secreta da CPI sobre energia
nuclear da qual participou"está sendo mantido. Tudo o
que está nos jornais não pas-
sa de especulação, pois nin-
guém sabe do que foi discuti-
do na sessão".

Sobre o protocolo assinado
entre a Nuclebrás e a ABDIB
que indicou as empresas que
fornecerão equipamentos pa-
ra Angra-Ü ele explicou que"a regra básica é a promoção
de uma concorrência. Pode
haver exceção mas só é apli-
cada onde se exige um nível

maior de investimentos para
maior qualificação da índus-
tria em termos de qualidade
do material fornecido. Para
compensar os investimentos
das empresas é necessária a
garantia de um mercado para
seu produto. Para chegar ao
protocolo fizemos uma ava-
liação das capacidades das
empresas nacionais e depois
nos dirigimos ao órgão da
classe — ABDIB — que fez a
seleção das empresas. O pró-
prio protocolo possibilita
uma abertura para que mais
empresas venham a partici-
par da produção de equipa-
mentos e este é um problema
da ABDIB".

Há possibilidades também,
segundo ele, de modificações
pelo não cumprimento do
próprio protocolo, "mas não
há indicações de que isso ve-
nha a acontecer pois os fabri-
cantes estão cumprindo os
contratos".

Ao reafirmar que a distri-
buição da fabricação dos
equipamentos por empresa"está mais ou menos equili-
brada", ele salientou que "é
preciso lembrar que entre as
firmas de capital inteiramen-
te nacional, as que partici-
pam do protocolo — Bardella,
Cobrasma, Confab e Villares
— são as mais qualificadas
para trabalhar no setor".
Lembrou'inclusive que a Bar-
delia ganhou uma concorrên-
cia para produzir pontes ro-
lantes para a fábrica da Nu-
clep, o que é uma prova de
suas boas condições para en-
trar neste mercado.

O Sr Paulo Nogueira Bap-
tlsta desmentiu também a in-
formação dada pelo novo pre-
sidente da ABDIB, Sr Valdir
Gianetti, de que até o mo-
mento nenhuma encomenda
fora colocada junto à indús-
tria nacional. "As empresas
brasileiras já estão colocando
as encomendas porque a Nu-
clebrfcs já está pagando por
isso. E se existem empresas
nos cobrando por equipa-
mentos fornecidos é porque
elas já estão trabalhando",
afirmou.

O Sr Paulo Nogueira Bap-
tista informou que está con-
vocado para comparecer no-
vãmente à CPI que investiga

o programa nuclear brasileiro
no dia 12 de outubro "e esta
vai ser uma sessão aberta".
CPI NUCLEAR

Brasília — O presidente da
Nuclebrás, embaixador Pau-
lo Nogueira Batista declarou
a CPI do Senado que o ouviu
em sessão secreta no dia õ de
setembro, que nenhum brasi-
leiro participa do Comitê
Técnico da Nuclen i formado
por quatro alemães cia Kraft-
werk Union) porque simples-
mente não existe nenhum
brasileiro com capacidade
para dele fazer parte. A decla-
raçáo foi violentamente criti-
cada pelo deputado Horácio
Ortiz iMDB-SP), que partici-
pava da sessão, e explicou ao
Sr Paulo Nogueira ¦ Baptista
que "no Brasil existem 230
mil engenheiros e centenas
de físicos nucleares". O depu-
tado paulista é engenheiro.

Ontem, respondendo per-
gunta do senador Henrique
Santillo (MDB-GO), o físico
Oscar Sala, ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Físi-
ca e atual diretor do Conselho
Nacional de Pesquisa e De-
senvolvimento, que depôs na
CPI nuclear, também afir-
mou acreditar que existem
técnicos brasileiros em condi-
çóes de participar do comitê
técnico. "Nào sei realmente
como é composto esse comitê
técnico" — disse o físico —
"mas temos pessoas plena-
mente capacitadas para ocu-
par um comitê desse tipo".

O Sr Oscar Sala afirmou
ontem que não vê outra fonte
alternativa de energia, além
da hidrelétrica e de combustí-
veis fósseis, em condição de
entrar imediatamente na ma-
triz energética de um país
que não seja a energia nu-
clear. "A curto prazo, somen-
te a alternativa nuclear se
encontra suficientemente de-
senvolvida para participar
significativamente na matriz
energética de um país", de-
clarou.

Embora favorável ao desen-
volvimento imediato e aplica-
ção da energia nuclear, o físi-
co fez sérias restrições ao pro-
grama de formação de recur-
sos humanos anexo ao pro-
grama nuclear brasileiro.

COMPANHIA

DOCAS

DE SANTOS

(C.G.C. 33.433.665j0001 -4B)
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária no dia 4 de outubro de 1979, às 14:00
horas, na sede social da Companhia Docas de Santos, na Avenida Rio
Branco n° 46, e deliberarem sobre proposta da Diretoria, aprovada pelo
Conselho de Administração e com parecer favoravel do Conselho
Fiscal — no teor seguinte:

— De aumento do capital social de Cr$ 984.555.000,00
(novecentos e oitenta e quatro milhões quinhentos e cinqüenta e cinco
mil cruzeiros) para Cr$ 2.088.450.000,00 (dois bilhões oitenta e oito
milhões quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), capitalizando-se a
soma de Cr$ 1 103 895 000.00 (hum bilhão cento e três milhões
oitocentos e noventa e cinco mil cruzeiros) retiradas das seguintes
reservas: Cr$ 1 061.433.578.04 (hum bilhão sessenta e um milhões
quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e setenta e oito cruzeiros
e quatro centavos) da reserva de lucros acumulados e CrS
42461.421,96 (quarenta e dois milhões quatrocentos e sessenta e um
mil e quatrocentos e vinte um cruzeiros e noventa e seis centavos) da
reserva de correção monetária especial.

_ De, aprovado o aumento proposto, passar o valor
nominal da ação de Cr$ 1,65 (um cruzeiro e sessenta cinco centavos)
para CrS 1,40 (um cruzeiro e quarenta centavos), de modo que cada 2
ações atuais sejam substituídas por 5 ações do valor nominal de CrS
1,40 (um cruzeiro e quarenta centavos).

— De supressão, a seguir, do valor nominal das ações da
Companhia, autorizando-se a Administração a promover as medidas de
substituição dos certificados de ações bem como as diligências legais
quanto a eventuais frações de ações.

_ De conseqüente alteração do Estatuto Social. cu|0 ai.
5° passara a vigorar com a seguinte redação.

"O capitai social e de CrS 2.088.450 000,00 (dois
bilhões oitenta e oito milhões quatrocentos e cinqüen-
ta mil cruzeiros), dividido en 1 491 750 000 ações
ordinárias, sem valor nominal",

Na forma do Artigo 11 do Estatuto, participarão da Assem-
bieia, I — os titulares de ações nominativas, que exibirão, se exigido,
documento hábil de sua identidade: II — os titulares de ações ao
portador, que depositarem na sede social, com antecedência mínima
de 3 dias. suas ações ou comprovante da custódia delas auaíauer
instituição financeira, nos termos do 3° do Artigo 29o da Le^ nj
6.404,76, sem direito a voto

Consoante o Artigo 13 do Estatuto, os acionistas poderão
ser representados nas Assembieias. com mandato outorgado na forma
do 1o do Artigo 126 da Lei n° 6 40476

Ficam suspensas, a partir de 21 de setembro ate o dia da
realização da Assembléia, as transferências de ações nominativas e as
conversões

R:o de Janeiro, 20 de setembro de 1979

ia iCándido Gumie de Pauia Machado
Presidente do Conselho ae Administração
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EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1979

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZAVEL
A LONGO PRAZO Cr*

Disponibilidades ¦¦••• 1 232 186 529 07
Operações de Credito  16 910 883.359 03
Créditos em Liquidação  146 094.167.51
(-) Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa  (157.778 144.18)
(-) Rendas a Apropriar  (78.988.643.32) 16 820 210 739 04
Relações Interbancárias a
Interdepartamentais  42 875 616 343 75
Créditos Diversos  7.866 651 988 72
Valores e Bens   802 187 272 94

PERMANENTE
Investimentos 2 357 520 444 67
Imobilizado. . 1 395 969 879 10
Diferido  408 973.433.67 4 162 463 757.44

Total  73 759 316 630.96

PASSIVO

CIRCULANTE EEXIGIVEL
A LONGO PRAZO

Depositos á Vista
Depositos a Prazo
(-1 Despesas a Apropriar
Relações Interbancarias a
Interdepartamentais
Obrigações por Empréstimos .
Obrigações por Recebimentos
Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital e Reservas

CONTAS DE RESULTADO
Contas Credoras
iContas Devedorasi

Total

CrS
7 846 630 731 30
2 175 633 331 30

1285.483 341.87)

Cri

9 736 780.720.73

42 735.355 133.49
14 397.935.781.99

1 723 361 984.10
1 776 711 165 29

3 224 253 440 62

1 463 415 074,59
(1 298 496 669.851 164 918 404 74

73 759 316 630.96

Salvador IBa.l. 14 de setembro de 1979
PAMPHILO PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Ângelo calmon de sá - presidente da diretoria, manoel keller da silva - diretor,

JOSÉ M. A. LIBERATO DE MATTOS - TC - C.R.C. Ba., n. 318
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Carta Patente n. A/72/1862 de 15.08.72/CGC 13.538.319/0001-17/Rua Lauro Müller, s/n. Edif. do Centenário, Salvador-Ba.

EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1979

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 14.005.944.375.74
Disponibilidades 360 387 961 13
Financiamentos 7 442.835 996.81
Repasses de Recursos Governamentais 1 971.103.620.87
Repasses de Recursos Externos  2.020.302.113,70
Títulos e Valores Mobiliários 886.628.269,55
Créditos em Liquidação 53.013.690.18
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (62 477 299.88)
Outros Créditos e Valores 1 334 150 023 38

PERMANENTE 634 508 204 21
Participações em Coligadas e Controladas ...... 592 469 558 33
Outros Investimentos 12 133 704 47
Imobilizado de Uso 1346306195
Valores Diferidos 16 441.879.46

Total 14 640.452 579.95

CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Depósitos a Prazo
Recursos Governamentais para Repasses ..
Recursos Externos para Repasses
Recursos Transitórios 
Banco Central Assiténcia Financeira
Outros Recursos 

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de lucros
Lucros Acumulados
Resultados do Exercício a Balancear

Total 

13 427 646 854.48
7 930 364 777.14
2.437 357 564.46
2 193 945 652.19

199.141 209.37
30 476 276.64

636.361 374,68

1 212 805 725.47
544 000 000,00
391 015601.82
186 693 820.72

72 452 904.17
18 643 398.76

14 640.452 579.95

Salvador. (Ba.), 31 de agosto de 1979
ALBERTO MARTINS CATHARINO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAu.
Ângelo calmon de sá - presidente da diretoria. Francisco de sá júnior -

DIRETOR, ROBERTO PLÍNIO MARTINS SILVA - TC - C.R.C. Ba., n. 3.430.
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Carta Patente A-67/167/CGC 15.177.405/0001-77/lnscrição Banco Nacional da Habitação n. 27/Praça da Inglaterra n. 2, Salvador-Ba.

EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1979

ATIVO

DISPONÍVEL
Encaixe 
Subencaixe

REALIZÁVEL
Aplicações Imobiliárias
Aplic. Imobs. Transitórias
Aplicações Diversas
Outros Créds. Realizáveis
Outros Bens e Valores

PERMANENTE
Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo Diferido

DESPESAS
Despesas Operacionais
Despesas Não Operacionais

COMPENSAÇÃO

Total

97 741 676.35
479.824.828.51 577 566.504 86

4.531 413 799.24
244.083.358.79

15 899.851.00
73.704.306.63

1.341.996,34 4 866 443 312.00

1.450 203 45
102 678 201 43

74.865.260,05 178 993 664.93

67 164 968 15
686.792.76

PASSIVO

Recursos de Terceiros
Recursos do BNH
Creds. Divs e Provisões
Outras Exigibilidades

3 424 965 052,83
1 231 553.025.37

99 966 228 69
109.087.304,01 4 865 571 610.90

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Rendasde Exercs Futuros . .. 147 791.504.22 147.791 504,22

67 851 760 91

7 780 446 790 71

13.471 302.033.41

NÃO EXIGIVEL
Recursos Próprios

Capital Social
Reservas

Lucros Acumulados
Fundos e Provisões

RECEITAS
Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais

COMPENSAÇÃO

Total

163.200.000.00
291.866 158.75

21 379.486.83
82.598.502.90

111 872 983.99
6.574 995.11

559.044.148,48

118 447 979.10

7 780 546 790,71

13 471.302.033.41

Salvador (Ba.), 31 de agosto de 1979
ÂNGELO CALMON DE SÁ - PRESIDENTE. Gl LBERTO MÁRIO CÉZAR COUFAL -DIRETOR,

MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO - DIRETOR, ALTAMIRANDO CARVALHO - TC - C.R.C.Ba. n. 3.553

(CONOMKO 5.A.
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Carta Patente n. II-256/CGC 15.102.080 0001 63, Praça da Inglaterra, n. 2, 39 andar, Salvador-Ba.

EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1979

ATIVO

CIRCULANTE EREALIZAVELA LONGO PRAZO 3 174 554 869 06

Disponibilidadès  58 455 604,34
Financiamentos  2 439.320 003 48
Refinanciamentos
Títulos e Valores Mobiliários
Créditos em Liquidação
i-1 Provisão para Devedores Duvidosos
Outros Créditos e Valores 

PERMANENTE
Participações em Coligadas eControladas
Outros Investimentos 
Imobilizado 

Total 

458 861 760 11
196J02 101 93

46 409 575 13
(70 670 646 86)

45 776 470 93

101 071 895 31
45 893 537 69

3.737 384 92
51 440 972 70

3 275 626 764 37

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TitulosCambiais
Recursos Transitórios

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capitai
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Resultados do Exercício a Balancear.

Total ............

2 946 006 439 67
2877 739617 55

68 266 822.12

329 620 324 70
162 000 000 00

30 688 831 25
79 598 876,67
36 665 364 66
20 667 252.12

3 275 626 764.37

Salvador, (Ba I, 31 de agosto de 1979
ÂNGELO CALMON DE SÁ PRESIDENTE OA OIRETORI A.ALFRE D KIRCHHOFF-

DIRETOR MELCHIADESS RIBEIRO DE ALMEIDA - TC - C R C Ba o 4 959
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Informe Econômico

A inflação é de custo
Se alguém já tinha desconfiado de que

a substituição do professor Mário Henrique
Simonsen pelo professor Delfim Netto, no
Ministério do Planejamento e no comando
da política econômica, significava uma mu-
dança na estratégia de combate à inflação
(atacada do lado da demanda por Simon-
sen), agora pode ter certeza.

Para Delfim, a inflação é de custo.
Foi por isso que Delfim defendeu o tabe-

lamento das taxas de juros, transformada
em redução na primeira reunião do Conse-
lho Monetário Nacional, após a saida de
Simonsen do Governo Figueiredo, para bai-
xar o custo financeiro das empresas.

Na última reunião do CMN foi dado um
passo decisivo para se ajustar a politica
monetária à mudança do enfoque macroe-
conômico do combate á inflação.

Ao invés de perseguir a redução da
demanda pela restrição monetária e a con-
seqüente alta das taxas de juros. Delfim
procurou forçar mais a baixa dos juros,
com a redução para seis meses do prazo de
emissão dos depósitos a prazo fixo. O que
também assegura melhor fluxo de crédito
para capital de giro ás empresas.

Com maior capital de giro, pode-se es-
perar o aumento de produção preconizado
por Delfim como forma de se baratearem os
preços dos produtos. Com a ampliação dos
prazos de financiamento para automóveis
usados e bens até Cr$ 23 mil 871, assegura-
se o escoamento da produção de automó-
veis novos e bens de consumo em geral.

E a manutenção do ritmo de crescimen-
to e da oferta de emprego.

Superada a ameaça de recessão, Del-
fim, no entanto, precisará de muita habili-
dade para evitar o agravamento dos pro-blemas energéticos do pais com o possívelaumento do consumo de derivados de pe-tróleo com a reaceleração geral da eco-
nomia.

E também para manejar o balanço de
pagamentos, deforma a evitar que o ritmo
mais acelerado do parque industrial impli-
que o aumento das importações em geral e
o endividamento externo sobre o qual pesa
o pique altista das taxas de juros nos mer-
cados financeiros internacionais, que agra-
va o custo em dólares do serviço da dívida.

Estouros

Um dos representantes privados no
Conselho Monetário Nacional, ainda acos-
tumado aos tempos de Simonsen, deu-se à
pachorra de calcular o custo das medidas
revitalizadoras da economia adotadas na
última reunião do CMN e encontrou um
estouro de CrS 21 bilhões no Orçamento
Monetário.

Como os meios de pagamento idinheiro
em poder do público mais depósitos à vista
nos bancos) acusaram expansão de 20,7c<"c
até agosto, — segundo o Banco Central — o
dobro do previsto no Orçamento Monetário
original que fixava em 30% a expansão
para todo 1979, pode estimar-se em mais de
50% o crescimento dos meios de pagamento
até dezembro.

Simonsen ficaria preocupado. Delfim
não se assusta.

Tournée

A Comissão de Valores Mobiliários —
CVM —¦ está enviando mais uma missão ao
exterior. Desta vez à Europa, com o objetivo
de estudar as peculiaridades dos mercados
belga, francês, inglês e alemão.

O contribuinte — que tudo financia —
certamente também se beneficiaria com a
extensão da viagem a Luxemburgo, onde a
missão poderia assistir ao encontro da Fe-
deração Internacional das Bolsas e, tam-
bém — quem sabe? — a Zurich, onde pode-ria desvendar todos os mistérios do merca-
do do ouro e da instabilidade do dólar.

Feliz Natal

Provavelmente motivado pelo espirito
do Natal, o Ministro Camilo Penna está
empenhado em dar um presente aos viajan-
tes: determinou que sua assessoria promo-va estudos conjuntos com a Embratur paraver se é possível antecipar a suspensão
definitiva do depósito compiüsório sobre
viagens para o dia Io de dezembro.

Com isso, um grande contingente pode-rá passar as festas no Exterior.

Prevenção

Para aue nào prospere em sua área o
tipo de atitude do presidente da Nuclebrás,
Paulo Nogueira Batista, colocando-se ante
a Comissão Parlamentar de Inquérito queinvestiga o Acordo Nuclear na qualidade de"depoente voluntário" — sob a alegação de
que as companhias de economia mista não
estáo obrigadas a se sujeitar a investiga-
ções — o Ministério da Indústria e do Co-
mércio resolveu adotar medidas preven-tivas.

Trata-se da posta em marcha do pro-
grama de acompanhamento das Indiretas,
que controlará todas as empresas e órgãosligados ao Ministro: Instituto do Açúcar e
do Álcool, Instituto Brasileiro de Café. Si-
derbrás e todas as suas subsidiárias. BNDE
e empresas subsidiárias. Consider. Embra-
tur, Companhia Nacional de Álcalis. Comis-
são Excutiva do Sal. Superintendência doDesenvolvimento da Borracha, Secretaria
de Tecnologia Industrial e os Conselhos deDesenvolvimento Industrial e Comercial.

Baixa do dólar e alta do
ouro têm recorde do ano

Frankfurt, Tóquio e Lon-
dres — Apesar das sucessivas
elevações das taxas de juros
pelas autoridades monetárias
norte-americanas, o dólar
caiu ontem aos seus níveis
mais baixos este ano nos
principais mercados, obri-
gando o Bundesbank (Banco
Central alemão), por exem-
pio. a comprar 15 milhões de
dólares para sustentar as co-
tações.

A procura do ouro se inten-
sifleou novamente, empur-
rando numa nova alta os va-
lores, que fecharam a 381,50
dólares a onça em Zurique e
386 dólares em Londres, con-
sistentemente acima dos fe-
chamentos de quarta-feira
1370 e 373,50 dólares, respecti-
vãmente) e assinalando novo
recorde.

Círculos financeiros ale-
màes ocidentais descreveram
como "caótico" o aspecto dos
mercados mundiais de divi-
sas diante da sensível queda
do dólar norte-americano, o
que ocasionou uma forte de-
manda de marcos alemães e
francos suíços.

A cotação do dólar nos
principais mercados foi a se-
guinte: em Frankfurt, 1.7680
marcos (1,8073 anteontem);
em Zurique, 1,5795 francos
suíços (1,6240); em Paris,
4,1620 francos (4,2232); em
Londres, 2.1650 libras
(2,1447); em Tóquio, 222.35 ie-
nes (223,675).

Há várias versões: um cor-
retor alemão acha que a que-
da expressa a desconfiança
na capacidade do Governo
Carter em combater a infla-

çáo nos Estados Unidos; um
banqueiro explicou que os
paises produtores de petróleo
passaram a comprar moedas
mais fortes para se livrarem
de suas reservas em dólares,
diversificando os investi-
mentos.

Tudo indica que os árabes
estejam voltados também pa-
ra o ouro, que teve ontem
negociações febris nos princi-
pais mercados. Sem dúvida, a
nova corrida foi impulsiona-
da pela queda de dólar e pela
descrença nas medidas que a
Reserva Federal norte-
americana vem tomando pa-
ra sua sustentação. Em Bue-
nos Aires, o Governo argenti-
no decidiu suspender todas
as restrições à compra e ven-
da de ouro.

Lee Iacocca sucede
a John Ricardo na
direção da Chrysler

Detroit, EUA — A diretoria da Chrysler Corporation
elegeu Lee A. Iacocca. de 54 anos. para a direção geral da
companhia, em substituição a John Riccardo. que re-
nunciou esta semana depois de infrutíferas tentativas
para conseguir do Governo empréstimos ou garantias
para empréstimos bancários que permitam à Chrysler
superar sua quase insolvência.

Iacocca foi trazido para a Chrysler em 1978 por
Riccardo. depois de ter sido demitido da Ford. onde
trabalhou por mais de 30 anos e se notabilizou principal-
mente pelo lançamento do Mustang — um sucesso de
vendas. Riccardo tinha um plano para passar a direção a
Iacocca no final do ano. Ambos recentemente concorda-
ram em trocar salários anuais de 360 mil por 1 dólar,
para ajudar a recuperação da empresa.

Investidores prevêem colapso
Bonn — Para investidores

experimentados, a decola-
gem dos preços do ouro é
intranqüilizante, um boom
que traz em si as sementes de
um possível colapso. Heinz
Wuffli, ex-presidente do Cré-
dit Suisse, comparou a at-
mosfera atual com o fiasco do
mercado holandês de bulbos
de tulipa, em 1637, quando
uma febre especulativa deu
lugar a um espetacular de-
sastre.

Em Zurique, um vagáo pin-
tado de dourado passa três
vezes por semana em frente
aos principais bancos da
Bahnhofstrasse, para relem-
brar que o ouro é parte tão
integrante da Suíça quanto
os Alpes, queijo e chocolate.
Mas os investidores sabem
que o vagão vai sempre na

mesma direção, enquanto o
mercado do ouro pode inver-
ter o curso.

O diretor de uma das prin-
cipais corretoras de metais
preciosos da Alemanha (De-
gussa), Bernd Langer, decla-
rou-se intranqüilo com a rapi-
dez da subida das cotações."Foi depressa demais e devi-
do a fatores especulativos,
que podem desaparecer", co-
mentou.

Langer admitiu que hesita
entre comprar ouro nos níveis
atuais e recomendar a venda.
Mas Frank Flurschutz, um
banqueiro de Frankfurt que
compra ouro por conta pró-
pria, é decididamente pela
venda. Ele começou a adqui-
rir o metal em 1973 a aproxi-
madamente 100 dólares a on-
ça e parou quando as cota-

çóes ultrapassaram os 200 dó-
lares no ano passado.

"Comecei a vender a 280
dólares recentemente porque
os preços estão subindo mui-
to rápido em tempo muito
curto e deverão cair". Flurs-
chutz está convencido de que
poderá comprar depois o me-
tal a preços muito inferiores.

O problema de identificar
os compradores é complexo,
já que uma parte substancial
das transações é feita em no-
me de companhias de Lu-
xemburgo e Liechtenstein
que usam caixas-postais co-
mo endereços. Sabe-se, con-
tudo, que um dos maiores in-
vestidores é a maior compa-
nhia de seguros européia — a
alemã Schweizerische Ruck-
versicherung Gesellschajt.

CURITIBA, PR
Rua Marechal Deodoro,155
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Lee Iacocca

Um grande vendedor
Considerado um gênio do marketing de auto-

móveis em Detroit, Lee Iacocca é um homem
acostumado ã surpresa e a decisões difíceis, prin-
cipalmente depois que, após 30 anos de bons
serviços à Ford, Henry Ford II dispensou-o suma-
riamente, em julho de 1978, com uma declaração
singela: "É apenas uma dessas coisas que aconte-
cem"."Nunca se queixar, nunca explicar", é o motto
confessadamente adotado por Ford no trato com
seus executivos, o que justifica apontando o seu
nome no topo da sede da companhia. Mas essa
não foi uma decisão tranqüila: Automotive News
revelou que a diretoria não conseguiu unanimi-
dade.

Outra ironia da demissão de Iacocca da Ford
foi que seria ele o encarregado de anunciar a
versão '79 do Ford Mustang, um modelo que foi
reduzido e aliviado para ficar de novo parecido
com o Mustang de 1964 — um dos maiores sucessos
de venda da Ford. creditado a Iacocca."O maior vendedor de carros de Detroit",
como é conhecido, não ficou muito tempo desem-
pregado. Às voltas já com os prejuízos que a
colocam agora à beira da insolvência, a Chrysler
contratou-o para a sua chefia de operações, em
novembro de 78.

Não houve tempo para que Iacocca operasse
na Chrysler o milagre de reverter a tendência de
perda de mercado e prejuízo da menor das três
grandes fábricas automobilísticas norte-ameri-
caiias. Mas é justamente isso que se espera dele
agora, quando a situação piorou considerável-
mente e a empresa ansiosamente espera a nova
geração de carros compactos de tração dianteira
que Iacocca está desenvolvendo, para sair do
vermelho.

Enquanto isso nâo acontece, a companhia
depende de uma ajuda do Governo de Washing-
ton, que até agora náo conseguiu desencavar —¦ o
que ao que parece precipitou a saída de John
Riccardo, que se aposentaria no final do ano.

Patrões
param na
Inglaterra

Robert Evans
Corre» ponde nío

Londres — A relação habi-
tual entre empregados e em-
pregadores está sendo sub-
vertida na Grã-Bretanha:
agora, são os empregadores
que estão a ponto de declarar
uma greve geral contra os
trabalhadores.

Quando os operários nas
nove fábricas da Rolls-Royce
(motores para aviões) chega-
ram para trabalhar na quar-
ta-feira, encontraram os por-
toes fechados e a força elétri-
ca desligada. Di veras outras
companhias declararam
lock-outs parciais, enfure-
cendo os lideres sindicais,
que viram suas táticas de lu-
ta sendo utilizadas pelos pa-
trões.

ATITUDE FIRME

O fato é que a semana de
três dias está de volta ao
panorama britânico, pelo
menos no que se refere à in-
dústria técnica, como a esta-
tal Rolls-Royce. Dois meses
atrás, os sindicatos convoca-
ram uma greve de um dia por
semana em apoio de suas rei-
vindicações por melhores sa-
lários e menor duração de
trabalho.

Quando os empregadores
se recusaram a atender, a pa-
ralisaçào foi dilatada para
dois dias semanais. As fabri-
cas param nas segundas e
terças, como fizeram essa se-
mana, causando um prejuízo
ao pais estimado pela Fede-
raçào dos Empregadores em
400 milhões de tibras sema-
nalmente.

A decisão adotada ontem
pelos sindicatos do setor, de
continuar a paralisação na
segunda e terça-feiras da
próxima semana, quase cer-
tamente fará com que mais
empregadores sigam o exem-
pio da Rolls-Royce: declarar
um lock-out indefinido, de-
«encadeando uma paralisa-'
ção total num largo segmen-
to da indústria britânica.

A firme posição adotada
pelos empregadores se segue
a muitos anos de atitude sub-
missa em relação às reivindi-
çàoes dos poderosos sindica-
tos, que exibiam uma unida-
de que os lideres empresa-
riais só agora poderão ou não
demonstrar. A linha de bata-
lha está traçada, e seu desfe-
cho é de Interesse vital para
o Governo conservador da
Primeira-Ministra Margaret
Thatcher.

O resultado influirá tam-
bém na situação dos 15 ca-
nais de televisão comercial
do pais, que estão fora do ar
há nove semanas, depois que
os patrões recusaram as rei-
vindicações dos empregados.
E poderá inclusive apontar
uma saida para o prestigioso
Jornal The Times, cuja publi-
cação também está interrom-
pida há 11 meses, por quês-
toes trabalhistas.

I Q Gerdau I
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DIVIDENDOS SEMESTRAIS ¦
fcipB Comunicamos aos Scnhotrs Acionistas iljs emprrsjs abaixo que. a pariu das daias indicadas, rsiarão .1 disposição os dividendos úo ^^|
K59 |" semcMtr do exercício social nn curso, enterrado em 31 07.79. como serçuc. fl|

METALÚRGICA GERDAU S.A.
DIVIDENDO SEMESTRAL; 12%

CrS 0 12 por at,án dn atual capilal social dr CrS 196 355.250,00, calculados á raião dc '_r'c a a.
c pagos a partir do dia l?.I0 79

¦\\ ações ao portador, o pagamento será efetuado contra entrega (to Cl'POM N? 29.

SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A.
DIVIDENDO SEMESTRAL: 10%

CrS 0.10 por ação do atual capital vxial de CrS 456 086 198 00. calculados ã ia;ão rie 1Í0''J a a
e pagos a partir do dia Io 10 79

As ações ao jMjrtador, o pagamento será efetuado contra entrega do CIPOM N? 30.

CIA. SIDERÚRGICA DAGUANABARA-COSIGUA
DIVIDENDO SEMESTRAL: 6,5%

CrS 0 tib [>or açào do atual tapitai social dc OS 1 326 349 500 00. calculados à ratào de \ir'r a a.
e pagos a partir tin dia 28 09 79, sendo que as a^õc drtorremes da iuhstnção auton/ada

|wla AGE de 30 04 79, recebrrào o dividendo pro rata tempons'.
As ações ao portador, o pagamento será efetuado contra entrega do CUPOM Nf 13.

A partii de 28 09 7^ rstarão à disposição os TI 11 LOS AO POR'1 ADOR uirrrsfvmdrmes a subscrição
ai ima mem tonada, ratificada pela AGE dc 16.07.79 os (piais serão entregues mediante

jpresrmaçào dn mpcimo BOl.tl IM DK SUBSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
Aos titulares

Os possuidorrs

* Seta mdi

O pra:o

Dr 24 i iO 09

Ir AÇÕES NOMINA1 IVAS informamos que os dividendos poderão ser irediudos em conta banciria. que poderá ser inditada mediante
devolução do formulário que lhes foi remendo pelo correto

de AÇÕES AO PORTADOR efetuarão o recebimento contra entrega do* CUPONS atima mencionados >»s quais 'leserio wer jprevntado*
destacadm dos titulo e colados separadamente em impreisos próprios ji á disposição nos lotais dr jiendiniento

spemável a apresentação de documento de identidade e CPF ou CGC devendo ainda os representantes legati de acionistas fornecer
documentação hábil que ficar* retida na empresa

para identifiutão e ou opçio pela retenção do imposto de renda na fonte encerra w em 2fi 01 S0 para os dividendos da Gerdau e da
Riograndense e em 'Jt 01 S0 para os ila Cosigua

79 estáo suspensas a operações de conversão desdobramento e iransferí-ncta de ações sendo que o* pedidos recebidos a partir de C4 0? 79
serão processados ex diwdendos.

**¦**£ Organização
ODC Planejamento eVA~ ** Consultoria
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PSEMINÁRIOS

INTEGRADOS.

CONTROLE DE PREÇOS:
ALTERAÇÕES E TENDÊNCIAS

24 setembro • 2. feira • 8:00hs • Hotel Glória
RENTABILIDADE EM CONTROLE DE PREÇOS
25 setembro • 3? feira • 8:00hs • Hotel Gloria
Coordenadores: CARLOS ALBERTO N. PAULA,

FAUSTO WERNECK, FELICÍSSIMO CARDOSO NETO |
Informações: OPC • R. da Lapa 180 cob. • 20021 • Rio S

Telelones: (021) 222-9635 . 224-5842 e 283-2549

È&&B SeiemhM dr i 979 Muni
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f.yi v FiMjpoi 1811 I* andar *. R.o Bianco 57 scbrrloj» B"T3
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y:7A Rü' M"° G,°"° !" tó'j
(/>-) Vill Culltj • Font «4611 RECIfE MDFRl RGICA ((.OSOREE S A t'"Ti
PH SAü PAULO: Affrau Pimiru IMBANCO BR 253 Km I! I Diurno F ;".~-i
BaCl Ruí iíj QutianHi 157 I" lubsolo Induunal do Curado f; ;/S^
fr$S':3 Fone» 2Í9-3653 e 2S9-SJ! Fones 2M-5488 t 2M 5711 H^-jI

<{>CFP MlNlSIEUiO ÜA AGOlCUlIUtíA

COMISSÃO DE
FINANCIAMENTO
DA PRODUÇÃO

AVISO CFP/ DO/ NR 22/79

COMPRA DE
MILHO IMPORTADO

A Comissão de Financiamento da Produção
— CFP informa aos interessados que irá realizar
uma compra de 140.000 T de milho importado,
com base no "Manual de Instruções para Forne-
cimento de Milho Importado", objeto do aviso
CFP/ DO/ NR 18/79.

O produto deveráser embarcado na origem
até 30.10.79, e as cotações deverão ser efetua-
das dentre as seguintes opções de entrega:
a) Descarga no porto de Rio Grande de um lote
com 30.000 T„ b) Descarga no porto de parana-
guá de 60.000 T, em dois lotes de 30.000 T„ c)
Descarga no porto de Fortaleza de um lote com
25.000 T„ d) Descarga no porto de Recife de um
lote com 25.000 T„ e) Alicio de 50 por cento da
quantidade manifestada no porto de Fortaleza e
complemento da descarga no porto de recife,
para cada um dos dois lotes de 25.000 T.

As propostas deverão ser entregues de
conformidade com o referido "Manual", às
18:00 horas, do dia 28.09.79, na sede da autar-
quia, e sua abertura se dará na mesma data às
18:30 horas. (P
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BALANÇO PATRIMONIAL DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE JULHO DE 1979

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Clientes (incluem Cr$92.616 de empresas

controladas e coligadas)
Menos:
Títulos descontados
Provisão devedores duvidosos

Impostos a recuperar
Depósitos restitulveis
Representantes - Empresas controladas
Contas a receber
Estoques
Despesas do exercício seguinte

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Empresas controladas
Empréstimos - ELETROBRÁS
Depósitos para Investimentos
Títulos a receber
Outros valores, bens e créditos

PERMANENTE
Investimentos

Participações em empresas controladas
e coligadas

Participações em outras empresas

Imobilizado

161.985

PASSIVO
CIRCULANTE

(Em milhares de cruzeiros)

786.388

167.169
_2áJ
594.713

25.414
4.031
5.291

60164

19.595
7.656

18.171
25.241
1901*

689.613
695.091

8.820
1.555.509

89.677

620.441
1ftJ8S

636.737
787.170 1.423.907

3,666,053

Empréstimos
Fornecedores (Incluem Cr$353.659 mll

de empresa controlada)
Salários e encargos sociais
Impostos
Comissões (incluem Cr$15.165 mil de

empresas controladas)
Provisão para Imposto de Renda
Administradores e acionistas
Dividendo proposto
Contas a pagar (incluem Cr$2.654 mil de

empresas controladas e coligadas)

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos
Provisão para Imposto de renda
PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital registrado
Aumento capital
Menos: capital subscrito a Integralizar

Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

247.097

609.567
90.348
56.535

15.780
38.127
26.231
55.160

56.243

237.000
93,044

367.732
91.933

(39.928)
419:737
453.896
403.157
267,171

1.195.088

330.044

1.543.961

3.069.093

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE
FINDO EM 31 DE JULHO DE 1979

(Em milhares de cruzeiros)
VENDAS
Mercado interno (Incluem Cr$314.640 mll a
empresas controladas e coligadas)
Mercado externo com incentivo exportação

Deduções — ICM - PIS — cancelamentos
e abatimentos
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Financeiras
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
LUCRO OPERACIONAL DE VEMDAS
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CON
TROLADAS E COLIGADAS
Deságio na subscrição de ações
Equivalência patrimonial
LUCRO OPERACIONAL
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, liqui-
das de receitas não operacionais
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO
Do Ativo permanente
Do Patrimônio liquido
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE
(Cr$0,86 por ação de Cr$1,20)

1.922.079
223.645

2.145724

272.275 1.873.449
1.277.599

595.850

160.551
106.710
46.516

( 1.148) 312.629 283.221

11773
81 125 . 92,899gl,la- 376.119

7.575

214.698
(194.642) -«E-SSx' 388.600

72.000

316.600

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE JULHO DE 1979
(Em milhares de cruzeiros)

ORIGENS

Recursos Internos
Lucro liquido do semestre

Despesas (Receitas) que nio afetam o
capital circulante liquido

Correção monetária do balanço
Resultado das participações em empre»
sas controladas e coligadas
Depreciação
Reversão de depreciação acelerada de
exercícios anteriores

Variações monetárias dos empréstimos a
longo prazo
Ajuste de exercícios anteriores

Valor residual de bens do Permanente
baixados

Imobilizado
Investimentos (controladas)
Outros investimentos

Recursos externos
Aumento do exiglvel.a longo prazo

Novos empréstimos
Provisão para imposto de renda

Subvenção para Investimento da Incenti*
vos fiscais
Dividendos recebidos de empresas con

316.600

< 20.056)

( 92.898)
64.283

( 235)

29.682
4.801

302.177

91
t 23.444

troladase coligadas
Aumento do capital em dinheiro (incluln.

do ágio na subscrição)

APLICAÇÕES

Realizável a longo prazo
Investimentos

Participações em empresas controladas
e coligadas
Participações em outras empresas

Imobilizado
Transferências de empréstimos a longo
prazo para o passivo circulante
Dividendo proposto
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

9.342

78.008

35.271

57.280
2.171

68.476

10.041
55JSS

172.964
498.741

J55

35.022
46.752

3.840

325.777
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo Circulante
Passivo Circulante
CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

31 de julho
da_iaZ9

1.555.509
1.195.088

360.421

31 de janeiro
de 1979

1.026.785
936.706

90-079

228.399

270-342

Acréscimo
528.724
258.382

270.342

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DAS CONTAS DO
PATRIMÔNIO LIQUIDO DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE

JULHO DE 1979
(Em milhares de cruzeiros)

No inicio do semestre
Ajuste de exercícios anterio
res
Transferência (AGO de
28.05.79)
Aumento do capital social

Por subscriçáo (Cr$91.933
menos Cr$39.928 subscri
çôes a integralizar) (AGE de

08.06.79)
Por incorporação de reservas
(AGO de 28.05.79)
Ágio na subscrição de ações
(Cr$45.966 menos Cr$19.963
de subscrições a integralizar)
Subvenção para investimento
Reversão depreciação
acelerada
Correção monetária do se
mestre (sendo Cr$81.413 mil
de correção monetária do
capital)
Lucro liquido do semestre
Dividendo proposto
No fim do semestre

Capital
social inte
Qrallzado

255.369

Reservas Reservas
decapitai de lucro

338.404 266.595

Lucros
acumu

lados

141.096

52.005

112.363 ( 51.074) ( 61.289)

141.096

4.801

(141.096)

26.003
3.840

( 235)

419,737

136.723 56.990

45^896 4Q3.157

930
316.600

( 55.160)
267.171

NOTAS EXPLICATIVAS DOS ADMINISTRADORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE JULHO DE 1979»

1 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Efeitos de Inflação
A apuração do resultado lava em consideração os efeitos da Inflação
representados pela correção monetária das contas do ativo permanente
e do patrimônio liquido, calculada mensalmente com base em índices
oficiais, demonstrada sobre a rubrica de correção monetária do balan<
ço.

(b) Ativo e passivo circulante
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo de até um ano
são demonstrados como circulantes.

(c) Provisão para devedores duvidosos
A provisão é constituída até o limita necessário para fazer face aos cré-
ditos considerados como de liquidação duvidosa, considerados caso a
caso.

(d) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio de compra ou produção
que não excede aos preços de reposição ou realização.

(e) Investimentos
As participações societárias são demonstradas ao custo mais correção
monetária. As participações societárias em empresas controladas e
coligadas são ainda, ajustadas pala equivalência patrimonial.

(f) Imobilizado
Os bens destinados a. manutençáo du atividades da empresa são
demonstrados ao custo de aquisiçáo ou construção, acrescidos da
correção monetária. A depreciação é computada pelo método linear e
absorvida no custeio da produção o no resultado.

(g) Provisão para Imposto de renda.
A provisão é constituída na base de 30% sobre o resultado tributário,
considerando que, por ocasião de cada recolhimento, os incentivos
fiscais concedidos como estímulos a implantação ou expansão
dos empreendimentos econômicos em áreas incentivadas pelo Governo
Federal, serão creditados em reserva de capital.

Omlno Hering S.A.— Con»
fecções 50.000.000 ações
ordinárias de um capital de
Cr$50.000mil. 58.93
Hering do Nordeste S.A.—
Malhas 13.179.800 ações
ordinárias de um capital de
Cr$13.179 mil. 80.92
Cevai Export S.A.—
148.053.937 ações ordinárias
e 29.137.000 ações preferen-
ciais de um capital de CrS
177.191 mil. 0,22
Intex S.A. Com. Internado-
nal 17.500.000 ações ordlná*
rias e 17.500.000 ações prefe»
renciais de um capital de CrS.
35.000 mil. 25,00
Fibranor Corretagens e
Representações Ltda. —
20.000 quotas de um capital
deCr$200mil, 50,00

58,93 47.380(1) 4.705

80,92 10.559 (1.822)

0,26

22,44

50,00

418 46

8.383 (1.142)

2 ESTOQUES

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias primas
Materials diversos e almoxarifado

Milhares
de

cruzeiros
76.320

357.311
235.091

26.369

(1) Excluído Cr$48.557 de deságio a amortizar
IMOBILIZADO

Milhares de cruzeiros'Custo 
Depreciação

corrigido acumulada

Terrenos 13.379
Construções 350.739 46.251
Máquinas e instala'
çôes 816.634 425.268
Moveis e utensílios 78.783 27.671
Veículos 6.440 2.660
Outros 31.675 8.630

324 180
620.441- 81.125

%
Taxa anual

Liquido de
depreciação

Moeda estrangeira (USS307 mll) —
amortização em parcelas semestrais
até 1981 — encargos anuais de 10%
mais variação cambial
Moeda nacional — matérias primas
—encargos anuais variáveis entre
15% a 25% sem correção monetá»
ria e 7% mais correção monetária
Moeda nacional — outros — amortl-
zação em parcelas mensais até 1980
—encargos anuais de 8% mais corre-
ção monetária
Financiamentos de investimentos —
PROCAP/FINAC amortização em
parcelas anuais até 1983 — encargos
anuais de 3 a 5% ao ano mais corre-
ção monetária limitada em 20%
Outros financiamentos—amortização
anual até 1988 — encargos anuais
variáveis entre 7% ao ano mais 8%
correção monetária
Outros financiamentos — amortiza
ção mensal até 1980 — encargos
anuais de até 6% ssm correção mo
netária

6.070

119.231

28.200

2.254

2.089

5.265

11.215

151.133

2.228

1.370
247.097 237.000

13.379
304.488

391366
51.112

3.780
23,045

15
10
20
33

1.297.650 510.460 787.170

695.091

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS
 Milhares de

cruzeiros
No capital No patrlmô No resulta

Da depreciação do período, Cr$60.915 mll foram absorvidos no custeio
da produção e Cr$3.368 mil, diretamente do resultado do período. As
taxas de depreciação de "Máquinas e Equipamentos" foram altera-
das de 10% para 15% e "Outros" de 10% para 33%, com conse
quente efeito no lucro liquido de aproximadamente Cr$19.600 mll.

Total votante nio liquido

Tecanor S.A. Têxtil Catari-
nense do Nordeste 
144.255.906 ações ordinárias
e 259.584.620 ações preferen-
ciais de um capital de CrS
476.531 mil.
Comercial Hering S.A. —
71.400.000 ações ordinárias
de um capital de Cr$71.400
mil.
Cevai Agro Industrial 8.A.—
106.961.616 ações ordinárias
e 75.293.330 ações preferen.
ciais de um capital de CrS
273.382 mil

dono
período

26,10

67.11

44,85

61,85 232.968 14.099

67,11 97.746 8.240

61,68 222.665(1) 56.819

EMPRÉSTIMOS

Resolução 515 do Banco Central do
Brasil—encargos anuais de 5,5 a 8% _
Financiamentos de imobilizado
Moeda estrangeira (US$168 mll) —
encargos anuais de 10% mais varia-

. ção cambial
Moeda nacional — FINAME —
amortização em parcelas mensais
até 1985 — encargos anuais varia-
veis entre 7 a 9% mais correção mo-
netária limitada em 20%
Moeda nacional — outros — amorti-
zação em parcelas trimestrais até
1982 — encargos anuais 7% ao ano
mais correção monetária
Financiamentos de capital de giro

Milhares de cruzeiros
Circulante Longo prazo

70.692

4.518

9.062

5.700

21.476

43.594

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Os empréstimos estão garantidos por duplicatas de clientes (CrS
118.123 mil), estoques (avaliados em Cr$86.298 mll) e bens do imobili-
zado (avaliados em Cr$119.282 mll).

CAPITAL SOCIAL
O capital subscrito e Integralizado está representado por ações de
CrS1.20 cada, assim distribuídas:

Ordinárias 153.778.564 ações
Preferenciais - Classe "A" 146.290.290 ações
Preferenciais — Classe "B" 6.374.390ações

A assembléia geral ordinária de 28 de maio de 1979, Incorporou ao
capitai a reserva de correção monetária do capital, alterando o valor
nominal da ação de Cr$1,00 para Cr$1,20 e ainda reserva livre, no
valor de Cr$61.289 mil, correspondendo a um aumento de 20% sobre
o capital corrigido, mediante bonificação de ações.
A assembléia geral extraordinária, de 8 de junho de 1979, autorizou o
aumento de capital, por subscrição pública;de 38.444.641 ações ordi-
narias, 36.572.572 açOes preferenciais classe "A" e 1.593.597 ações
preferenciais classe "B", 

pelo valor nominal de Cr$1,20 mais Cr$0,60
de ágio por ação.
A subscrição foi garantida por contrato com o Banco Bradesco de
Investimentos SA.
O aumento de capital foi totalmente subscrito e está dependendo ape-
nas de assembléia de homologação.
As ações preferenciais, classes "A" e "B", tem prioridade de rece-
bimento de dividendo mínimo cumulativo de, respectivamente, 10 e
15% ao ano sobre o capital social.

DIVIDENDO SEMESTRAL

Conforme autoriza o estatuto, a Administração pretende pagar um divi
dendo para o semestre recém findo, deCr$0,18 por ação, sobre o capi-
tal representativo de 306.443.244 ações.

CONTINGÊNCIAS
A empresa prestou aval e fiança em diversas operações de emprésti-
mos à empresa controlada, no valor corrigido em CrS175.163 mil.
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Indústrias
já recebem
encomendas

"Já se nota uma certa reto-
mada nas encomendas para a
indústria brasileira de bens de
capital, e o grande fantasma da
recessão está desaparecendo".
Essa afirmação foi feita ontem
pelo diretor da Zanini, Veber
Cintra Chagas, durante a assina-
tura de contrato entre a Cia,
Siderúrgica de Tubarão e a Zani-
ni, para fornecimento de equipa-
mentos nacionais para o pãtio
de carvão da CST.

O empresário lembrou das
palavras do Ministro da Indús-
tria e do Comércio, Camilo Pen-
na, na última sexta-feira, quan-
do da inauguração de novas uni-
dades industriais da Zanini em
Cravinhos (interior de São Pau-
lo), que demonstraram a con-
fiança do Governo na indústria
de bens de capital brasileira. Is-
so, inclusive, foi destacado on-
tem pelo presidente da
Siderbrás, Henrique Brandão
Cavalcanti, paia quem é muito
importante a confiança que as
empresas governamentais co-
meçam a adquirir na indústria.

O Sr Veber Cintra Chagas
mostrava-se bastante otimista e
disse que os pedidos em carteira
estão melhorando bem, em rela-
çáo aos de 1978. "Ainda hoje,
estivemos com a direção da Cia.
Docas do Rio de Janeiro, e com
ela temos um contrato para for-
necimento de equipamentos
destinados à movimentação de
carvão no porto de Sepetiba. Es-
ses pedidos da Docas do Rio e da
Cia. Siderúrgica de Tubarão
chegaram na hora certa, já deu
para respirar", desabafou.Entre-
tanto, o empresário disse que a
situação da indústria brasileira
de bens de capital continua
ruim, no contexto geral, e "a
nossa esperança agora são os
contratos para fornecimento de
equipamentos para as destila-
rias de álcool".

O contrato assinado ontem
entre a Cia. Siderúrgica de Tu-
barão e a Zanini tem o valor de
30 milhões de dólares, que serão
financiados pela Finame. Ele te-
rá um prazo de 32 meses para a
entrega dos equipamentos e tra-
ta-se do segundo grande pacote
de equipamentos nacionais con-
tratados pela CST junto à indús-
tria brasileira. O primeiro con-
trato, para fornecimento de
equipamentos e materiais desti-
nados ao pátio de minérios, foi
assinado há cerca de duas sema-
nas com a Bardella S/ A.

Petrobrás negociará coni
Iraque campo de Majnoon

Brasiiia — O diretor comercial da Pe-
trobrás e presidente da Interbrás, Sr Car-
los Santana, anunciou ontem que em
novembro seguirá para o Iraque, à testa
de uma missão, para tratar de assuntos
relacionados com petróleo, especifica-
mente o campo descoberto pela Braspe-
tro (em Majnoon) e a definição do contra-
to de fornecimento de óleo iraquiano para
o Brasil em 80.

O Sr Carlos Santana falou sobre a
viagem da missão mista chefiada pelo
Ministro da Indústria e do Comércio, Ca-
milo Penna, que seguirá para Bagdá se-
mana que vem "não tratar de assuntos
relacionados com petróleo". Sobre o for-
necimento de óleo ao Brasil, disse está
praticamente assegurado, mas"faltam al-
guns detalhamentos de contratos".

O diretor comercial da Petrobrás con-
firmou haver uma tendência geral dos
paises exportadores no sentido de reduzi-
rem os prazos de pagamento do óleo oue
vendem. Antes, disse ele, "o prazo co-
mum era de 90 dias, depois foi reduzido
para 60, e agora estão entre 30 e 45 dias".

O Sr Carlos Santana declarou que não
haverá mudanças substanciais na estru-
tura de importação da Petrobrás em 1980,
devendo se manterem mais ou menos nos
valores atuais os volumes importados de
cada pais. Confirmou o Sr Santana queserão firmados em novas bases no último
trimestre do ano os contratos de venda de
petróleo com a Venezuela e o México.

Finalmente, declarou ser ainda impre-
visível a situação política do Irã e sua
possível repercussão na produção e na
exportação de petróleo iraniano.

Passarinho faz defesa do risco
Brasiiia—Ao rebater acusações feitas

pelo Senador oposicionista Henrique
Santillo aos que permitiram a quebra do
monopólio estatal do petróleo através
dos contratos de risco, o lider da Arena no
Senado, Jarbas Passarinho, afirmou que
os organismos jurídicos da empresa estu-
daram a modalidade de modo a não per-
mitir que ela em nada afete a autonomia
brasileira no campo petrolífero. Em ne-
nhum momento em seu discurso, o Sr
Passarinho defendeu a permanência do
Sr Shigeaki Ueki na presidência da Petro-
brás.

Depois de afirmar que se sentia "à
vontade" para defender o ex-Presidente
Ernesto Geisel, alegando que durante to-
dos os cinco anos de seu Governo ele só

havia estado com o Presidente da Repü-
blica duas vezes, o Senador Jarbas Passa-
rinho disse, contudo, que apenas fazia
justiça "a um homem que lutou para que
a Petrobrás tivesse êxito, sozinha e pelo
seu passado de nacionalista e homem
probo".

O líder arenista procurou apenas justi-
ficar a atitude do ex-Presidente da Repú-
blica, afirmando que, quando ele anun-
ciou a medida pela televisão, "com a voz
embargada", sabia que a decisão causa-
ria repulsa de certos segmentos da opi-
nião, mas tinha certeza de que, naquele
momento, a adoção da medida era neces-
sária para equilibrar a nossa balança
comercial".

. Acidente suspende
avaliação em Santos

O superintendente de Contratos
de Risco da Petrobrás, Sr Lauro
Vieira, disse ontem que o navio
sonda Chancellorsville, da Esso,
que está operando no poço da Ba-
cia de Santos, teve uma das suas
amarrações de âncora arrebenta-
da e, com isso, os trabalhos de
avaliação do poço serão suspensos
por mais de 10 dias.

O Sr Lauro Vieira explicou que
a corrente que prende a âncora ao
navio quebrou-se devido às péssi-
mas condições de mar. Para o supe-
rintendente as avaliações que es-
tão sendo feitas pela Esso são para

ter melhores dados sobre a região,
porém, ele considera que com oti-
mismo a produção de 20 barris do
poço possa aumentar para 200 bar-
ris o que seria ainda muito insufi-
ciente para compensar sua ex-
tração.

Quanto às notícias de instala-
ção, ontem, de uma CPI para discu-
tir as atividades da Petrobrás o Sr
Lauro Vieira comentou que "será
uma ótima oportunidade para a
empresa mostrar tudo que faz e, na
área de contratos de risco, mostrar
que não tem nada de inconstitu-
cional."

Bolsa do Rio
pode operar
Commodities

O presidente da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro,
Fernando de Carvalho, colo-
cou ontem à disposição do
Estado todo o apoio técnico e
operacional para a criação da
Bolsa de Commodities, "uma
necessidade para os consumi-
dores e para a formação mais
justa e ordenada dos preços
das mercadorias, pois o me-
canismo de mercado livre é
muito mais eficiente que
qualquer esquema de tabela-
mento acoplado por subsí-"dios".

O oferecimento foi feito ao
Secretário de Indústria e Co-
mércio, Júlio Coutinho, du-
rante reunião realizada na
manhã de ontem. "Nossa Boi-
sa possui uma infra-estrutura
de teleprocessamento de da-
dos e mediante a simples mu-
dança do título se pode tro-
car, por exemplo, Petrobrás
ao portador por café. Com
apenas essa modificação a
Bolsa de Commodities pode-
ria começar a operar imedia-
tamente", afirmou.

— O esquema de tabela-
mento e de subsídios que tem
sido usado no Brasil para fi-
xação de preços de produtos
primários é distorcido, gera
preferências, cria benefícitá-
rios diretos no seu sistema, os
preços náo são formados or-
ganizadamente, afirmou.

"Se o sistema fosse de livre
negociação, através da bolsa,
o Governo não teria que in-
tervir através de subsídio,
através de empréstimo, atra-
vés de atividades paralelas
para poder suprir as necessi-
dades dos produtores, força-
da pelo tabelamento", lem-
brou ele, ao defender também
a participação de especulado-
res nesse mercado, "que vão
promover exatamente a liqui-
dez necessária à consecução
dos negócios".

O sr Fernando de Carvalho
defendeu para a Bolsa de
Commodities do Rio regras
semelhantes às do Clearing
Hause, de Londres, que admi-
te a participação de qualquer
pessoa física ou jurídica, me-
diante o simples pagamento
de uma taxa anual e apresen-
tem garantias operacionais,
de uma maneira geral de or-
dem bancária.
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Bolsa do Rio
Og números do pregão

Popéb moii negoclodoi à viito, tm dinheiro! Petrobrás PP (9.63%),
B.Brosil PP (9,34%), t. Americanas OP (6,63%), Belgo OP (4 25%)'
Souza Cruz OP (4,07%)

Ho quantidade d* ítalo»: Petrobrás PP (10,63%). B.Broiil PP (9 49%)
Finor Cl (7,16%), Servix Eng. 0P(6,54%). I, Americano! OP (5,48%)Popdu governamentais (CrJ mil). 62 673 (35,46%)

Popéii privodoi (CrJ mil): 114 064 (64,54%)

IBV: médio 6269 (est); finol 6289 ( + 0,3%)

IP8V: 603 ( + 0,3%)

Mídia SN: ontem, 106.911; anteontem: 107.327; há umo somono: 104.
695; hó um més: 92.204; há um ano: 86.184 •

Oteiloçóo: Do» 32 ações do IBV, 10 lubirom, 10 caíram, 5 ficaram
estáveis e 7 nào foram negociados

Maior»» Alta»: Belgo OP (5,29%), Brahma OP (2,76%), Mannesmann OP
(2,50%), W. Martins OP (2,43%), Fertisul PP (1,93%)

Molore» baixo»: Potrobrós ON (3.08%), Unipar PE (2,22%), Mesbla PP
(1,36%), Mosbla OP (0,71%) e Petrobrás PP (0.61%)

Volume negociado
Quonlkkid» CrJ

Avisto 84042.817 147.900.416.28
A termo 1.150000 2.273200.0O
Merc Futuro 15,590.000 26 565 000 000
Tora! 100792817 176738616,28
Moi» oito do ano (6/ 9) 204.186021 346.115.027,92
Mais baixo do ano (29/ 1) 29.983.421 46.380.337.47

*— -

EMPRESAS

O Ministro Rischbieter, da
Fazenda, preside hoje, às
17hs, a solenidade de inaugu-
ração da sede própia da Andi-
ma—Associação Nacional
das Instituições do Mercado
Aberto, no Rio.

A titulo precário, enquan-
to as instalações do Concex
náo ficam prontas na sede da
Caixa Econômica Federal,
na Av. Rio Branco, os empre-
sários que tiverem negócios
a encaminhar poderão utili-
zar-se da chefia do Gabinete
do Ministro da Fazenda, no
Rio.

Dia 27 a Bolsa do Rio pro-
move mais um leilão de títu-
los da carteira do Finam —
Fundo de Investimento da
Amazônia. São 58 empesas,
desta vez.

Sob a coordenação do pro-
fessor Peter Vertes, Ph. D. em
Finanças pela Universidade
de Siracusa, o Ibmec (Institu-
to Brasileiro do Mercado de
Capitais) promove um curso
sobre Fundos de Pensão, na
Associação das Sociedades
Corretoras de Sào Paulo, a 1°
de outubro.

A Robert Bosch do Brasil
acaba de exportar sete mil
toca-fltas estéreo conjugados
com auto-rádlos para a fábri-
ca da Blaupunkt, na Alemã-
nha, para atender a pedidos
já colocados em diversos pai-
ses europeus.

Uma das poucas empresas
a divulgar sistematicamente
seus resultados trimestrais,
como quer a CVM (Comissão
de Valores Mobiliários), a Te-
chnos Relógios encaminhou
ontem ao mercado os de-
monstrativos relativos aos
quatro primeiros meses de
seu exercício: Cr$ 236 mi-
lhoes em receita líquida; CrS
40,7 milhões de lucro opera-
cional; Cr$ 16,8 milhões de
lucro após o Imposto de
Renda.

Segundo a Bolsa do Rio,
caiu 307o em termos reais o
lucro líquido da Sano no tilti-
mo exercício, passando para
Cr$ 22,5 milhões, e a renda
operacional cresceu 4,6% so-
mando Cr$ 701,1 milhões. O
lucro por ação foi de Cr$ 0,23,
contra Cr$ 0,25 no período
anterior, e a rentabilidade do
capital próplo caiu de 13,14
para 8,50%.

Mercado tem bons resultados
São Paulo — O mercado de ações

acusou bons resultados no pregão de
ontem da Bolsa de Valores. Foram
apurados Cr$ 234 milhões 410 mil e o

índice de fechamento registrou alta de
0,8%. A cotação média geral subiu
1,4% e Vidraria Santa Marina OP foi a
mais negociada, oom Cr$ 11,1 milhões.

Cotações da Bolsa de São Paulo
Açflo Abert. Méd. Foch.

Aceiita op
Alpargatas on
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
And Clayton op
Antarctica op
Arno pp
Artox pp
Auxiliar pn
Banrieir Inv pp
Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Barb Greene op
Bardella pp
Belgo Mineir op
Benzenex pp
Betumarco op
Betumarco pp
6IC Monark od
Brad Invest on
Brad Invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahmo pp
Brasil on
Brasil pp
Braiiljuta pp
Brasi met op
Brasmotor op
C Fabrini op
C Fabrini pp
Cacique op
Cacique pp
Casa Anglo op
Casa Anglo pp
Caia Masson pp
Cbv Inds mec pp
Cemig pp
Cerv Polar ppa
Cesp op
Cesp pp
Cim Aralu op
Cim Caue pp
Cim Itau pp
Cim Paraiso an
Ci metal pp
Citrobroiil pp
Cobrasfer pp
Cobrasma op
Cobrasma pp
Coest Const pp
Com e Ind Sp pn
Com e Ind Sp pp
Comind B Inv pn
Concretex op
Confrio op
Confrio op
Confrio ppb
Confrio ppb
Conit Beter pp
Cônsul ppb
Copas pp
Cred Real Mg pp
Crédito Nac on
Crefisul Inv ppa
Creme r op
Docas Santos op
Durotex pp
Durarex pp
Ecel pp
Econômico pn
Elekeiroz pp
Eluma pp
Engesa ppa
Ericsson ppa
Estrela pp
Eucatex op
FNVop
FNV ppo
Fab C Renou» pp
Fer Lam Brás op
Fer Ia m Bros pp
Ferbasa pp
Ferro ligas pp
Fin Bradesco pn
Ford Brasil op
Ford Brasil pp
Francês Brás on
Fund Tupv op
Fund Tupy pp
Fund Tupy pp
German, op
Gua rara pes ap
lAPop
ibesa ppb
Ibesa ppb

Ouant.
1000

Ação Abert. Méd. Fech.

1,17
2,50
2,85
2.72
0.63
1,42
1,15
3,00
3,50
0,85
0,59
0,65
0,67
0,68
0,70
0,90
4,30
2,15
0,34
0,70
1,00
0.95
2,00
2,00
2,00
2.00
1,50
1,62
1.73
0,93
0,95
4,60
1,60
1,50
3,10
3,75
2,35
2.10
1.43
5,40
0,56
1,82
0,60
0,64
0,75
1,20
2,75
1,80
1,15

0,90
1.25
1,55
1,60
1.09
1.00
1,00
2,00
1,80
1,12
0.80
1,27
1,30
0,40

11,00
1,04
0.54
1,00
0,20
2,25
2.70
3,03
2,24
0,40
1,80
1,00
2.50
7.00
1,17
3,90
4,00
2,95
3,30
2,65
1,40
1,53
2,00
1,80
1,40
8,50
7,00
1.79
1,80
1 95
1 88
2.20
3.75
093
2.56
2.20

1,18
2,50
2,85
2,75
0,63
1,42
1.30
3,00
3,50
0,85
0,59
0,62
0,66
0,67
0,71
0,90
4,30
2,20
0,34
0,70
1,00
0.93
2,00
2,00
2,00
2,00
1,52
1,62
1,72
0,92
0,95
4,65
1,70
1,50
3,10
3,80
2,40
2,11
1,43
5,40
0,56
1,82
0,60
0,63
0,80
1,20
2,81
1,80
1.18
0,90
1,25
1,55
1,90
1,09
1.01
1.00
2,00
1,60
1,20
1,05
1,40
1,30
0,40

11,00 11,00
1,04 1,04

1,19
2,50
2,86
2,74
0,63
1.42
1,28
3,00
3,50
0,85
0,59
0,63
0,67
0,67
0,70
0,90
4,32
2,17
0,34
0,70
1,00
0.93
2,00
2,00
2,00
2,00
1,53
1.62
1,73
0,92
0,95
4,65
1,60
1,50
3,10
3,80
2,32
2,11
1,43
5,40
0,56
1,82
0,60
0,63
0,79
1,20
2,84
1,80
1.17
0,90
1,25
1,55
1,87
1,09
1,01
1,00
2,00
1.80
1,18
0,93
1,34
1,30
0,39

1.102
2

981
1.366

7
43
53

435
1.200

308
40

132
313
414

2.620
100
631
757

46
3

17
441
73
91
19

969
802
319

1.451
50

160
419

1.950
150

7
682

1.836
141
400

24
1.156

100
300

3.215
24
40

3.568
1

361
12
30
31

5.654
20

749
1
5

10
245

10
304
253
450

2
79

0,54 0,54 5
1,00 1.00 6
0,20 0,20 1
2.25 2,25 50
2,60 2,60 85
3,04 3,15 100
2.26 2,30 2.508
0,40 0.40 100
1,80 1,80 10
1,00 1,01 1.555
2,46 2,40 693
7,00 7,00 42
1,17 1,17 30
3,83 3,80 629
4,00 4,00 12
2,95 2,95 7
3,30 3,30 200
2,65 2,65 452
1,40 1,40 56
1,59 1,70 689
2,00 2,00 5
1,80 1,80 100
1.40 1.40 8
850 8,50 183
7.00 7,00 6
1.71 1,65 260
1,80 1,80 2.516
2.01 1,95 1.566

1 90 1.90 345
2.20 2.20 300
3.76 3.80 190
0.93 0.95 710
2,56 2,56 6
2.20 2.20 230

Quant.
1000

Ind Hering op
Ind Hering ppo
Ind Hering ppb
Ind Villares pp
Itaubonoo on
Itaubonco pn
Itau banco pp
Itausa pn
itausa pp
Light on
Light op
Lojas Amertc op
Magnesita op
Mag nes ita ppa
Manah pp
Manasa op
Manasa pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Melhor sp op
Mendes Jr pp
Merc S Paulo pn
Mesbla pp
Metal Leve pp
Moinho Sant op
Na kot a pp
Nord Brasil pp
Noroeste est pp

Paramount op
Poro mou nl pp
Paul F Luz on
Paul F Luz op
Perdigão pp
Petrobrás on
Petrobrás pp
Pir Brasília ppa
Pirelli op
Pirelli op'
Pirelli pp
Premesa pp
Randon pp
Real on
Real pn
Real Cia (nv on
Real Cia Inv pn
Real Cio Inv pp
Real Cons pnt
Real de inv on
Real de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pnb
Real Part on
Sadia Concor pp
Samitri op
Schlosser pp
Semp op
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Aconorte op
Sid Aconorte ppo
Sid Coferraz op
Sid Guaira op
Sid Guaira pp
Sid Nacional ppb
Sid Riogrand pp
Sifco Brasil pp
Soiorrico op
Soiorrico pp
Souza Cruz op
Sla Olímpia pp
T Joner pp
Tecei S José pp
Technos Rei op
Teka pp
Tekons pp
Telerj on
Telerj pe
Teler| pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn

Transbrasil pn
Transparana pp
Trorion op
Trorion pp
Unibanco pn
Unibanco pp
Vale R Doce pp
Vai me' op
Varig pp
Viar Smarina op
Vulcaaros op
White Martins op
Zamn. op
Zanint np
Consr A üntí pp
Ecisa pp
Siom útil pp

5,01
5,50
5,60
2,80
1,61
1,40
1,40
4,80
4,90
0,55
0,57
2,18
2,05
2,20
2,20
3,13
3,00
1,15
1,12
3,70
0,95
0,95
2,90
3,55
2,30
1,90
1,12
1,75
1,05
1,05
0,54
0,54
4,25
1,28
1,65
1,70'
1,50
1,40
1,42
1,12
2,00
1,05
0,95
3,50
4,00
4,00
1,00
1,70
1,70
1,75
1,00
0,95
4,95
1,45
1.91
0,80
0,51
1,52
2.05
2,30
1,10
2,41
3,31
0,90
3,20
1.15
0,70
0,95
2,68
3,00
2,00
6,45
1,90
4,40
2,80
0,20
0,73
0,72
0,24
0,23
0,78
0,76
1,60
1,12
3,00
1.60
0,98
0,98
2,65
2,80
3,15
2,58
2,00
2.12
1.20
1 45
0,22
0,25
0,15

5,01
5,69
5,60
3,01
1,61
1,40
1,40
4,80
5,06
0,55
0.57
2,20
2,05
2,20
2,20
3,13
2,95
1,18
1,11
3,70
0,95
0,95
2,90
3,51
2,36
1,87
1,12
1,75
1,05
1,05
0,54
0,50
4,29
1,28
1,64
1,70
1,51
1,40
1,42
1,18
2,00
1,05
0,95
3,90
4,00
4,00
1,00
1,70
1,70
1,75
1,00
0,95
4,95
1,45
1,91
0,80
0,52
1,51
2,05
2,29
1,14
2.41
3,31
0,90
3,28
1,15
0,70
0,95
2,66
3,00
2,00
6,45
1,95
4,47
2.80
0,20
0,73
0,73
0,23
0,24
0,80
0,76
1,60
1,11
3,00
1,60
0,98
0,96
2,90
2,61
3,24
2,57
2,00
2,12
1 19
1.54
0.22
0,25
0,15

5,01
5,80
5,60
3,02
1,61
1,40
1,40
4,80
5,10
0,55
0,56
2,20
2,05
2,20
2,20
3,13
2,90
1,20
1.12
3,70
0,95
0,95
2,90
3,50
2,35
1,85
1,12
1,75
1,05
1,05
0,53
0,52
4,25
1,29
1,64
1,71
1,51
1,40
1,42
1,16
2,00
1,05
0,95
3,90
4,00
4,00
1,00
1.70
1,70
1,70
1,00
0,95
4,95
1,45
1,91
0,80
0,53
1,50
2,05
2,28
1,15
2,41
3,31
0,90
3,30
1,15
0,70
0,95
2,68
3,00
2,00
6,45
2,00
4,50
2,80
0,20
0,73
0,72
,023
0,23
0,81
0,76
1,60
1,11
3,00
1,60
0.98
0.98
2,90
2,85
3,20
2.60
2.00
2.12

i 18
1.55
0.22
0,25
0,16

2
1.877

44
3.370
134.
473

4
170

1.337
11

4.333
1.732

5
89
30
170
311
120
217

7
609
75
25
236

1.355
300
10

301
5
10

305
1.518
241
720

4.836
500

4.408
226
627

4.357
30

203
425

1.199
116
15

278
14

184
244
75

1
250

6
200
50

1.661
249
20

161
3.081

17
1.143

5
130

3
50

1.102
80
200
35
50

1.653
664
30
22
8

31
40
49
31
36
10

230
2

26
6

398
1 212
359

1 131
4.330

6
540
62

991
300
931

2.800

Cotações da Bolsa do Rio
-EM CRUZEIROS Var. >uc. Ouant.

Titulo» Abert. Fech. Mod. méd. em 79 (1000)
ont. Jan:100

Acesita op
Alpargatas op
Alpargatas pp
Aconorte pp
Aratu op
Artex pp
Banha C, I op
Barbara op
Basa on
B. Brasil on
B. Brasil pp
Bardella pp
B Bahia pp
Bco Econômica on
Belgo op
Banerj on
Banerj pp
Banespa on
Banespa pp
B. Itau pn
Unibanco on
Unibanco pn
Bco. Nacional on
Bco. Nacional pn
Bnb on
Bnb pp
Bozano op
Bozano pp
Brahma op
Brahma pp
Cosa Anglo op
Bangu Des Part op
Bangu Des Part pp
Coei pp
Cesp pp
Clayton op
Cemig pp
Cobrasma op
Cobrasma pp
Corrêa Ribeiro pp
Real Cia Inv pp
Souza Cruz ex/d op
Café Brasília op
Café Brasília pp
CNS pp
D. Isabel Ant. pn
D. Isabel Ant. pp
Docas op
Duratex c/dbs op
Durarex c/dbs pp
Ericson op
Bangu pp
Ferbrasa pp
Ferro Brás. op
Ferro Brás. pp
Fertisul op
Fertisul pn
Fertisul pp
Guimarães op

1,19
2,78
2,85
2.25
0,75
3,50
4,50
1,56
0,65
1,66
1,75
4,40
0,95
3,00
2,10
0,67
0,89
0,66
0,70
1,40
1,35
1,35
1,06
1.06
0,98
1.15
1,60
1,95
1,45
1.53
2,40
0,71
0,73
0,42
0,65
1,45
0,55
1,60
1,82
3,00
4,20

1,17
2,78
2.85
2,25
0,80
3,52
4,50
1,58'
0,64
1,64
1,73
4,40
0,95
3,00
2,23
0,65
0,89
0,66
0,68
1,40
1,35
1,35
1,06
1,06
0,98
1,10
1,58
2,00
1,51
1,55
2,40
0,71
0,73
0,42

1,19
2,78
2,85
2,25
0,79
3,50
4,50
1,58
0,65
1,64

eit
est
est

•1,32
1,28
1,74

est
1.94
6,56
0,61

1,73 -0,58
4,40 —

5,29
est

9,88

est

0,95
3,00
2,19
0,67
0,89
0,66
0,69
1,40
1,35
1,35
1,06
1,06
0,98
1.15
1,59
2.00
1.49
1.54
2.40
0.71
0,73
0,42

0,64 0,64 -1,54
1,45 1,45

0,56
1,60
1,81
3,05
4,20

165,28
129,30
139,71
368,85
175,56

182,93
90.29
138,30
135,54
123,57
137,50
139,71
119,05
267,07
97,10
114,10
103,13

122,61

0,56
1,60
1,81
3,10
4,30

Est
Est

3,16
1,77

Est
2,76
0,65

1,43
4,29

Est

0,56
-1,61

2,75 2,65 2,65 -0,38
2,10 2,10 2,10
2,40
0,83
0.15
0,18
2,73
3.20
3.05
1.15
1,02
1.95
5.20
2,60
2,40
2,60
3,19
1,49

F. L Cal. Leopoldina c/dop 1.05

2,38
0,80
0,15
0,18
2,60
3,20
3,15
1,15
1,03
2,11
5,20
2,60
2,41
2,80
3,15
1.49
1,00

2,39 -0,42
0,80 —
0,15 —
0,18 —
2,60 -0,38
3,20 —
3,15 —
1,15
1,02
2,07
5,20
2,60
2,41
2,80
3,17
1,49
1.05

Est
7,81

2,55

1,93
Est

F._.Cat._eopoldcnaex.dpp 0,95 0,95 0.95 —
C. I. Finor ci
FNV c/d ml
Gerdau op
Gerdau pp
Comi. Grozziotin pp
invest. Itaú S/A. pp
Docas de imbituba op
&rosiljuta pp
Light on
Light op
Americanas op
Brasileiras pp
Mannesmann op
Mannesmann pp

0,26
3.40
5,20
5,51
3,10
5,00
1,06
0,90
0,54
0,58
2,15
2,34
1,18
1,08

MesbIoDiv54 2/parcop 2,80

0,28
3.40
5,20
5,51
3,10
5,00
1,06
0,88
0.54
0,58
2,22
2,32
1,25
1,08
2,80

0,28
3.40
5,20
5,51
3,10
5,00
1,06
0,89
0,54
0,59
2,19
2,31
1,23
1,08

7,69

EST
0,92

2,50
0,93

2,80 -0,71
Mesbla Div 54 2/parcpp 2,80 2,86 2,86 -1,38
Moinho Flum. op 4,20 4,20 4,20 —
Montreal pp 0,90 0,86 0,86 —
Nordon op 4,20 4,20 4,20 —
Novo América op 1,50
Sid. Poms pp 0,90
Petrobrás on 1,26
Petrobrás pn 1,50
Petrobrás pp 1,60
P. Força Luz op 0,56
Premesa pp 1,20
Real Café Solúvel ma 4,20
Riograndense pp 3,18
Sadia c/d pp 5,10
Samitri ex/s cp 1,45
Sano pp 1,60
S'd. Coferraz op 1,10
Supergasbras op 2,83
Springer pp 0,86
Servix op 0,54
Telerj on 0,23
Telerj pn 0,77
Tibras ea 5,99
T. Janer c/db pp 2,00
Technos op 1,90
Unipar oe 3,40
Unipar pe 4,40
Vale pp 2.60
W Martins op 2.03
Zanini pp 1.55
Sul Riog Com Ele pp 2.05
Sul Riog Com Ele pp 2.00

4,20
0,86
4,20
1,53
0,90
1,26
1,50
1,64
0,55
1,20
4,20
3.18
5.10
1.40
1.60
1.10
2.83
0,86
0,54
0,23
0,74 0,75
6,20 6,20

4,20
0,86
4,20
1,53
0,90
1,26
1,50
1,63 -0,61
0,55 -1,79
1,20 15,38
4.20 —
3,18 —
5,10 —
1,42
1,60
1.10
2,83
0.86

EST

-3,08

•2,07
1,91

Est

6,17
0,52 -3,70
0.23 Est

1,35

1,94
2,00
3,40
4,50
2,90
2,15
1,55
2.05
2.00

1.96
2.01
3,40
4,40
2,88
2.11
1.55
2.05
2.00

3,16

¦2.22
1,41
2,43

115,22
115,22
105.38
107,48

107,97
103,36
97,17

120,34
119,67

168.42
103,57
124,44

127,46

148,04
154,41
160,40
190,48

75,00
188,41

113,86
159,38
211,22
120,65
102,36
92,69

119.15
100,00

161,54
155,74

147,37
212.50
525.25
447,97
147,62

151,43
211,90

70.13
76,62

102,34
103,13
227,76
203,77
111,11
109,16
136,36
95,56

131.25
135,40
126,76
93,33
96.77
96,45

110,00
141,18
64,62

357.30

208,82
103.90
137,50
126,91
179,17

143,75
182,93
127,31

76,23
83,18

300.00
93,36

3.073
22
10

1
102

1.500
32
73
93

1.708
7.978

80
124

2
2,871

32
500

2
34
8
2
1

16
412
40
54
20
82

1.102
1.757

319
100

I
63

102
811

1.138
508
653

1.361
650

2.273
2

89
119

1
1

414
9

314
3

513
1.306

36
314
150
212

1.068
70
427

50
6.003

708
7

32
11

100
27
24

4
209

4.610
1.137
3.260

201
114
754

4
108
200
20

9
635

1
6.712

124
200

10
120
100

1.102
1.239

12
19
50

5.500
35
61

512
302

2.980
2

168
2.059
1.912

50
500

5.050
SITUAÇÃO ESPECIAL

Eoso Eng Com. e Ind. op 0.18 0,18 0,18-5,26
Ecisa Eng Come Ind pp 0,23 0,23 0,23-4,17

22,50
49.94 jnj

_»
índice sobe 17 pontos
na Bolsa de N. Iorque

Nova Iorque — A Bolsa de Valores obteve sua
maior alta em onze meses, com os corretores
comprando freneticamente ações de empresas de
petróleo depois das notícias de possível importân-
te descoberta do precioso líquido no Canadá, em
dia de grande volume.

A média industrial Dow Jones, em baixa de
três pontos na abertura, reagiu na ultima hora e
ganhou 17,24, fechando a 893,69 pontos, sua maior
alta desde a de 35,34 pontos, no dia primeiro de
novembro de 1978.

Depois de ter obtido alta de 2,30 pontos na
véspera, o indicador, que conta com varias ações
de empresas de petróleo, atingiu o nível mais
elevado desde seu fechamento de 897,09, a 13 de
outubro de 1978.

O índice da Bolsa ganhou 1,09 e fechou a 62,85
pontos, maior alta em onze meses, enquanto o
preço da ação melhorou em 57 centavos. O volume
total foi de 45,1 milhões de ações, superior ao de
35,37 milhões da véspera , e constitui o maior
desde o de 47 milhões, obtido a 16 de agosto
passado.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

NOVA IORQUE — Foi a seguinte a média Dow Jones no Bolso de Valores
de Nova Iorque ontem.

Ações 
Abertura Máximo Minimo Fechamento

30 Industriais 875.43 894,62 870,99 893,69
20 Transportes 262.03 265,10 260,37 264,37
15 Serviços Públ. 105,35 107,41 104,84 107.00
65 /V£es 308,02 313,76 306.37 313,13

Foram os seguintes os preços finais da Bolsa de Valores de Nova
Iorque, ontem, em dólares:

Airco Inc 38 1/4
Alcan Alum 38 7/8
Allied Chem 36 1/2
Akoo 57 1/8
Am Airlines 13
Am Cynamld 30 3/8
Am Tel & Tel 55 1/4
Am. Inc 16 3/4
Asarco 26 1/8
Ali Richfiedd 73
Avco Corp 25 1/4

Bendix Corp 42 3/8
Ben Cp 30 1/4
Bethlehom Steel 24 5/8
Boeing 30 1/4
Boise Cascade 24 5/8
Bord Warner 32
Braniff 11 1/2
Brunswick 14 1/2
Bourroughs Corp 14 1/2
Campbell Soup 33
Caterpillar Troc 55 5/8
Cbs 55
Celonesa 48 1/8
Chase Manhal BK 41 1/2
Chessie Systemm 28 I /2
Chrysler Cotp 3/4
Citicorp 24 1/8
Coco Cola 38 3/8
Coiaate Palm 1/2
Columbia Pict 24 3/4
Com. Sotellite 41 1/2
Cons Edison 22 3/4
Continental Oil 30 —
Contrai Data 50 —
Corning Glass 62 1/2
CPC Intil 55 1/4
Crown Zellerboch 38 5/8
Dow Chemicol 34 1/4
Dresser ind 50 1/2
Dupont 45 1/8
Eostern olr 1/8
Eostmon kodak 55 1/8
El passo componyn 21 3/4
Eosmark 28 —
Exxon 59 1/8
Fairchild 10 1/8
Ford Moto. 43
Gen Dynamics 44 1/2
Gen Eletric 25 11
Gen Foods 35 1/2
GTE 28 1/8
Gen Fire 22
Geny Oil 63 1/2
Goodnck 22 1/2
Gcoayear 15 1/8
Grocew 38
GT Ali & fac 3/8
Gulf Oil 35 3/8

Gulf & Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Int Tel & Tel
Johnson & Johnson
Kaiser Alumin
Kennecort Cop
Uggett & Myera
Lxkheed Airc
Üv Corp
Monfact Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
Nal Oisnllicrj
Ncr Corp
N L Indust
Northeast Airlines
Oaidentol Pet
Olin Corp
Owens Illinois
Pacific Gas & El
Pespsico Inc
Pfizm Chás
Phillip Morrij
Ptlillips F«t
Polaroid
Procter & Gambl»
RCA
Reynolds Ind
Reynolds A/et
Rockwell Inti
Royol Dutch Pet
Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Stnger Co
Smithkeline Corp
Sperry Rond
STDOil Calif
STD Oil Indiana
Stown
Studew
Tetedyn»
Tenneco
Texaco
Texas Instrumento
Textron
Twent Cent Fox
Union Carbide
Uniroval
United 3rands
Us Industries
Us Steel
West Union Corp
West Elect
Woolworth

16
71
43
45 3/4

1/4

28
75

1/2
1/4

24 5/8
28 1/8
35 3/4
28 5/8

1/4
35 3/4

3/4
1/2

66
55
59
23 5/8
29
76

1/6
7/8

28 5/8
1/4
3/8

25
27
40
22 3/4
22 1/2
27 5/8
34
36
42
29

1/8

1/2
1/8

77 3/8
24 1/8
63 7/8
36 1/8

1/2
1/4

43 1/4
75 5/8
39
20 1/4
19 3/8
50 1/4
12
46
23
69
69
46
50 7/8

152 1/2
38 1/4
30 5/8
99
28 3/8
45 3/8
44

5
10
10
24
21
21
29

1/4
3/8
1/8

1/8
1/8
5/8

Café
Set/NI

(cents por libra)
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14°- m^amWu' Mm
100 . . ¦ 

Às vésperas do en-
contro de autoridades
cafeeiros de países pro-
dutores e consumidores
de café, em Londres, as
cotações do produto em
Nova Iorque voltaram
a baixar, ontem, no
mercado futuro, para o
mês atual, fechando a 2
dólares 13 centavos.
Todos os meses a partir

de dezembro fecharam
em alta, e para entrega
no fim do ano o café
chegou a 2 dólares 14
centavos por libra-
peso. Além disso o Pa-
raná, para entrega
imediata, foi cotado a 2
dólares 10 centavos por
libra-peso. Foram re-
gistrados 3 mil 115
lotes.

Mercado externo
Chicago o Mova torqu* — Corações futuras nas Bolsas do mercadorias deChicago»

Nova Iorque, ontemi

MES FECHAMENTO VARIAÇÃO MÊS FECHAMENTO VARIAÇÃO

 WA ANTERIOR ¦ DIA ANTERIOR

AÇÚCAR (Nl)
Centí por libra (454 gr»)

tf 11.

MILHO (Chicago)
centí poi buthel (25,46 kg)

Outubro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro

968
1015
1076
1104
1135
1166

986
1033
1082
1109
1140
1176

Dezembro
Morço
Maio
Julho
Setembro

281
294
302
306
308

278
291
299
303
304

ÓLEO DE SOJA (Chicogo)
centí por libra (454 an)

CACAU (NI)
omti po» libra (454 gn)

Dezembro
Morçp
Maio
Julho
Setembro

136.80
139,45
141,20
142,95
144,85

138,95
141,95
143,60
145,25
147,15

Outubro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho

28,85
27,80
27,40
27,40
27.35
27,35

28,63
27,65
27,33
27,35
27.28
27,25

SOJA (Chicago)
dólares por tonelada

CAFÉ (Nl)
centí por libra (454 gri)

Setembro 213,00 213,33
Dezembro 214,50 214,83
Março 200,50 200,69
Maio 197,50 197.75
Julho 195,75 195,94
Setembro 196,50 196,94

Novembro
Janeiro
Morçp
Meio
Julho
Agosto

725
741
759
770
779
778

718
734
751
763
770
770

TRIGO (Chkoas)
dólam por tomilaao

FARELO DE SOJA (Chicago)
dólar» por tonelodo

Outubro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho

191.80
195,80
198,30
202,50
204,50
203,00

189,80
193.90
195,70
199 70
202.00
206.00

Dezembro 447 445
Morço 463 459
Moio 470 466
Julho 453 450
Setembro 460 457

Ouro (o visto)
Londres 386.00
Zurique 38150

N. R. - ft* motivos récntcos acuamos di
publicar as cotações dos metais em Londras.

IMMMBBMMMmt^MMWMB.,,,,^^
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SERVIÇO FINANCEIRO Rischbieter quer reduzir custos da inflação
BC diz como investir em
propriedades no Nordeste

Brasília — O Banco Cen-
trai divulgou, ontem, seis re-
soluções e três circulares, re-
gulamentando medidas to-
madas na última reunião do
Conselho Monetário Nacio-
nal Entre as medidas não di-
vulgadas estão a criação de
uma linha de crédito especial
destinada ao financiamento
de investimentos em proprie-
dades do Nordeste, fixação
em 100 vezes o Maior Valor de
Referência (Cr$ 159 140,00) do
teto operacional para opera-
çôes do Polonordeste; proibi-
ção para contratar novo fl-
nanciamento pelo produtor
rural que, por dois anos con-
secutivos, precisar ser assisti-
do pelo Proagro, vítima do
mesmo fenômeno natural ou
praga e alteração das alíquo-
tas do Imposto de Exporta-
ção para Têxteis e Couros,
que passaram respectiva-
mente a 14,74% e 5,88% a
11,57%.

A Resolução 464, que deter-
mina um valor nominal mini-
mo de Cr$ 50 mil para as
Letras do Tesouro Nacional,
manteve um prazo mínimo de
35 dias, modalidade ao porta-
dor, sem juro; desconto repre-
sentado pela diferença, em
moeda corrente entre o preço
de colocação pelo Banco Cen-
trai e o valor de resgate, que
será pelo valor nominal, no
vencimento.

A Resolução 565, que deter-
mina que as instituições se-
parem capital de Cr$ 50 ml.
(bancos comerciais ou de in-

vestimentos) e Cr$ 30 mil
(corretoras e distribuidoras
de títulos, estabelece ainda
um conjunto mínimo de infor-
mações, a serem divulgadas
em grandes jornais pelos
emissores de títulos da divida
pública federal, estadual e
municipal negociados no
mercado. O conjunto é o se-
guinte:

A) volume e valor dos pa-
péis em circulação, junta-
mente com suas característi-
cas principais; B) escalona-
mento, o mínimo mensalmen-
te, dos resgates dos títulos
em circulação; C) preços má-
ximo, médio e minimo de co-
locação dos papéis, comuni-
cados ao mercadp até o dia
útil imediatamente seguinte
ao lançamento; D) sistemati-
zaçâo das ofertas públicas de
títulos de emissões novas ou
para giro da dívida.
• No Rio, os compromissos
do sistema bancário e a com-
pensaçào do pagamento do
leilão de LTNs não foi sufi-
ciente para pressionar as ope-
rações do mercado monetá-
rio. Os negócios com cheques
do Banco do Brasil oscilaram
entre 37,45% e 30,10% ao ano.
Os financiamentos overnight
giraram entre 45,70% e
40-,20% ao ano, nível eonside-
rado normal pelos operado-
res, já que correspondem a
um cheque BB de três dias. O
volume de negócios com BB
somou Crt 6 bilhões 680 mi-
lhões, segundo dados da AN-
DIMA.

CHEQUE BB
(% ao ano-os últimos

seis dias)

60-

40_

20_

greve 
'¦" 7. . _

¦ •- __________u~| "I
5a 6* 2a 3*4*0nlem

OVERNIGHT
(taxas anuais em LTN

os últimos seis
dias)

120_

80- ¦j»^

greve0-1 ¦...:,.¦ -_.
5a 6* 2» 3» 4* 0ní,m

Mercado de LTN
0 mercado aberto de Let.a. do Tesouro

Nacional apresentou um novo recorde em
teu volume de negócios efetivos de compra
e venda, que incluindo os financiamentos
overnight somaram CrS 108 bilhões 230
milhões, segundo dados da Andima. Os
negócios que iniciaram-se em 43.70% ao
ano, subiram para 45.70% no decorrer do
período. No fechamento oi taxas caíram

para 40,20%, com a media dos negócios a
42,70% Estes níveis foram considerados
bons pelos operadores, já que torrespon-
dem a um cheque BB de tres dias Quanto
os títulos, os mais movimentados foram os
com vencimento em fevereiro colados entre
30.90% e 30,30% e os com vencimento em
março negociados no faixa de 30.10% até
29,65% dí deiconto ao ano A seguir, as
roxas médias anuais de desconto de todos
os vencimentos:

Vencimento Compro

26W
03/10
10/10
17/10
19/10
24/10
31/10

27,90
30.70
31.35
31.70
31.70
31 65
31,60

Vinda

26.90
29,70
30.35
30,70
30.70
30.65
30.60

07/11
U/11
16/11
21/11
28/11
05/12
12/12
14/12
19/12
26/12
02/01
09/01
16/01
18/01
23/01
30/01
06/02
13/02
15/02
20/02
27/02
05/03
12/03
14/03
19/03
25/04
16/05
20/06
18/07
22/08

31.55
31,50
31,45
31.40
31.35
31.30
31.20
31.15
31.10
30.80
31 80
31 65
31 50
31.45
31.30
31.10
30,90
30,70
30.65
30.50
30.30
30,10
29,90
29,85
29,65
29,50
29.30
29.10
28,80
28.50

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e privados

de renda fixa manteve-se movimentado durante todo o
periodo, diante do razoável custo do dinheiro para
financiamentos de posições a curtíssimo prazo. Os nego-
cios oscilaram entre 46,70% e 42,70% ao ano, com a
média dos negócios a 44,05%. As obrigações Reajusta-
veis do Tesouro Nacional com dois anos de prazo e juros
anuais de 6%, bastante procuradas, voltaram a registrar
elevação em seus preços. Esses papéis foram cotados a
103,60% e 104,00% de desconto sobre o valor nominal do
mès de setembro — Cr$ 412,24. O volume de negócios
com ORTNs, incluindo os financiamentos de posição,
somou Cr$ 11 bilhões 460 milhões, segundo dados da
Andima.

31.05
31,00
30.95
30.90
30,85
31,00
30.90
30.85
30.80
30.50
31.60
31.45
31.30
31.25
31.10
30.90
30,60
30,50
30,45
30,30
30.10
29.90
29,70
29,65
29,45
29,10
28.90
28,70
28,40
28.10

Eurodólar
A taxo interbancária de câmbio de Lon-

dres no merendo do eurodólar, fechou
ontem, paro o periodo de seis meses em 12
13' '6% Em dólares, francos suíços e
marcos foi o seguinte o seu comportar. _ento

Dotar*.
Sele dias 11 5/8 II 1/4

I n___ 12 II 5/B
rreses 12 1/8 11 3/4
meses 12 108 11 13/16

6 rreses 12 3/16 12 13/16
I ano 11 15/16 11 9/16

Francos Suíços
n_s 1/16 2 15/16
meses 1/8 2
meses 3/16 2 1/16

6 meses 7/8 2 3/4
1 ano 2 7/8

Marco»
mès 15/16 6 13/16
meses 1 16 6 15/16
meses 1/8 7

6 meses 7 7 16 7 5/16
I ano 7 1/2 7 3.8

Taxas de Câmbio
MOfDAS COMPRA VENDA REPASSE COBERTURA

DÓLAR 29.075 2<.'215 29.110 29.195
UÇRA ESTERLINA 62,467 63.571 62,542 63,528
DÓLAR CANADENSE 24,738 25.113 24,768 25,096
HORIM HOLANDÊS 14,947 15.186 14,965 15,175
FRANCO FRANCÊS 6,9535 7 0606 69619 7 0558
FRANCO SUÍÇO 18,420 18,719 18.442 18.706
IEN JAPONÊS 0.13176 0.13382 0,13192 0,13373
URA ITALIANA 0.35960 0.036508 0,036004 0,036483
MARCO ALEMÃO 16,430 16.684 16,450 16.673

Tesouro leiloa na 2a
as LTNs de Cr$ 50 mil

Já na próxima semana, o Banco Central iniciará
leilões de Letras do Tesouro Nacional de valor mini-
mo de Cr$ 50 mil, segundo revelaram ontem técnicos
da instituição. Mas ainda poderão ser feitas aplica-
ções no mercado aberto em valores menores do que
Crt 50 mil e seus múltiplos até pelo menos o primeiro
trimestre de 1980, quando se reduzirá sensivelmente
o estoque de papéis em circulação emitidos a partir
de CrS 1 mil.

Como as LTNS são divididas em papéis de 91,182
e 365 dias, dentro de 91 dias nâo haverá mais papéis
desse prazo de valor inferior a CrS 50 mil, enquanto o
saldo de títulos de 182 dias em circulação de valor
inferior será menos da metade do total, já que as
últimas emissões têm sido superiores aos resgates.
Atualmente, existem Cr$ 60 bilhões em LTNs de 91
dias; Cr$ 170 bilhões de 182 dias e Cr$ 40 bilhões de
um ano.

Segundo explicaram os técnicos do Banco Cen-
trai, só dentro de 10 dias serão baixadas pela direto-
ria do banco as mudanças aprovadas pelo Conselho
Monetário Nacional para disciplinar o mercado aber-
to. Acrescentaram que o Sistema Especial de Liqui-
dação e Custódia (Selic) para as LTNs começará a
funcionar em 22 de outubro, utilizando, ainda, che-
quês administrativos. A partir de 14 de novembro, no
entanto, as operações com LTNs terão que ser liqui-
dadas com fundos imediatamente disponíveis.

Nesse dia, a compensação financeira dos nego-
cios do mercado aberto, que representam 70% da
compensação geral do sistema bancário, vai perder
um dia e o Banco Central já está calculando quanto
vai precisar injetar de reservas no sistema bancário
com a abolição do float. Segundo esclarecimento dos
funcionários do Banco Central, a retirada da compen-
saçáo dos negócios com LTNs do Banco do Brasil
para o Banco Central vai aliviar consideravelmente
os serviços normais de compensação de cheques e
papéis realizados pelo BB. Com a compensação do
movimento com LTNs, os bancos comerciais também
náo precisarão mais manter saldos consideráveis de
depósitos voluntários no BB para fazer face a even-
tuais perdas na compensação de cheques (relativos
ao open), utilizando a venda de LTNs de sua carteira
ou seus depósitos compulsórios no Banco Central
para a cobertura.

Com relação aos limites operacionais revelaram
os técnicos que as instituições que conseguirem capi-
tal entre Crt 50 e 70 mil poderão continuar Qnancian-
do até duas vezes suas carteiras de ORTNs e títulos
estaduais e municipais junto a pessoas Ssicas e
Jurídicas. Mas, às instituições que elevaram capital
de Crt 70 a 100 mil será concedido limite de quatro
vezes, enquanto instituições com mais de Cr$ 100 mil
de capital poderão captar até seis vezes.

Belo Horizonte — O Minis-
tro da Fazenda, Karlos Ris-
chbieter, justificou ontem
que as medidas adotadas pe-
lo CMN (Conselho Monetário
Nacional), de aumento dos
prazos de financiamento do
crédito direto, fazem parte da
política global do Governo de
estimulo e crescimento. Assi-
nalou ser necessário corrigir
as distorções da economia
brasileira, enfrentando a rea-
lidade e absorvendo custos
para se poder combater a in-
fiação com segurança.

O Sr Karlos Rischbieter
anunciou, durante debate
com os participantes da 20*
Convenção Nacional do Co-
mércio Lojista, nesta Capital,
que a partir do próximo ano
as pequenas e as micro-
empresas poderão declarar o
Imposto de Renda no "mode-
lo simplificado, já que são, no
fundo, pessoas fisicas."

Segundo ele, com a aprova-
ção deste projeto, o número
de declarantes do IR simplif-
cado passará de 100 mil para
800 mil, explicando que numa
população de 115 milhões,
apenas 6 milhões de brasilei-
ros declaram a renda. E se
prontificou a debater tam-
bém, no futuro, com os lojis-
tas, as alterações da tributa-
ção para pessoas jurídicas,
diante do receio manifestado
por alguns que de haverá de-
sestimulo, desemprego e re-
torno da especulação finan-
ceira.
"OPEN MARKET"

O Ministro Karlos Risch-
bieter disse em entrevista
que as alterações no open
market visam também a des-
viar recursos para as caderne-
tas de poupanças, que o Go-
verno deseja tornar um ins-
trumento mais popular e es-
tável a longo prazo. Justifi-
cou que o pais precisa desse
tipo de poupança estáveis e
disse que mesmo o mercado
aberto teve dilatados os pra-
zos de aplicação.

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA
E DO COMÉRCIO

INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.° 12/79

AVISO

(Retificação de Edital)

Fazemos saber às firmas interessadas na
TOMADA DE PREÇOS N.° 12/79, que está
sendo promovida por esta Autarquia, para
aquisição de um sistema de arquivamento
deslizante, que ficam suprimidas as exigên-
cias relativas a cor, contidas no subitem 1.1
do respectivo Edital.
Outrossim, ficam admitidas especificações
similares às contidasno subitem 1.1 doEdital.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1979.
Departamento de Administração

(a.) Marina de Abreu e Lima
Diretora

M CNPc,
Conselho Nacional
de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

#
IBICT

Interbancário
O mercodo interboncc.no de câmbio para

contratos prontos apresentou-se procurado
ontem, registrando um volume regular de
negócios As ro*a_ para telegramas e che-
quês situaram-se entre Cr$ 29,198 e CrS
20 215 O bancário futuro esteve procura-
do. com volume fraco de negócios, realizo-
doi a Cr J 29.215 mais 3.03% ate 3,30% ao
mès poro contratos com prazos de 30 até
180 dias. respectivamente

Taxa de juro
Nova torqut — Os principais bancos

norte-americanos aumentaram, ontem,
para 13,25% suas toxas de [uros prima-
rios sobre empréstimos, em reação aos
esforços da diretório da Reserva Federal
para restringir o crédito e frear a infla-
Cão Esta é a sexta alteração desde iulho
passado, quando estava a 11,5%. A
novo taxa de |uro - decretada primeiro
pelo Chemical Bank —- foi adotada pelo
Chase Manhartan, Morgan G. Trust •
outros.

IBICT-INSTITUTO 
BRASILEIRO PE

INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Áreas: I- Administrado de Sistemas de Informação/Do-

cumentacão
II- Transferência da Infoimacão
Acham-se abertas, até 30 de outubro, as inseri-

ções para o Curso de Mestrado em Ciência da Informa-
ção • CNPq/IBICT/UFRJ, com inicio em Março de 1980.

Documentos necessários:
diploma de graduação em curso superior;
histórico escolar de graduação;curriculum vitae, comprovado;
tiès (3) cartas de recomendação;
duas fotografias 3x4.

Local de inscrições:
Divisão de Ensino e Pesquisa
Av. Churchill, 129 - sobreloja 201/202
20020 - Castelo - RIO DE JANEIRO, RJ
Telefone: 242-1885
Horário: das 09:00 às 1200 - 1300 às 16:00

Estado Maior.

As toxos ocimo foram lixadas ontem, pelo Banco Central,no fechamento do
mercado de câmbio brasileiro- As demais, tomam por boi* as cotações do
fechamento no mercado de Nova Iorque:

Em USÍ lmr._ Hotondo 0,5114 N.9406*».-_* imCt$ Hong 
Kong 0,1 .81 5,7875

Alemanha Ocd 0,5672 I6..707 Inglaterra 2,1650 63,2505
Argentino 0.0007 0 0205 Irlanda 2,1145 61.7751

Áustria 0.0782 2 2846 Itália 0.001241 0,0363
Bélgica 0,0351 10254 Japão 0.004553 0 1330

Bolívia 0 0495 14461 Jordânia 3.3355 97 4466

fire.rl 00343 10021 Ku*ait 3.6140 1055830
__ad- 0 8563 25 0168 Líbano 0 3054 6 9223

Chile 0.0256 0 7479 México 0,0-3. 1,2825
Colômbia 0,0233 0 6807 Noruega 0.2022 5 9073

Dinamarca 0 1.61 5 7291 Peru 0.004300 0 1256

Egito 1.45 423618 A Saudita 0,2984 87178
Equador 0,0356 10401 Suécia 0,2397 7 0028

Finlândia 0.2614 7 6368 Suim 0,4369 18,6070
frança 0 0403 11774 Venezuela 0.2329 6,8042

Jà está nas bancas a publicação que mostra quem ganhou e
quem perdeu na economia. É o "Quem e Quem na economia
brasileira", uma publicação que mostra a cotação das maiores
empresas no mercado, sua. rendas, faturamento e ainda uma
excelente analise sobre tudo que está acontecendo em termos
econômicos. Com iodas essas informações, \ocê vai conhecer o
Estado Maior do nosso complexo industrial e comercial.

nas bancas.

/ r* QuemfQupm/ \
I xnqf<Tày.,,ia ) I

Considerou baixos os pra-
zos médios de aplicação de
1,7 dia atualmente praticados
no open. Apesar da medida
restritiva do Governo em li-
mitar as aplicações acima de
Cr$ 50 mil para pessoas físi-
cas reconheceu que as inver-
soes de pessoas fisicas não
ultrapassam 18% do total.

O ideal seria que a pou-
pança a longo prazo fosse ob-
tida através do mercado de
ações. Entretanto, após 1971,
ele vem sendo pacientemente
recuperado, agora com medi-
das da CVM. Mas busca-se.
também nest€ mercado, a ob-
tenção de papéis de aplicação
a prazo mais longo.

Afirmou que a divida inter-
na nào é fator dramático, se
analisada em termos de pro-
duto interno bruto, mas preo-
cupa pelo seu perfil e rotativi-
dade. Acrescentou que os
próprios municípios poderão,
mediante autorização fede-
ral, lançar obrigações reajus-
táveis. Segundo afirmou, a
preocupação anterior de má
administração dos recursos
das obrigações, pelos Esta-
dos, foi vencida.

Assinalou que o maior fi-
nanciamento para carros usa-
dos não ativara a inflação e,
em relação aos bens de con-
sumo duráveis, buscou-se be-
neficiar a camada mais pobre
dos assalariados.

Salientou, ainda, que a
grande maioria da população
precisa ser olhada no país. ao
destacar que a sociedade bra-
sileira esta madura e não tem
outra alternativa. O Ministro
da Fazenda disse também
que a democracia nào signifi-
ca felicidade, acrescentando
que não se pode acordar num
novo dia e passar a viver no
sonho do novo regime.

— A democracia é um exer-
cicio penoso para todos e
também não é fácil para o
Presidente Joào Figueiredo

afirmou, completando que
o país é uno mas pluralista.

Cadernetas mantêm
condições favoráveis

Financeiras melhoram
70% de seus negócios

O aumento de 9 para 15
meses do prazo máximo do
crédito direto ao consumidor
para financiamentos de bens
de até Cr$ 23 mil 871 "deve
melhorar sensivelmente os
negócios das financeiras,
principalmente as que atuam
muito no crédito direto, pois
as operações com bens de até
esse valor correspondem de
70% a 75% do total de seus
negócios", disse ontem o vice-
presidente da Fiança, Deolin-
do Novaes.

Na sua opinião, a medida
deverá provocar uma certa
redução nas taxas de juros
das financeiras, que agora po-
derão diluir seus custos ao
longo de um prazo maior. Ele
levantou as dificuldades que
as empresas que operam com
bens de pequeno valor esta-
vam enfrentando com o prazo
fixado em 9 meses, já que
seus fixos são os mesmos das
financeiras que operam com
bens mais elevados.

Já o diretor comercial da
Fininvest, Roberto Josuá,
destacou que a decisão do
CMN "é muito positiva e mais

coerente com a politica do
Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, de manutenção
do ritmo de crescimento da
economia". Com o prazo
maior, explicou, as vendas
podem melhorar e a produ-
ção industrial manter sua ex-
pansão normal.

A ampliação do prazo para
o crédito direto ao consumi-
dor nas operações das finan-
ceiras será complementada
por uma regulamentação do
Conselho Interministerial de
Preços (CIP) para o crediário
das lojas comerciais, determi-
nando a diferença máxima
entre o preço à vista e a prazo
dos produtos.

A diferença nos preços das
lojas comerciais, de 30r<. no
prazo de 9 meses; 33% em 10
meses; 37% em 11 meses; 40%
em 12 meses; 43% em 13 me-
ses; 47% em 14 meses: e 50%
em 15 meses, corresponde ãs
taxas médias de juros cobra-
das pelas financeiras nos res-
pectivos prazos, mantida
uma entrada em torno de
15% a 20% do financiamento,
nas duas modalidades de cré-
dito.

"No balanço geral, as medi-
das procuraram dar certo
equilíbrio à competitividade
dos títulos, mas as caderne-
tas de poupança ainda per-
maneceram em condições um
pouco mais favoráveis", afir-
mou ontem o vice-presidente
da Grande Rio Crédito Imo-
biliário, Júlio Fabriani, sobre
as decisões adotadas na quar-
ta-feira, pelo Conselho Mone-
tário Nacional.

Segundo explicou, as restri-
ções impostas às aplicações
de pessoas fisicas no mercado
aberto, limitando-as a um mi-
nimo de CrS 50 mil, favore-
cem as expectativas de crês-
cimento de depósitos nas ca-
dernetas a médio prazo, com
a transferência dos investido-
res para o mercado de pou-
pança.

Além disso, afirmou que a
redução das taxas de juros
para empréstimos em todo o
mercado financeiro provocou
a queda da rentabilidade dos
papéis privados de renda pré-
fixada (certificados de depó-
sito bancário — CDBs — e
letras de cambio) em relação
à oferecida atualmente pelas
cadernetas de poupança, em
decorrência da expansão da
correção monetária. "A deci-
sáo do CMN em reduzir de um
ano para seis meses o prazo
mínimo de resgate dos CDBs
pode torná-los um pouco
mais competitivos, mas sua
rentabilidade ainda é infe-
rior". disse o Sr Júlio Fa-
briani.

Para o diretor do Banco Ay-
more de Investimento, Ary
Wadclington, as medidas do
CMN foram realistas, tende-
ram a promover um equilí-
brio no mercado financeiro e
a aperfeiçoar o tabelamento
dos juros. A redução de um
ano para seis meses do prazo
mínimo de resgate dos certifi-
cados de depósito bancário
(CDBsi garante o grande mer-
cado supridor de recursos pa-
ra que os bancos tenham con-
dições de continuar ope-
rando.

Segundo disse, esse grande
mercado nâo se origina das
aplicações realizadas com um
prazo de um ano, mas sim das
que náo superam os seis me-
ses, que dominam a preferèn-
cia dos investidores. Diante

disso, ele acha que apesar de
a redução não aumentar a
rentabilidade dos títulos em
relação aos demais, que sào
reajustados pela correção
monetária, "principalmente
agora, nesta fase de inflação
elevada", ela já cria maiores
atrativos para os papéis, com
prazos mais atraentes.

BOLSA
4

O presidente e o vice-
presidente da Bolsa do Rio,
Fernando Carvalho e Luiz Fe-
lipe índio da Costa, disseram
ontem que as medidas adota-
das para o mercado aberto
nào mudam nada, fundamen-
talmente — exceçào feita ao
Selic — que na opinião de
Fernando Carvalho aumenta-
rá a circulação de papéis pela
maior confiabilidade e segu-
rança do novo sistema.

Tanto ele como índio da
Costa acentuaram que a ele-
vaçào do valor minimo de
aplicação de Cr$ 1 mil para
Cr$ 50 mil nas LTNs apenas
vem referendar uma situação
que já existe na prática. Se-
gundo o presidente da Bolsa,"hoje os volumes aplicados já
sáo substancialmente acima
desse piso, inclusive, porque
o custo operacional de opera-
ções de pequeno valor é mui-
to alto".

Para índio da Costa, "o que
vai complicar um pouco é a
imposição de operações múl-
tiplas de Cr$ 50 mil", ou seja,
só em lotes de Cr$ 100, CrS
150, Cr$ 200, etc — "impossi-
bilitando a aplicação de
clientes que dispõem de mais
CrS 25 ou Cr$ 30 mil". Ambos
admitiram que, numa primei-
ra instância, as pequenas
poupanças vão para as caixas
dos bancos e depois para as
cadernetas.

Para o presidente da
ANDIMA — Associação Na-
cional das Instituições do
Mercado Aberto, César Ma-
nuel de Souza, "as medidas
adotadas para disciplinar o
mercado-aberto são constru-
Uvas, porque a instituição do
sistema de liquidação e eus-
tódia para as LTNs vai am-
pliar as garantias dos nego-
cios no mercado aberto, esti-
mulando os clientes a ficar
mais tempo com os papéis".

BB reduz juros do'cheque-ouro" em 10%
Brasília — O presidente do

Banco do Brasil, Ouvaldo Co-
lin, disse ontem que o cheque-
ouro do banco sofrerá uma
redução de 10% nas taxas
cobradas, em obediência à
determinação do Conselho
Monetário Nacional, em deci-
sào adotada més passado.

Informou que o BB já en-
viou comunicado ãs agências
para a redução das taxas,
que, entretanto, náo abrange-
ra as linhas de crédito nas
quais o banco já reduzira os
juros em abril, na época do
acordo de cavalheiros, que os
bancos comerciais nâo cum-
priram. Naquela data, foram

reduzidos oshiros das opera-
ções com duplicatas.

Comentando a decisào do
Conselho Monetário, que ho-
mologou as operações do
banco no mercado aberto,
disse que está de acordo com
a posição de que o BB opere
apenas com recursos de ter-
ceiros, principalmente en-
quanto ainda é Autoridade
Monetária. Depois da Refor-
ma Bancária — que ele acha
que deve ser preparada com
tempo suficiente para que o
banco se adapte à condição
de estabelecimento comercial
— será possível operar tam-
bém com recursos próprios, o
que pode ser uma boa fonte
de recursos para o BB.

seu bolso de
orQSi

Aplique em
Caderneta

de Poupança.

visão

Caderneta de Poupança
Quem poupa conquista o que

a vida tem de melhor.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Bárbara HonesthoD da
Silva, 91, na sua residen-
cia em Ipanema. Nascida
em Manchester. Inglater-
ra, veio para o Brasil no
final da I Guerra Mundial,
após casar-se com o enge-
nheiro brasileiro Antônio
Carlos da Silva. No inte-
rior de Minas, onde se radi-
cou, dedicou-se integral-
mente às funções de edu-
cadora. Lecionou desde
1927 inglês, francês e ma-
temática no Colégio Evan-
gélico de Alto Jequitibá,
na Zona da Mata Mineira,
hoje Colégio Estadual Re-
verendo Cícero Siqueira,
em Presidente Soa-
res(MG). Contribuiu com
sua cultura para a forma-
ção educacional e moral
de milhares de brasileiros,
seus ex-alunos. Presidente
Soares lhe conferiu o título
de cidadã benemérita em
reconhecimento ao seu
trabalho em favor daquela
comunidade. Tinha três fi-
lhos : Lucy, Anita e João
Antônio. Problemas car-
diovasculares. Será sepul-
tada hoje na cidade de
Presidente Soares, para
onde o corpo foi transia-
dado.
Edgard Barreto dos San-
tos, 59, comerciante (pro-
prietário da farmácia San-
ta Alice, Copacabana), no
Prontocor. Natural do Rio
de Janeiro, morava em
Ipanema. Casado com Déa
Lima dos Santos, tinha
três filhos: Sérgio, Suely e
Sônia, além de dois netos.
Enfarte do miocárdio. Se-
rá sepultado às lOh no Ce-
mitério São João Batista.

Clécio Domingos Coelho,
78. funcionário público, na
sua residência em Botafo-
go. Nascido no Rio de Ja-
neiro, era viúvo de Fernan-
da Teixeira Coelho. Para-
da cardiorrespiratória. Se-
rá sepultado às 9h no Ce-
mitério Sâo João Batista.
Fausto Gentil de Oliveira,
46, industriário, no Hospi-
tal Silvestre. Carioca, mo-
rava em Grajaú. Casado
com Maria Amélia Corrêa
de Oliveira, tinha uma fl-
lha: Ana Maria. Aneuris-
ma cerebral. Será sepulta-
do às llh no Cemitério
São Francisco Xavier.

Esteia Pinheiro de Castro,
67, na sua residência em
Botafogo. Carioca, viúva
de Manoel Macedo de Cas-
tro. Acidente vascular ce-
rebral. Será sepultada às
9h no Cemitério São João
Batista.
Magnólia Souza de Paula,
79, no Abrigo Cristo Re-
dentor. Nascida no Rio de
Janeiro, morava em Copa-
cabana. Viúva de Edson
Ferreira de Paula, tinha
dois filhos: Mário e Marce-
lo, além de netos. Arterios-
clerose. Será sepultada às
9h no Cemitério São João
Batista.
Joselito Pina de Barros,
55, cirurgião dentista, no
Hospital da Lagoa. Natu-
ral do Rio de Janeiro, ca-
sado com Miriam Ribeiro
de Barros, morava no Jar-
dim Botânico. Parada car-
díaca. Será sepultado às
llh no Cemitério São João
Batista.

Arquivo, 26/5/75
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Ludvik Svoboda

Exterior
Ludvik Svoboda, 83,

Presidente da Tcheco-
Eslováquia durante a in-
vasâo soviética em 1968,
símbolo da luta pela liber-
tação de seu país, herói de
guerra e Prêmio Lênine da
Paz. Filho de fazendeiro,
nasceu em 25 de novembro
de 1895 em Horoznatin, na
Morávia. Aos 20 anos dei-
xou seus estudos de Agro-
nomia para participar da I
Guerra Mundial, sendo
mobilizado para a frente
russa. Dali desertou para
engrossar a legião tcheco-
eslovaca que combatia o
Império Austro-Húngaro.

De volta dos campos de
batalha, reintegrou-se na
vida civil, administrando
por dois anos a granja de
seu pai, quando decidiu-se
pela carreira militar retor-
nando ao Exército. Na an-
tevéspera da n Guerra
Mundial ocupava a paten-
te de Tenente-Coronel e
ensinava na Academia Mi-
litar. A assinatura do Tra-
tado de Munique e conse-
quente tomada da Tcheco-
Eslováquia pelas tropas
de Hitler, levou-o à clan-
destinidade, organizando
um movimento tie resis-
tência da Morávia. Um
pouco antes da invasão da
Polônia, para lá seguiu
com seus homens, lutando
contra os Exércitos nazis-
tas que conseguiram a vi-
tória. Em 1938, Svoboda
(liberdade em theco) esta-
va na União Soviética,
com 800 combatentes de
seu país, ali organizando o
primeiro batalhão tcheco-
eslovaco independente
que se cobriria de glória
em março de 1943, na ba-
talha de Sokolovo. Em
1944, entrou no seu país à
frente do Exército. Em
1945 passou a General, as-
sumindo o Ministério da
Guerra. Três anos depois,
usaria seu posto para aju-
dar os comunistas a subi-
rem ao poder. Deixou o
Ministério pela Vice-
Presidência em 1950. Nes-
te mesmo ano renunciou
ao posto e foi excluído do
Comitê Central do Partido
Comunista.

Entre 1950 e 1954, traba-
lhou como contador numa
empresa agrícola da Mora-
via, para em 54 assumir a
direçào da Academia Mili-
tar Klemente Gottwald,

em Praga, até sua aposen-
tadoria em 1958. Dez anos
depois era chamado para
substituir Antonin Novot-
ny na Presidência do país,
em plena Primavera de
Praga, quando o grupo de
Dubcek ensaiava demo-
cratizar a nação. Em 21 de
agosto de 1968, a Tcheco-
Eslováquia era tomada pe-
las tropas do Pacto de Var-
sóvia. Levado à força para
Moscou, declarou inicial-
mente que não concorda-
ria em nomear um novo
Governo. Mas no dia 27 ele
voltava ao seu país para
anunciar ao seu povo que
assinara os acordos de
Moscou. Quatro dias na
União Soviética convence-
ram-no, aparentemente,
de que essa era a única
maneira de evitar um ba-
nho de sangue. A necessi-
dade de atuar como conci-
Íiador fez com que ele con-
cordasse em participar do
novo Governo, chefiado
por Gustav Husak, e a ree-
leiçáo em 1973 foi uma
simples confirmação da
importância que Svoboda
assumiu no panorama
tcheco-eslovaco. Por moti-
vos de saúde, renunciou
em maio de 1975 e passou
a viver em retiro em Pra-
ga. O Partido Comunista e
o Governo Tcheco recebe-
ram a notícia da morte da
Primavera de Praga, co-
mo ficou conhecido, "com
profunda dor", e acrescen-
taram que o estadista "de-
clicou sua vida ao povo
tcheco, ao socialismo, à
paz e ao progresso".

Primeiro a receber em
1965 o título de Herói da
República Socialista, pos-
suia ainda a Ordem de
Klement Gottwald, duras
Ordens da República, a
Ordem do Leão Branco do
Primeiro Grau, Ordem da
Sublevação Nacional Es-
lovaca, Ordem do 25 de
fevereiro de 1948, três cru-
zes de guerra da I Guerra
Mundial e três da n Guer-
ra Mundial. Recebeu tam-
bém o título de Herói da
União Soviética. Ataque
cardíaco. Seu enterro será
organizado por uma co-
missão de 10 membros, en-
tre os quais figuram seu
sucessor e atual Chefe de
Estado, Gustav Husak, e o
Chefe de Governo Lubo-
mir Strugal.

ANTONIO LEITE
(MISSA DE T DIA)

t 
Maria Rudge Leite; Glória e Paulo de
Paranaguá, filhos e noras; Rachel Rudge

Leite, filhos e nora convidam parentes e
amigos para a missa de 7o dia de seu querido
marido, pai, sogro e avô ANTÔNIO LEITE,
que será celebrada dia 24, segunda-feira, às
11 horas na Igreja de N. S. do Carmo, à Rua 1o
de Março.

FRANCISCO JOSÉ
SENRA CUINAS

MISSA DE T DIA

tOs 

Sócios da Firma Sociedade Comercial São Cristóvão de
Bebidas Ltda., convidam parentes e amigos para a missa de 7o
dia de seu querido sócio e amigo, Chiquinho, à realizar-se dia

22 (sábado), na Igreja dos Salesianos, Bairro de Santa Rosa —
Niterói às 9:00 hs.

FRANCISCO JOSÉ
SENRA CUINAS

MISSA DE 7o DIA

tOs 

funcionários da Sociedade Comercial São Cristóvão de
Bebidas Ltda., convidam para a Missa de 7o dia de seu
passamento à realizar-se dia 22 (sábado) na Igreja dos Salesia-

nos, Bairro de Santa Rosa — Niterói, às 9:00 hs.

HUMBERTO EUSTÁQUIO
MONTENEGRO MEIRELES

e
LUIZ ANTÔNIO SIQUEIRA

ÍA 

Diretoria e Funcionários da Ocidental Participações, Comércio
e Industria, Colméia Distribuidora, Colméia Corretora e Haspa
Corretora, Empresas do Grupo Cleto Campeio Meireles, sedia-

das na Cidade do Rio de Janeiro, profundamente consternados com
o falecimento de seu Diretor HUMBERTO EUSTÁQUIO MONTENE-
GRO MEIRELES, e seu Funcionário LUIZ ANTÔNIO SIQUEIRA,
convidam para a missa de 7o dia que será celebrada às 11:30 horas
do dia 24, na Igreja de N. S. do Carmo, na Rua 1o de Março.

AAARIA CLARA DINIZ
EBOLI STUDART
VIÚVA DR. MÁRIO STUDART

MISSA DE 7° DIA

tCom 

pesar, sua família participa o falecimento ocorrido dia 14
do corrente mês e convida seus amigos para a missa que será
celebrada em intenção de sua alma, sábado, dia 22, às 10 horas,

na Igreja de São João Baptista da Lagoa, à Rua Voluntários da Pátria
n° 287.

Frio
continua
no Sul

Porto Alegre e Curitiba —
As geadas voltaram a cair.
pelo segundo dia consecuti-
vo, no interior do Estado,
atingindo os municípios de
Bom Jesus. Canela, Lajeado.
Lagoa Vermelha, Caxias do
Sul e Vacaria, sendo que esta
última também registrou a
temperatura mínima de on-
tem, com 2.6 graus abaixo de
zero.

Na Capital gaúcha, a tem-
peratura mínima foi de 3.7
graus positivos, às 5hl5m e o
dia de ontem foi de céu claro.
Segundo o 8° distrito de me-
teorologia, o frio deverá dimi-
nuir, hoje, não se prevendo,
também a queda de geadas.

Além de Vacaria, outro mu-
nicípio gaúcho, Bom Jesus
(distante 222km desta Capi-
tal) também registrou tempe-
ratura abaixo de zero, com 1.1
graus negativos, seguindo-se,
Canela (0.5 positivos), Lajea-
do (0.9), Lagoa Vermelha (1.4
graus positivos), Irai (1.8),
Santa Maria (2.4), Cruz Alta
(2.6). Passo Fundo e Santana
do Livramento registraram a
mesma temperatura mínima,
com 3.2 graus, seguidas por
Bagé (3.5), Encruzilhada do
Sul (4), Uruguaiana (4.3), Tor-
res (4.9), Santa Vitória do Pai-
mari (5) e Alegrete (5).

Brasília tem
12° festival

ROQUE TEIXEIRA FIGUEIRA
(MISSA DE 7o DIA)

tOs 

diretores e funcionários da LIMPEC-LIMPEZA E CONSER-
VAÇÃO TÉCNICA S/C LTDA, convidam para a missa de 7o dia
de seu passamento a realizar-se no dia 23 (domingo) às 9,00

horas na Capela do Colégio' Militar do Rio de Janeiro, à Rua São
Francisco Xavier n° 267. (P

de cinema

AVISOS RELIGIOSOS

t
22,

AVELINO CORRÊA
(MISSA DE 7o DIA)

Os familiares de AVELINO CORRÊA, sensibili-
zados com as manifestações recebidas por
ocasião do seu falecimento, convidam para a
Missa que farão celebrar amanhã, sábado, dia

às 10 horas, na igieia Nossa Senhora da Lapa
dos Mercadores, Rua Ouvidor n° 35 (F

ROQUE TEIXEIRA FIGUEIRA
(MISSA DE 7o DIA)

tOs 

diretores e funcionários da ELETROLUX-SERVIÇO SOCIE-
DADE COMERCIAL LTDA, convidam para missa de 7o dia de
seu passamento a realizar-se no dia 23 (domingo) às 9,00 horas

na Capela do Colégio Militar do Rio de Janeiro, à Rua São Francisco
Xavier n° 267 

(P

Brasília — O Caso Cláudia,
de Miguel Borges; Muito Pra-
zer, de David Neves; O Pais
de São Saruê, de Vladimir
Carvalho; A Rainha do Rá-
dio, de Luis Fernando Gou-
lart; Prata Palomares, de An-
dré Faria; e Contos Eróticos,
de Roberto Santos, Eduardo
Escorei e Joaquim Pedro de
Andrade serão os filmes de
longa metragem que concór-
rerão ao 12° Festival de Brasi-
lia do Cinema Brasileiro.

Normalmente realizado em
julho, o Festival foi este ano
adiado para a última semana
de setembro. Diariamente se-
rão exibidos dois curtas-
metragens de 35mm, um cur-
ta-metragem de 16mm e um
longa-metragem, em sessão
noturna. Esses mesmos fli-
mes serào reprisados no dia
seguinte, em sessões marca-
das para as 14h e 16h 30m.

O prêmio mais elevado será
conferido ao melhor longa-
metragem; Cr$ 130 mil. O me-
lhor diretor recebera Cr$ 60
mil. Para roteiro, fotografia,
montagem, trilha sonora, ce-
nografia, assim como para os
que forem considerados me-
lhores ator e atriz, o prêmio
fixado é de Cr$ 30 mil. O
melhor ator coadjuvante e a
melhor atriz coadjuvante re-
ceberão Cr$ 20 mil.

Para filme curta-metragem
de 35mm, o prêmio principal
é de Cr$ 50 mil; o melhor
diretor receberá Cr$ 40 mil e a
roteiro, fotografia, montagem
e trilha sonora serão concedi-
dos Cr$ 10 mil.

Turma de 39
festeja
formatura

A turma de oficiais do Exér-
cito formada pela Escola Mili-
tar de Realengo, em 12 de
dezembro de 1939, está prepa-
rando um programa para co-
memorar o 40" aniversário da
formatura. Estão previstos ai-
moço no Clube da Aeronáuti-
ca e sessão solene no Colégio
Militar do Rio de Janeiro, nos
dias 12 e 15 de novembro.

A comissão organizadora
está solicitando aos colegas
de turma que entrem em con-
tato com çla, por intermédio
dos seguintes oficiais: Gene-
ral Johnston, telefone 237-
4170; General Murilo, telefo-
nes 235-1713 e 710-8080; e Ge-
neral Ferdinando, telefone
238-1755.

Barraca de
Pernambuco
faz feijoada

A barraca de Pernambuco
organizará uma feijoada dia
29, na Casa Paroquial da Igre-
ja Santa Margarida Maria,
em beneficio das obras so-
ciais mantidas pelo Banco da
Providência. Os convites po-
dem ser adquiridos no atra-
vés daquele banco ou pelo
telefone 226-4861 por CrS
400,00.

A Feira da Providência será
realizada nos dias 4.5,6 e 7 no
pavilhão de exposições do
Rio-Centro. em Jacarepaguá,
como ocorreu no ano passa-
do. Como em todos os anos,
as maiores atrações da feira
são os produtos oferecidos
por outros paises. das embai-
xadas e outras delegações.
Serão sorteadas várias rifas
de automóveis, geladeiras e
de um apartamento. As rifas
podem ser encontradas em
vários pontos da cidade e na
sede do Banco da Providén-
cia, no porão da Catedral da
Avenida Chile.

MAPA DO TEMPO

Transmitida 19h21m pelo «ntélrt» matoorolàgico NOOA-4 * rtcabido »n.r»
17h56m e 20hl0m as portai clara» indicam formação de nuv«n« qu« poaWm
provocar chuvai • as parlei escurai, tempo bom. A deformação do mapa do
Brasil e causada pola esfericidode da Terro e pela altitude em que foi
tomada a fotografia (1444 km). A estação receptora pertence oo Instituto de
Pesquisa Espacial, Órgão do Consalho Nacional da Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq) vinculado á Secretaria de Plane fomento do
Presidôrtcia da República.

NO RIO

O
NUBLADO

Encoberto a nublado, ainda suieito a
instabilidade no inicio, passando a
parcialn-vente nublado no decorrer
do período. Temperatura estável
,elevando-se ligeiramente à tarde.
Ventos Sul fracos. Máxima de 19.0,
em Jacarepaguá, e Mínima de 12 6,
no Alto da Boa Vista.

OS VENTOS

SUL
Ventos Sul fracos

A CHUVA

PRECIPITAÇÃO (mm)

O SOL£\
Nascer
Ocaso

5.45
17 48

A LUA

Úllimos 24 horas 5 8
Acumulado este més 11 7 5
Nornxil mensal 53 2
Acumuladaesteano 977 7
Normalanual 1075.8

V 
'¦¦¦/

NOVA

Novo oté dia 28

O MAR
¦ Marie

Rio de Janeira/Niterói Preamar
02h13m/l 3m e 0915m'0 0
Baixamar I4b35m/1 3m
2lh32m/0.2m
Angra dot Reis Preamar
02h00m/l 6m e 09h02m/0 3m
Baixa-mar —
21hl2m/0.5
Cabo Frio
08h.|7m/0 Im
Baixa mar
21h00m/0 2m

Temperaturas
Dentroda Baía
Foiada Barra

14lil6m/l 5m e

02M3m/l 2m
Preamar
14h36mM 2

TEMPERATURA E O TEMPO NOS ESTADOS
Amazona» - Pte nub no Sul Demais reg nub o ene d chuvas esp No

período e trov isolodas na parte do tarde Temp estável Vemos, variáveis
¦ fracos a mod.

Roraima-- Nub a ene d pnes Esp e'rov isoladas Temp estável E Pes
Acre - Pte Nub Temp estável Ventos, calmos

Pará: — Pte nub o nub Pnes isolaáas oo norte. Temp estável Ventos;
E/N fracos a moo

Rondônia; - Claro e pte nub Temp nstávei Ventos e/se fracos

Amapá: Pte nub a njb Temp estável Ventos Ne fracos a mod

Maranháo-Ptouf — Njo no centro e Sui sujeito a pnes ocas Demais reg.
Pte nub a nub Temo esteve1 Ventos NE fracos a moá

Ceará - Pte nub a nub sujeito a pnes oc .1. Temp: estável Ventos p/NE
fracos a mod

Rio Gde Norte—Paraíba—Pernambuco — Parcialmente nublado o
nublado TemD estavei Ventos E' se fracos a moderados

Alagoas—Sergipe — Pte nub a nub suieito a pnes esparsas Temp:
estável. Ventos E/NE fracos a moderadas

Bahia — Nud a chuvas esp no período Temp estável Ventos E/ S£
fracos a moderados.

Mnto Grosso—Mato Grosso do Sul — Claro a parcialmente nublado
Temp estável Ventos E/ SE fracos.

Goiás — Nub d chuvas esp ao none Demais reg Pte nub a nub na
parte do tarde o oossíbiiidade de Dnese trov isoladas Temp es(óvel Ventor
E/ NE fracos a moderados.

Disl. Federal—Brasília — Pte nub passando o nub no pane da tarde
ainda suieito o pnes e trov isoladas. Temp: estável Ventos: NE/SE fracos
moderados

Rio de Janeiro — Ene a nub amdo suteito a mstab no mício passando
para nub a pte nub no decorrer do período Temp estove' elevando-se
ligeiramente a *o'de Ventos Sul fracos

Espírito Santo — Instável atnda suieito a chuvas esp. O períodos de
melhono. Temp estável. Ventos: Sul fracos a moderados

Minas Gerais: — Nub a pte nub a Sudoeste, Oeste e None do estado
Nubiado a ene amdo suieito a mstab no início ao Sul — Sudeste e Reg.
Central do Estado Demais reg. Instável amda suieito a chuvas no penedo.
Temp. estavei. Ventos' 5ul o Leste fcs.

São Paulo — Pte nub a nub no litoral chuvas ocas Temp estável.
Ventas E'NE fracos o mod

Paraná - - Claro a pte nub —Temp: estável Ventos E/NE fracos a mod

Sta. Catarina. --Claro a parcialmente nublado Temp estável Ven.oi;
NE fracos a moderados.

Rio Grando do Sul Pie nub passa"-- o nub nu decorre' do período
_u-e''o a mstab no Sul e Oeste Derros reg 'Joro o p'e r-ub íemp estável.
Ven'os E. fracos.

ELIZIA FERREIRA CAMPOS

t
nora

(MISSA 7o DIA)
Wilson Soares Campos, Wilson Soares Cam-
pos Filho e Sra, Walter José Soares Campos,
Wiliam Soares Campos, convidam para a mis-
sa de 7o dia de sua querida esposa, mãe e
na Igreja STa MÔNICA, dia 22, às 8:30 hs.

OLGA NORA GUIMARÃES

tSeus 

filhos, genros, noras, netos e bisnetos,
agradecem sensibilizados as manifestações
de pesar e o carinho recebidas por ocasião de
seu falecimento e convidam para a missa de'

T dia, que será celebrada sábado, 22 do corrente,
às 18,00 horas, na Capela São José, na Rua Macedo
Sobrinho n° 21 — Botafogo (Casa de Saúde Sâo
José).

PEDRO LUIZ AAACHADO NUNES
(MISSA DE 7o DIA)

tA 

familia do querido e inesquecível PEDRO
LUIZ convida parentes e amigos para a missa
a ser celebrada no dia 22, sábado, as 11:30h

na Igreja St0 Inácio e agradece as manifestações de
conforto."Vinde benditos de meu pai, tomai posse
do remo preparado para vós desde a criação do
mundo. Porque tive fome e me deste de comer;
tive sede e me deste de beber, enfermo e me
visitastes; peregrino e me acolhestes"

ROQUE TEIXEIRA
FIGUEIRA
(MISSA DE 7° DIA)

t 

Família oa'entes e amigos agradecem sensihzados as
manifestações ae oesa' recebidos por ocasião do falec-
mento de seu c-e"do ROQUE e convida oara a missa de
T áia a ser ce^oraaa domingo dia 23 as 9 00 horas na
Capela oo Coiegio Miiitar do Rio de janeiro, Rua São

Franosco Xavier n"-267 IP
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Three Troikas volta e
vence o Prix Vermeille

Foto da José Camilo da Silva

Paris— Ao contrário do fim de
semana anterior, quando os sur-
preendentes e decepcionantes re-
sultados dos Prix Nieil e Foy abala-
ram bastante o ânimo e as esperan-
ças francesas para o próximo Prix
de l'Arc de Triomphe, b último do-
mingo em Longchamp dificilmente
poderia ter sido mais pleno de satis-
facão para os turfistas. Um emocio-
nante Prix Vermeille (Grupo 1), em
2 mil 400 metros, dominado pelaaltamente estimada Three Troikas
(Lyphard em Three Roses, porDual), de Mme. Alec Head, uma
ligne droite verdadeiramente sen-
sacional do tordilho Rusticaro (Ca-
ro em Rústica, por Ribot) no Prix
du Prince d'Orange (Grupo 3), 2 mil
metros, uma temperatura extrema-
mente agradável e uma linda tarde
em que um sol outonal fazia sutil-
mente brilhar uma vegetação já um
tanto esmaecida e amarelecida fo-
ram os fatores principais que fize-
ram a alegria de todos.

Uma bela vingança

Após um início de primavera no
mínimo brilhante, com seus triun-
fos na milha da Poule d'Essai des
Pouliches (Grupo 1) enos 2 mil 100
metros do Prix Saint-Alary (Grupo
1), ambos na irretocável pista ào
famoso hipódromo do Bois, Three
Troikas foi até Chantilly disputar,
como grandíssima favorita, os 2 mil
100 metros do Prix de Diane. Mas,
debaixo de forte chuva e em pistabastante pesada, a neta de Nor-
thern Dancer terminou por perdernos últimos metros para Dunette
(Hard To Beat em Pram, por Fine
Top), um resultado tão surpreen-
dente para os espectadores quanto
para seu jóquei, Freddie Head.

Desde então, ela e sua domina-
dora não voltaram a correr. E o
Vermeille foi o grande clássico es-
colhido para suas reentrées. Afilha
de Lyphard, desta vez, a rigor, não
decepcionou. Cruzado o poteau, lá
estava em primeiro lugar resistiu-
do bravamente aos esforços finaisde uma Salpinx (Northern Dancer
em Suprina, por Vaguely Noble),
revigorada pelo aumento do per-curso. Um triunfo, sem a menor
sombra de dúvida difícil, mas belo
pela alta dose de coragem exibida
pela excelente potranca. Sua pre-sença, agora, no Prix de VArc de
Trimphe está assegurada. Mas será
ela capaz de reproduzir as vitorio-
sas performances de uma Allex
France ou de uma Ivanjika ou mes-
mo chegar ao nível de uma Dan-
cing Maid ou de uma Trillion, ter-
ceira e segunda colocadas paraAlleged no ano passado? Uma per-
gunta de dificil resposta que muitos
experts preferem evitar. Na verda-
de, porém, aparentamente, embora
belo e corajoso, seu triinifo não
exibiu uma superioridade suficien-
te para que, à primeira vista, ela
possa ser considerada uma séria
adversária contra um Troy, um Ile
de Bourbon (malgré sua derrota
para Cracaval no September Sta-

kes), ou mesmo um Top Ville ou um
Gay Mecène. Suas possibilidadesna sensacional milha e meia de 7 de
outubro só poderão ser realmente
medidas quando da publicação das
montarias oficiais. Afinal, Freddie
Head, seu jóquei, terá uma razoa-
vel gama de escolhas para essa
prova. A sua disposição, estão,
além de Three Troikas, o citado-
Gay Mecène e mais Fabulous Dan-
cer, vindo de um ótimo segundo
lugar na milha e meia do Nieil paraLe Marmot, impressionando a to-
dos por seu esforço final. Quem ele
escolherá?

Pitasia (Pittskelly em Asian
Princess, por Native Prince), vinda
de levantar os 2 mil 100 metros do
Prix de la Nonette (Grupo III), vol-
tou a mostrar ser muito boa potran-ca ao chegar em terceiro lugar bem
próxima das ganhadoras. E, na
quarta colocação, finalmente, che-
gou Dunette, oferecendo, deste mo-
do, uma revanche au grand com-
plet a Three Troikas.

A flecha tordilha

Para aqueles que estiveram em
Deauville e puderam presenciar a
extraordinária ligne droite de Rus-
ticaro no Prix de Gontaut-Biron
(Grupo III) em 2 mil metros, uma
outra reta igualmente sensacional
foi construída pelo tordilho filho de
Caro em Longchamp, domingo pas-sado, quando da disputa do Prix du
Prince d'Orange, uma das provas
preparatórias para o Are, vencida,
em 1976 e 1978, exatamente pelos
ganhadores do grandíssimo clássi-
co internacional francês, respecti-
vãmente Ivanjika e Alleged. Será
uma coincidência?

Yves St. Martin, cuja admirável
direção foi saudada com grandesaplausos pelo público presente, dis-
se após a carreira que a pointe de
vitesse do descendente de Phalaris
é realmente sensacional. Uma afir-
mação que nenhum expert podedesmentir. Corrido como gosta na
última colocação e agradecendo o
rigor do train movido pelo derby-
winner italiano do ano passado,Elgay, sob a perseguição da admi-
rável e castigadíssima Trillion (vol-
tando a correr uma semana após
seu segundo para Pevero no Foy),
Rusticaro abordou o direito em
igual posição e, sempre a la corde,
veio aos poucos aproximando-se
dos ponteiros para, nos últimos 150
metros, acelerar de maneira im-
pressionante e como flecha domi-
nar todos os seus adversários. Um
espetáculo inesquecível!

A citada Trillion (Hoist The Flag
em Margarethen, por Tulyar), con-
firmando ser animal de excelente
padrão, ainda terminou em segun-
do, resistindo bravamente durante
toda a ligne droite ao insistente
assédio do três anos Northern Baby
(Northern Dancer em Two Rings,
por Round Táble), vencedor, em
Deauville, do Prix de la Cote Nor-
?nande (Grupo III), e terceiro, paraTroy e Dicken's Hill, na milha e
meia do Derby Stakes, em Epsom.

Cânter

Para o Grande Prêmio Carlos Teles da
Rocha Faria, algumas concorrentes anteci-
param o apronto, com destaque para Earn,
que assinalou 50s2/5 para os 800 metros,
com boa disposição. Sandstorm, sob a dire-
çáo de E. Ferreira, finalizou cm 52s, de
parelha com Zafete, bem; Ully, de parelha
com Lyric, a quem derrotou, marcou 51s
para os 800 metros, sob a direção de J.
Queirós.

Eifo, sob a direção de Jorge Escobar,
aprontou para correr o clássico Luis Fernan-
do Cirne Lima, em Cidade Jardim e impres-
sionou favoravelmente, marcando 52s para
os 800 metros, num ritmo muito tranqüilo;
Quenomá, que cone na mesma carreira,
encerrou os treinos sob a direção de W.
Gonçalves, trazendo 52s nos 800 metros,
sempre com boa ação, de parelha com Wizz.
A pensionista de Walter Aliano embarca
para Cidade Jardim na madrugada de hoje,
às 4 horas. No mesmo transporte seguirá a
pensionista de Sílvio Morales, Eifo.

Na Fazenda e Haras Passatempo, de Lau-
ro Augusto Jardim, já nasceram três produ-
tos este ano: um potro, Napoléon (Negroni
em Nacra), e duas potrancas, Barcarole (Du-
ke of Ragusa em Barbaresque) e Fontella
(Caldarello em Fond de Cave).

O Stud Miquimba adquiriu dois produtos
de Fazenda e Haras Passatempo: Mikimba,
um potro por Sabinus em Hena. e Barbinu-
za. uma potranca por Sabinus em Barba-
resque.

No Haras Barra Nova, dc Sérgio Cartier,
localizado em Friburgo, nasceu, ontem, o
primeiro produto do milheiro Tonka (Lo-
cris em Scarlet, por Sovereign Path), uma
potranca cuja mãe é índia Taoca (Kalapalo
em Hayes, por Vândalo).

Seguem hoje para o Haras Bagé do Sul as
seguintes éguas que vão servir na reprodu-
ção: Dig Dug. que correu ontem pela última
vez, Deguel, Danabre. Elatina. Janeca e
Princess Nau.

Para o treinador Silvio Morales, estáo
sendo esperados hoje Acomã, inscrito na
prova preparatória denominada Haroldo
Barbosa, de São Paulo, Shot Fly, que será
inscrito na próxima semana, e Querir, ani-
mal que corre na noturna de segunda-feira.

Para correr no próximo dia 14 de outu-
bro, em Campo Grande, já estâo pratica-
mente certos os seguintes nomes: Expedito,
Terçado, este ganhador recente em Campos
da prova Cidade de Campos, Xengo e mais o
milheiro Ezrach. este de propriedade co pre-

sidente daquele hipódromo, Antônio
Marcos.

O treinador Alcides Morales confirmou o
forfait de Racionada no Grande Prêmio Car-
los Telles da Rocha Faria. O mesmo treina-
dor declarou que a sua trinca, na mesma
prova, Refinada, Rainha Eva e Bonfire, não
vai aprontar forte, limitando-se a um galo-
pe suave na pista.

Almiro Paim Filho vai inscrever na próxi-
ma semana em Campos o cavalo Marqueto-
ni, de seis anos, no páreo Imprensa.

Regra Três, inscrito no sétimo páreo de
amanhã no Hipódromo da Gávea, deu cn-
trada ontem pela manhã nas cocheiras do
treinador Alcides Morales, vindo de
Campos.

O cavalo Tifrão, inscrito no terceiro páreo
de domingo, poderá ter o seu forfait declara-
do, caso a pista continue muito pesada.

Em Cidade Jardim será corrido no do-
mingo o clássico Luiz Fernando Cirne Lima,
na distancia de 1 mil 800 metros, pista de
grama, com uma dotação de CrS 200 mil, O
campo com as montarias é o seguinte:
1—1 Ashaland, I. Quintana 59

2 Beterda, E. Le Mener 59
2—3 Graja, R. Ribeiro 59

4 Badusa, J. Fagundes 59
3—5 Eifo, J. Escobar 59

"L. Sentida, L. A. Pereira 59
4—6 Catapana, J. R. Olguim 59

"M. Lafitte, E. Sampaio ..59
5—7 Gacela, S. A. Santos 59

"Quenomá, J. Dacosta 60
6-8 Late Win, L. Yanez 59

"Zandaia, R. Penachio 60
7—9 Eldia, A. F. Correia 60

10 Baby Lark, A. Bolino 60
" Crepuska, J. Tavares 60

8—11 Hercinia, I. F. Ribeiro 60
12 Miss Maringá, L. C. Silva 60"Sophie, S. P. Barros 50

Amazon sob a direção do bridão chileno
Gabriel Meneses, fez partida preparatória
para treino de distância, visando a sua parti-
cipaçáo na milha e meia do GP Doutor
Frontin. Sem ser apurado em momento al-
gum dó percurso, assinalou lm25s para os 1
mil 200 metros, sofreado da partida à che-
gada.

Zafete e Xis Crack, inscritos na segunda
carreira da reunião de domingo, nào serão
apresentados em caso de mudança de pista,
o que é muito provável, segundo informou
seu treinador, Válter Aliano.

Baronius arremata pelo centro da pista, apenas apoiado por seu jóquei

Baronius termina fácil no
apronto para atuar amanhã

Baronius, sob a direção do
bridão chileno Gabriel Mene-
ses, impressionou ao encerrar
os treinos para correr a se-
gunda carreira da programa-
ção de amanhã ao assinalar
44s para os 700 metros, sem-
pre com facilidade, em 12s3/5
para os últimos 200 metros.
Francisco Saraiva é o respon-
sável pelo preparo do defen-
sor dos Haras São José e Ex-
pedictus.

Espaço, alistado da sexta
carreira, aprontou sob a dire-
ção de Francisco Esteves e
assinalou 37s2/5 nos metros
da reta de chegada, correndo
em todo o percurso com dis-
posição, marcando 12s2/5 pa-
ra os últimos 200 metros. A
raia de areia estava pesada
na manhã de ontem, nâo per-
mitindo a conquista de boas
marcas.

OUTROS APRONTOS

Para a primeira carreira,
Arrabalero, sob a direção de
G. Meneses, finalizou com
ação das melhores em 44s pa-
ra os 700 metros, assinalando
12s3/5 para os últimos 200 Me-
tros; Quality Streep, sob a
condução de A. Oliveira, saiu
e chegou controlado em 47s
para os 700 metros, num ver-
dadeiro carreirão; Farahoun,
com J.Ricardo, agradou mui-
to ao terminar em 44s para os
700 metros, sempre com dis-
posição, numa boa demons-
tração.

Na segunda prova, No-
grampo, dirigido pelo apren-
diz T.B. Pereira, aprontou ém
800 metros, cravando 52s,
sempre com reservas, sem ser
apurado em parte alguma do
percurso; Tio Firmo, num ga-
lope mais largo, sob a direção

do freio J.Queirós, terminou
em 45s para reta de chegada,
mostrando boa disposição;
Tucano Boia, com E.Alves,
arrematou em 46s para os 700
metros, com boa ação, mos-
trando que atravessa boa fa-
se; Abala, com A.Oliveira, ar-
rematou com facilidade em
46s para os 700 metros, sem
sér exigida em momento
algum.

Para a terceira carreira,
Jack Black, sob a direção de
J.M.Silva, terminou firme em
52s2/5 para os 800 metros,
com disposição, em 13s para
os 200 metros finais; Exacta,
sob a direção de A.Oliveira,
de carreirão, finalizou em 55s
para os 800 metros, com
14s2/5 para os últimos 200 me-
tros; Sneek, com T.B.Pereira,
galopou na raia pequena sem
preocupação de marca.

Na quarta prova, Wild, sob
a direção de G.F. Almeida,
finalizou com boa ação em
38s 2/5 para os 600 metros,
com facilidade, em 13s para
os últimos 200 metros; Snow
Tall, dirigido por J.M. Silva,
arrematou com reservas em
46s para os 700 metros, com
boa ação; I'Am Sorry, sob a
direção de P. Vignolas, termi-
nou com disposição em 52s
2/5 para os 800 metros; Rumo,
com A. Souza, galopou na
raia grande, sem maiores
preocupações de marca.

Para o quinto páreo, Ama-
rete, sob a direção do apren-
diz F. Macedo, finalizou com
boa ação em 52s 2/5 para os
800 metros. Aiglon, montan-
do por G. Meneses 52s para os
800 metros, muito bem; Tan-
to, com J.F. Fraga, não conse-
guiu aprontar, pois se recu-
sou a ir na raia grande, galo-
pando na pequena; Erynnis,

sob a direção de F. Esteves,
finalizou bem em 52s 2/5 para
os 800 metros, com boa ação.

Na sexta carreira, além do
apronto de Espaço, Xarro,
sempre com facilidade,
aprontou em 40s para a reta
de chegada, com 13s para os
últimos 200 metros, impres-
sionando pela disposição do
arremate.

Para a sétima carreira,
Cahill, com J. Malta, finalizou
em 53s 2/5 para os 800 metros,
com disposição; Dorogie,
com J.M. Silva, impressionou
em 53 2/5 para os 800 metros,
mostrando boa forma; Selva-
gem, com facilidade, termi-
nou em 40s para a reta de
chegada em 13s para os 200
metros finais.

Na oitava prova, Lamarck,
sob a direção de J. Queirós,
saiu e chegou de carreiráo em
55s para os 800 metros, so-
freando nos metros finais;
Bom, com C. Vargas, galopou
na raia grande, sem a menor
preocupação de marca. Para
a penúltima carreira, Happy
Caravan, mostrou ótimo pre-
paro ao finalizar em 36s para
a reta de chegada, correndo
muito nos últimos metros,
sob a direção do aprendiz A.
Machado Filho.

Na última carreira, Baby
Sung, dirigido por R. Freire,
finalizou em 46s para os 700
metros, mostrando bom pre-
paro; Rei Mago, dirigido por
F. Esteves, finalizou em 52s
2/5 para os 800 metros, che-
gando a impressionar pela fir-
meza do final; Don Daniel,
com A. Abreu, sempre num
ritmo tranqüilo, finalizou em
40s para a reta de chegada;
Rei Mago, firme, arrematou
em 45s para os 700 metros,
sempre impressionando.

Montarias oficiais para a
corrida de sábado na Gávea

1° PAREÔ—às 14h00 —1.300 metros CrS
55.000,00 (AREIA) Kg
1—1 Arrabalero G Meneses ...... 57
2—2 Qua 'yStreei.A.Oi-ve-'t_ 57
3—3 Rei Ligero, J c. Fraga 57

4 T'oçcdo.D Guignoni ......... 53
4—5 Fre.ras,f. Es*eves 56

" Fa-ahoun, J. Malta 57

4-7 Abafo J B.Fonseca . 7 57
l'Am Sorry. P.Vignolas 2 5-1
Rumo, A Souza 8 58

9 IndioManso. F Pereira
GregonaíiO.J bcobar
Regra Três. A. Oi-veira

8 56
ÍI 56
10 56

5°. PÁREO —Ás lòhOO —1.600 metros-

2o PÁREO —As 14h30 — I 300 metros
63_000,00(GRAMA) 1° DUPLA-EXATA

1 — 1 Nog'C""DO, V G Son*oi.. . 4
2 C'o'c o J Es*e.es .. 7 5ò

2—3 Bcor -s G Meneses 5 56
4 T cr "-o J G^e-oz . 8 5o

3—5 TjcanoBò-a,È.Alves '0
t> Ge'a a _. 7 5 va  I
7 Esc. ^s,E B.Q.e-o; . 9

4—Q ADrC:0, p. Pere 'O .... 6
:9 Aoac. A Olive -o  5
10 Ag^cac w Vcsccrcecs  2

CrS
Kg.
56

CrS 55.000,00 (GRAMA)
1-1 Fanfarron, J.L.Marins

Kopeclc.J. Escobar
2 2 Amarele. F Macedo .

CroixDuSud, J Queiroz .
Jamitor G F.AImeida

3-5 Escamoso J Malta
ó Aiglon, G Meneses
7 Tanto J c Fraga

4-8 Jopro, Juc Garcia
9 Aconitum J M Silva . .

10 Erinnys, F Esteves .. ..- ..

Kg.
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

8° PAREÔ—Ás 17h30—1.600 meiros —
KgCrS 48.000,00 (AREIA)

— Etanol, J A Ferreiro 
Salor, F. Pereira
Kimuki.M G Santos
Babilônio. G F. Almeida
Brigand. A. Ramos . .
Gratinado. F. Esteves
Lamcrck, J Queiroz . .
Avispado. H Vasconcelos.

4--9 Stand.J M. Silva
10 Ban.C Valgas
11 En|ambre. P Vignolas . .

58
57
57
57
58
57
58
58
58
55

3°PAREO—As I5h00 —1.600 metros CrS
63.000.001GRAMA) Kg.

1 —I Matrera.F Es'eies  4 56
2 Lssage, F. Pereça  ; 56

2—3 Gcwan J cscocc: ——. —5—56—
4 JockBlock,J.M.Silvo  7 56

3—5 E»oc-o.A.OI veira  6 56
6 Si-ee< M.G. Santos . 9 56

4—7 Dessa na. J. Qjé.rcz . ..... 3 56
6 11-gen'e G F. Air-e^do  8 56
9 C'ag_a'a. F Le-ncs 2 5o

4°. PAREÔ—As 151.30 — 1,300 metros —
CrS 40.000,00 ( AREIA) (INICIO DE 7 PON-

6o PAREÔ— As I6h30—l.lOOmelros —
CrS 40.000,00 ( AREIA) 2o.DUPLA-
EXATA) Kg
1-i Espaço>.Esteves  3 58

2 Jeraldo.JuaGafcia  2 57
2-3 QuorterWind.R Marques  5 57
• 4 Xarro, J.M.Silva  10 57

5 Van Goyen, J.Garcia 57
3-6 Bcliello, J Esteves 57

7 Iiercé,A.Sou;a 57
—6 "VuiapárAífaTnur. ::~.~.-..— 7'56~~

4-9 Cignon. N Santos 57
10 Folente.M.Voz 53
11 Rifai, MG Santos 11 58

r PAREÔ—Ás 17h00—1.300 meiros —
CrS 63,000,00 —(GRAMA)—43° ANIVER-
SÁRIO DO SIÍIO LIBANÊS DO RIO DE

TOS
1 Wild G F Aif-ie'da

2 Xastec. ARamos
2-3 Pcvada C.Morgada

Dizzy Dance. J Queiroz
3 5 Cami Anthony. F Esteres

Snov. lail J M.Silvo

Kg
56
56
55
53
56
56

JANEIRO
i- 1 Cahill J Volta

2 Donge.J M Silva
3 Selvagem. R Marques

Bcllisti: C Morgado
GalodoSerra.E Al.es

6 Alande; J Queira;
Alinhado, F. Esteves
Cuidah, P Vignolas

Kg
56
56
56
56
56
56
56
56

10» PAREÔ—As 18h30 —1.200meiros —
CrS 40.000,00 (AREIA) 3° DUPLA-EXATA

Kg.
Zmdlenne P Vignokjs ....... 1 58
BabySing.R Freire ... 5 55
A:uSiico j M Sttva .. 5 53
Repes.R Silva. 11 58
Don Daniel A Abreu . 12 57
Hileto.E 8 Queiroz J 56
Rei Maga. F Esteves 6 57
Ephori G Tozzi .. 7 56
Garg Forward. L Correia 6 57
King Blue. G. F Almeida 1C 57
Jouvcl, A Souza 3 57

12 Ultimo Garufo, C. Morgado 13 56
Estático, L González 9 55

i-1' 
2
3

9° PAREÔ—As I8h00 —1.300 metros —
CrS 40000,00 (AREIA) VARIANTE Kg.

1 Totina, F Esteves 9 58" Antfcyllis.A Sou;o ... 2 57
2 Zornara.G F. Almeida 5 57
3 H. Caravan. A. Mochado 7 53

3- 4 D Jorgeie. H. Vasconcelos .... 3 57
5 Clima, P. Lima 4 57

4—6 Ouster, A. Oliveira i 57
7 Rinária.R. Marques 6 58

^-EácaJXRodugue; ^---.. —8 57

II

Volta Fechada
Escoriai

EMBORA 

ainda não oficialmente re-
conhecida como um semiclássico,
significado teórico que, malgré
tout, ela possui, a prova prepara-tória para o nosso Grande Criterium,

grande clássico Lineu de Paula Machado,
vem conseguindo manter sua presença na
programação carioca. E depois de ama-
nhã, mais uma vez, será ela disputada,
este ano levando, aparentemente em cará-
ter excepcional, o nome de Haroldo Bar-
bosa, em homenagem ao jornalista recen-
temente falecido.

Parece-nos enfadonho voltar a insistir
na necessidade de caracterizar todas es-
tas provas preparatórias para os chama-
dos clássicos de seleção, em boa hora
criadas na Gávea, pois isto nâo só permiti-ria o reconhecimento oficial de seu real
valor técnico como possibilitaria a perpe-tuação de seu vencedor na memória, se
Tião de todos, pelo menos de algirns mais
interessados em um turfe me?ios imediatis-
ta e mais permanente, isto é. por aqueles
que procuram sempre uma tradição per-manentemente revigorada. Esperamos,
mais uma vez, que, na próxima têmpora-
da, todos estes semiclássicos oficiosos tor-
nem-se oficiais e que, finalmente, recebam
nomes caracterizadores.

O 

campo desta prova, este ano, apre-
senta-se relativamente pequeno (o
que não é um defeito) e, até certo
ponto, equilibrado. Possivelmente,

em virtude das grandes chuvas que caíram
sobre o Rio nos últimos sete dias, as raias
do Hipódromo da Gávea estejam, depois
de amanhã, bastante encharcadas. E, em
função de sua chamada, muito possivel-mente será a prova em questáo transferida
para a pista de areia. Deste modo, o fator
raia alcança foros de certa importância na
análise prévia de seus concorrentes, al-
guns dos quais serão relacionados a seguir
em virtude de seus retrospectos ou de suas
filiações diante do aumento do percurso
(pela primeira vez, nossos potros de três
anos correrão distância acima da milha).

Embora, por enquanto, isto ainda nào
seja determinante, em primeiro lugar, há
que se citar os potros que já tiveram uma
performance razoável na esfera clássica.
Neste caso estâo Zuluz (Zuido em Luz, porMât de Cocagne), criação do Stud Fazenda
Pedras Negras e propriedade de Fazendas
Mondesir S.A., e Brighton (St. Ives em
Brigitte n, por Good Time II), criação do
Haras Verde e Preto e propriedade do Stud
Montese. É bom registrar, porém, que ne-
nhum dos dois pode ser considerado um
animal clássico. O primeiro vem enfren-
tando uma campanha um tanto árdua
neste último mês, pois após correr no dia
27 de agosto o simplesmente clássico Im-
prensa, quando secundou Blue Betting,
voltou às pistas na semana seguinte paraobter novo segundo, desta vez para Ba-
chaumont. Até que ponto estas inscrições
tão próximas uma da outra terminarão
por influenciar negativamente, em seu pa-drào de carreira, não sabemos. Em princi-
pio, Zuluz deve agradecer o aumento da
distância (Zuido mais Màt de Cocagne,
pelo menos, indicam isto) mas, ao contra-
rio, a areia pesada deve ser considerada
um fator negativo para ele. As possibilida-des de Brighton sào bastante análogas às
do descendente de Bois Roussell, embora
percorrendo caminho inverso. Menos porSt. Ives e mais por Good Time II, como avô
materno, talvez ele ressinta um pouco o
aumento do percurso. Por outro lado, já
produziu performance interessante na
areia encharcada. A título de lembrança,
ele vem de disputar a Taça de prata paulis-ta (grande clássico João Adhemar de Al-
meida Prado), no dia 12 de agosto, quandoterminou em sétimo após participar ativa-
mente da carreira em sua primeira me-
tade.

¦ ¦

BACHAUMONT 

(Kublai Khan em Pe-
túnia, por Fort Napoléon), criação
dos Haras Sáo José e Expedictus e
propriedade do Stud Savoy, só

correu uma vez na esfera clássica e, logi-
camente, não o fez a contento pois havia
estreado uma semana antes, por sinal, em
performance promissora (segundo paraKubrick). Em seguida, correu duas vezes
e, em ambas, foi o ganhador mostrando
apreciável evolução. Vamos ver como se
comportará amanhã. Kublai Khan, seu
pai, ganhou, na Gávea, prova especial em
2 mü 200 metros e foi segundo, para Qui-
pardo, na milha e meia do importante
clássico 16 de Julho, Brasil trial. Sua mãe,
Petúnia, é uma irmã própria do derby-
winner Devon (Fort Napoléon em Quadri-lha, por Formastérus). Logicamente, os
dois quilômetros, em termos teóricos, náo
devem ser problema para ele. Por outro
lado, embora seus dois triunfos tenham
sido em pista de grama, correu muito bem
na areia pesada, exatamente na sua cita-
da estréia-.

Somewhere (Pass The Word em Som-
me, por Poli Mall), do Stud Catundé, e
Chancháo (Waldmeister em Enraivada,
por Nisos), do Haras Delta Friburgo, am-
bos criados pelo Haras Sideral, também
merecem citação. O primeiro obteve ex-
pressivo-Munfo-iia'mü7rare'Tiõrãreia en-
charcada, exibindo uma razoável acelera-
çáo no direito. Em seguida, fracassou no
Criterium de Potros quando, no entanto,
visivelmente não se encontrava em boas
condições. Vamos ver como ele se compor-
tara depois de amanhã. Já a citação de
Chancháo fica menos por conta de seu
retrospecto e mais pela curiosidade de
como reagirá ao aumento do percurso em
função de seu papel
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Three Troikas volta e

vence o Prix Vermeille

Paris— Ao contrário do fim de
semana anterior, quando os sur-
preendentes e decepcionantes re-
sultados dos Prix Nieil e Foy abala-
ram bastante o ânimo e as esperan-
ças francesas para o próximo Prix
de l'Arc de Triomphe, o último do-
mingo em Longchamp dificilmente
poderia ter sido mais pleno de satis-
íação para os turüstas. Um emocio-
nante Prix Vermeille (Grupo 1), em
2 mil 400 metros, dominado pela
altamente estimada Three Troikas
(Lyphard em Three Roses, por
Dual), de Mme. Alec Head, uma
ligne droite verdadeiramente sen-
sacional do tordilho Rusticaro (Ca-
ro em Rústica, por Ribot) no Prix
du Prince d'Orange (Grupo 3), 2 mil
metros, uma temperatura extrema-
mente agradável e uma linda tarde
em que um sol outonal fazia sutil-
mente brilhar uma vegetação já um
tanto esmaecida e amarelecida fo-
ram os fatores principais que fize-
ram a alegria de todos.

Uma bela vingança

Após um início de primavera no
mínimo brilhante, com seus triun-
/os na milha da Poule d'Essai des
Pouliches (Grupo 1) e nos 2 mil 100
metros do Prix Saint-Alary (Grupo
1), ambos na irretocável pista do
famoso hipôdromo do Bois, Three
Troikas foi até Chantilly disputar,
como grandíssima favorita, os 2 mil
100 metros do Prix de Diane. Mas,
debaixo de forte chuva e em pista
bastante pesada, a neta de Nor-
thern Dancer terminou por perder
nos últimos metros para Dunette
(Hard To Beat em Pram, por Fine
Top), um resultado tão surpreen-
dente para os espectadores quanto
para seu jóquei, Freddie Head.

Desde então, ela e sua domina-
dora não voltaram a correr. E o
Vermeille foi o grande clássico es-
colhido para suas reentrées. A filha
de Lyphard, desta vez, a rigor, não
decepcionou. Cruzado o poteau, lá
estava em primeiro lugar resistin-
do bravamente aos esforços finais
de uma Salpinx (Northern Dancer
em Suprina, por Vaguely Noble),
revigorada 'pelo aumento do per-
curso. Um triunfo, sem a menor
sombra de dúvida difícil, mas belo
pela alta dose de coragem exibida
pela excelente potranca. Sua pre-
sença, agora, no Prix de 1'Arc de
Trimphe está assegurada. Mas será
ela capaz de reproduzir as vitorio-
sas performances de uma Allex
France ou de uma Ivanjika ou mes-
mo chegar ao nível de uma Dan-
cing Maid ou de uma Trillion, ter-
ceira e segunda colocadas para
Alleged no ano passado? Uma per-
gunta de difícil resposta que muitos
experts preferem evitar. Na verda-
de, porém, aparentamente, embora
belo e corajoso, seu triunfo não
exibiu uma superioridade suficien-
te para que, a primeira vista, ela
possa ser considerada uma séria
adversária contra um Troy, um lie
de Bourbon (malgré sua derrota
para Cracaval no September Sta-

kes), ou mesmo um Top Ville ou um
Gay Mecène. Suas possibilidades
na sensacional milha e meia de 7 de
outubro só poderão ser realmente
medidas quando da publicação das
montarías oficiais. Afinal, Freddie
Head, seu jóquei, terá uma razoá-
vel gama de escolhas para essa
provai A sua disposição, estão,
além de Three Troikas, o citado
Gay Mecène e mais Fábulous Dan-
cer, vindo de um ótimo segundo
lugar na milha e meia do Nieil para
Le Marmot, impressionando a to-
dos por seu esforço final. Quem ele
escolherá?

Pitasia (Pittskelly em Asian
Princess, por Native Prince), vinda
de levantar os 2 mil 100 metros do
Prix de la Nonette (Grupo III), vol-
tou a mostrar ser muito boa potran-
ca ao chegar em terceiro lugar bem
próxima das ganhadoras. E, na
quarta colocação, finalmente, che-
gou Dunette, oferecendo, deste mo-
do, uma revanche au grand com-
plet a Three Troikas.

A flecha tordilha

Para aqueles que estiveram em
Deauville e puderam presenciar a
extraordinária ligne droite de Rus- .
ticaro no Prix de Gontaut-Biron
(Grupo-III) em 2 mil metros, uma
outra reta igualmente sensacional
foi construída pelo tordilho filho de
Caro em Longchamp, domingo pas-
sado, quando da disputa do Prix du
Prince d'Orange, uma das provas
preparatórias para o Are, vencida,
em 1976 e 1978, exatamente pelos
ganhadores do grandíssimo clássi-
co internacional francês, respecti- ¦
vãmente Ivanjika e Alleged. Será
uma coincidência?

Yves St. Martin, cuja admirável
direção foi saudada com grandes
aplausos pelo público presente, dis-
se após a carreira que a pointe de
vitesse do descendente de Phálaris
é realmente sensacional. Uma afir-
mação que nenhum expert pode
desmentir. Corrido como gosta na
última colocação e agradecendo o
rigor do train movido pelo derby-
winner italiano do ano passado,
Elgay, sob a perseguição da admi-
rável e castigadíssima Trillion (vol-
tando a correr uma semana após
seu segundo para Pevero no Foy),
Rusticaro abordou o direito em
igual posição e, sempre a la corde, '
veio aos poucos aproximando-se
dos ponteiros para, nos últimos 150
metros, acelerar de maneira im-
pressionante e como flecha domi-
nar todos os seus adversários. Um
espetáculo inesquecível!

A citada Trillion (Hoist The Flag
em Margarethen, por Tulyar), con-
firmando ser animal de excelente
padrão, ainda terminou em segun-
do, resistindo bravamente durante
toda a ligne droite ao insistente
assédio do três anos Northern Baby
(Northern Dancer em Two Rings,
por Round Table), vencedor, em
Deauville, do Prix de la Cóte Nor-
mande (Grupo III), e terceiro, para
Troy e Dicken's Hill, na milha e
meia do Derby Stakes, em Epsom.

Cânter

Para o Grande Prêmio Carlos Teles da
Rocha Faria, algumas concorrentes anteci-
param o apronto, com destaque para Earn,
que assinalou 50s2/5 para os 800 metros,
com boa disposição. Sandstorm, sob a dire-
ção de E. Ferreira, finalizou em 52s, de
parelha com Zafcte, bem; Ully, de parelha
com Lyric, a quem derrotou, marcou 51s
para os 800 metros, sob a direção de J.
Queirós.

Eifo, sob a direção de Jorge Escobar,
aprontou para correr o clássico Luis Fernan-
do Cirne Lima, em Cidade Jardim e impres-
sionou favoravelmente, marcando 52s para
os 800 metros, num ritmo muito tranqüilo;
Quenomá, que corre na mesma carreira,
encerrou os treinos sob a direção de W.
Gonçalves, trazendo 52s nos 800 metros,
sempre com boa ação, de parelha com Wizz.
A pensionista de Walter Aliano embarca
para Cidade Jardim na madrugada de hoje,
às 4 horas. No mesmo transporte seguirá a
pensionista de Sílvio Morales, Eifo.

Na Fazenda eHaras Passatempo, de Lau-
ro Augusto Jardim, já nasceram três produ-
tos este ano: um potro, Napoléon (Negroni
em Nacra), e duas potrancas, Barcarole (Du-
kc of Ragusa em Barbaresque) e Fontella
(Caldarelio em Fond de Cave).

O Stud Miquimba adquiriu dois produtos
de Fazenda e Haras Passatempo: Mikimba,
um potro por Sabinus em Hena, e Barbinu-
za, uma potranca por Sabinus em Barba-
resque.

No Haras Barra Nova, de Sérgio Cartier,
localizado em Friburgo, nasceu, ontem, o
primeiro produto do milheiro Tonka (Lo-
cris em Scarlet, por Sovereign Path), uma
potranca cuja mãe é índia Taoca (Kalapalo
em Hayes, por Vândalo).

Seguem hoje para o Haras Bagé do Sul as
seguintes éguas que vão servir na reprodu-
ção: Dig Dug, que correu ontem pela última
vez, Deguel, Danabre, Elatina, Janeca e
Princess Nau.

Para o treinador Silvio Morales, estão
sendo esperados hoje Acomá, inscrito na
prova preparatória denominada Haroldo
Barbosa, de São Paulo, Shot Fly, que será
iascrito na próxima semana, e Querir, ani-
um que corre na noturna de segunda-feira.

Para correr no próximo dia 14 de outu-
bro. em Campo Grande, já estào pratica-
mente certos os seguintes nomes: Expedito,
Terçado este ganhador recente em Campos
da prova Cidade de Campos. Xengo e mais o
milheiro Eziuch este de propriedade do pre-

sidente daquele hipôdromo, Antônio
Marcos.

O treinador Alcides Morales confirmou o
forfait de Racionada no Grande Prêmio Car-
los Telles da Rocha Faria. O mesmo treina-
dor declarou que a sua trinca, na mesma
prova, Refinada, Rainha Eva e Bonfire, não
vai aprontar forte, limitando-se a um galo-
pe suave na pista.

Almiro Paim Filho vai inscrever na próxi-
ma semana em Campos o cavalo Marqueto-
ni, de seis anos, no páreo Imprensa.

Regra Três, inscrito no sétimo páreo de
amanhã no Hipôdromo da Gávea, deu en-
trada ontem pela manhà nas cocheiras do
treinador Alcides Morales, vindo de
Campos.

O cavalo Tifrão, inscrito no terceiro páreo
de domingo, poderá ter o seu forfait declara-
do, caso a pista continue muito pesada.

Em Cidade Jardim será corrido no do-
mingo o clássico Luiz Fernando Cirne Lima,
na distância de 1 mil 800 metros, pista de
grama, com uma dotação de CrS 200 mil. O
campo com as montarias é o seguinte:
1—1 Ashaland, 1. Quintana 59

2 Beterda, E. Le Mener 59
2—3 Graja, R. Ribeiro 59

4 Badusa, J. Fagundes 59
3—5 Eifo, J. Escobar 59"L. Sentida, L. A. Pereira 59
4—6 Catapana, J. R. Olguim 59"M. Lafittc, E. Sampaio 59
5—7 Gacela, S. A. Santos 59"Quenomá, J. Dacosta 60
6—8 Late Win, L. Yanez 59"Zandaia, R. Penachio 60
7—9 Eldia, A. F. Correia 60

10 Baby Lark, A. Bolino 60" Crepuska, J. Tavares 60
8—11 Hercinia, I. F. Ribeiro 60

12 Miss Maringá, L. C. Silva 60"Sophie, S. P. Barros 50

Amazon sob a direção do bridáo chileno
Gabriel Meneses, fez partida preparatória
para treino de distancia, visando a sua parti-
cipação na milha e meia do GP Doutor
Frontin. Sem ser apurado em momento al-
gum do percurso, assinalou lm25s para os 1
mil 200 metros, sofreado da partida à che-
gada.

Zafete c Xis Crack, inscritos na segunda
carreira da reunião de domingo, não serão
apresentados em caso de mudança de pista,
o que é muito provável, segundo informou
seu treinador, Valter Aliano.
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Poío d« Jo»é Camilo do Silvo

Baronius arremata pelo centro da pista, apenas apoiado por sou jóquei

Baronius termina fácil no

apronto 
para 

atuar amanhã

Baronius, sob a direção do
bridáo chileno Gabriel Mene-
ses, impressionou ao encerrar
os treinos para correr a se-
gunda carreira da programa-
ção de amanhã ao assinalar
44s para os 700 metros, sem-
pre com facilidade, em 12s3/5
para os últimos 200 metros.
Francisco Saraiva é o respon-
sável pelo preparo do defen-
sor dos Haras São José e Ex-
pedictus.

Espaço, alistado da sexta
carreira, aprontou sob a dire-
ção de Francisco Esteves e
assinalou 37s2/5 nós metros
da reta de chegada, correndo
em todo o percurso com dis-
posição, marcando 12s2/5 pa-
ra os últimos 200 metros. A
raia de areia estava pesada
na manhã de ontem, não per-
mitindo a conquista de boas
marcas.

OUTROS APRONTOS

Para a primeira carreira,
Arrabalero, sob a direção de
G. Meneses, finalizou com
ação das melhores em 44s pa-
ra os 700 metros, assinalando
12s3/5 para os últimos 200 Me-
tros; Quality Streep, sob a
condução de A. Oliveira, saiu
e chegou controlado em 47s
para os 700 metros, num ver-
dadeiro carreirão; Farahoun,
com J.Ricardo, agradou mui-
to ao terminar em 44s para os
700 metros, sempre com dis-
posição, numa boa demons-
tração.

Na segunda prova, No-
grampo, dirigido pelo apren-
diz T.B. Pereira, aprontou em
800 metros, cravando 52s,
sempre com reservas, sem ser
apurado em parte alguma do
percurso; Tio Firmo, num ga-
lope mais largo, sob a direção

do freio J.Queirós, terminou
em 45s para reta de chegada,
mostrando boa disposição;
Tucano Boia, com E.Alves,
arrematou em 46s para os 700
metros, com boa açáo, mos-
trando que atravessa boa fa-
se; Abala, com A.Oliveira, ar:
rematou com facilidade em
46s para os 700 metros, sem
ser exigida em momento
algum.

Para a terceira carreira,
Jack Black, sob a direção de
J.M.Silva, terminou firme em
52s2/5 para os 800 metros,
com disposição, em 13s para
os 200 metros finais; Exacta,
sob a direção de A.Oliveira,
de carreirão, finalizou em 55s
para os 800 metros, com
14s2/5 para os últimos 200 me-
tros; Sneek, com T.B.Pereira,
galopou na raia pequena sem
preocupaçao de marca.

Na quarta prova, Wild, sob
a direção de G.F. Almeida,
finalizou com boa açáo em
38s 2/5 para os 600 metros,
com facilidade, em 13s para
os últimos 200 metros; Snow
Tall, dirigido por J.M. Silva,
arrematou com reservas em
46s para os 700 metros, com
boa ação; I'Am Sorry, sob a
direção de P. Vignolas, termi-
nou com disposição em 52s
2/5 para os 800 metros; Rumo,
com A. Souza, galopou na
raia grande, sem maiores
preocupações de marca.

Para o quinto páreo, Ama-
rete, sob a direção do apren-
diz F. Macedo, finalizou com
boa ação em 52s 2/5 para os
800 metros. Aiglon, montan-
do por G. Meneses 52s para os
800 metros, muito bem; Tan-
to, com J.F. Fraga, não conse-
guiu aprontar, pois se recu-
sou a ir na raia grande, galo-
pando na pequena; Erynnis,

Ullman vence o 2o 
páreo

com 
Quick Jump na dupla

Ullman, por Ujier em Mo-
nyaguá, venceu o segundo _
páreo de ontem no Hipódro-'
mo da Gávea, deixando na
dupla a sua companheira de
número Quick Jump. A ga-
nhadora teve a direção de R.
Freire e seu treinador é Alei-
des Morales. O tempo para os
1 mil 300 metros na pista de
areia pesada foi de Im24s25.

Io páreo
lu Lagalpo, W. Gonçalves
2o Old Fellow, J. Ricardo
3o Tarquinio. T. B. Pereira
Vencedor (7) 4,70. Dupla (14)
5,00. Placès (7) 2,50.(1) 1,40.
Tempo, Iml0s2'5 Treinador,
N. P. Gomes

2o páreo
1° Ullman, R. Freire
2° Quick Jump. A. Oliveira
3o Capivara, G. F. Almeida
3° Composição. F. Pereira
Vencedor (li 5.30. Dupla illi
23.30. Placé (1) 4.10. Tempo,
Im24s2 5, treinador. A. Mora-
les. Exata (01-01) CrS 26.30.

3" páreo
Io Serichedid. F. Pereira
2° Fritz Khan, C. Morgado
3o Rei Barbaro, F. Esteves
Vencedor (2) 12,00. Dupla (14)
4,30. Placès (2) 19,50 (7) 3,70.
Tempo, Im44s2/ Treinador,
José Luis Pedrosa
4o páreo
1° Snow Libra. A. Oliveira
2° Janarina, W. Gonçalves
3o Guianea, J. M. Silva
Vencedor (3) 3,60. Dupla (24)
3.50. Place (3) 1,70. Tempo,
lm24s Treinador, A. Morales.
5o páreo
P Cendriluz, T. B. Pereira
2o Janeca, J. M. Silva
3Ü Amendoeira, F. Esteves
Vencedor (4) 4,10. Dupla (24)
7,30. Placès (4) 2.90 (11) 4.30.
Tempo. Iml2s. Treinador,
Paulo Labre. Exata (04-11)
CrS 22.10.
6° páreo
Io Faianito, R. Macedo
2° El Farofero, O. Rodrigues
3J Harmônico, J. F. Fraga

Volta Fechada

sob a direção de F. Esteves,
finalizou bem em 52s 2/5 para
os 800 metros, com boa açáo.

Na sexta carreira, além do
apronto de Espaço, Xarro,
sempre com facilidade,
aprontou em 40s para a reta
de chegada, com 13s para os
últimos 200 metros, impres-
sionando pela disposição do
arremate.

Para a sétima carreira,
Cahill, com J. Malta, finalizou
em 53s 2/5 para os 800 metros,
com disposição; Dorogie,
com J.M. Silva, impressionou
em 53 2/5 para os 800 metros,
mostrando boa forma; Selva-
gem, com facilidade, termi-
nou em 40s para a reta de
chegada em 13s para os 200
metros finais.

Na oitava prova, Lamarck,
sob a direção de J. Queirós,
saiu e chegou de carreirão em
55s para os 800 metros, so-
freando nos metros finais;
Bom, com C. Vargas, galopou
na raia grande, sem a menor
preocupação de marca. Para
a penúltima carreira, Happy
Caravan, mostrou ótimo pre-
paro ao finalizar em 36s para
a reta de chegada, correndo
muito nos últimos metros,
sob a direção do aprendiz A.
Machado Filho.

Na última carreira, Baby
Sung, dirigido por R. Freire,
finalizou em 46s para os 700
metros, mostrando bom pre-
paro; Rei Mago, dirigido por
F. Esteves, finalizou em 52s
2/5 para os 800 metros, che-
gando a impressionar pela fir-
meza do final; Don Daniel,
com A. Abreu, sempre num
ritmo tranqüilo, finalizou em
40s para a reta de chegada;
Rei Mago, firme, arrematou
em 45s para os 700 metros,
sempre impressionando.

Vencedor (8) 4,30. Dupla (34)
5,50. Placès (8) 3,20 (7) 4,10.
Tempo, lm03s2/5. Treinador,
I. Amaral
7" páreo
Io MuzLna Dacha, W. Costa
2o Beibi, M. Vaz
3o Dig Dug, J. M. Silva
Vencedor (3) 8,40. Dupla (12)
7,50. Placès (3) 4.20). (2) 3.20.
Tempo, lm25s"3/5. Treina-
dor. S. P. Gomes.
8o páreo
1° Kadiueu, F. Esteves
2o Acústico, J. M . Silva
3o La Farto, W. Gonçalves
Vencedor (3) 2,30. Dupla (12)
2,00. Placès (3) 1,60 (1) 1,40.
Tempo, lm04s. Treinador. O.
J. M. Dias.
9° páreo
Io Gay Gry, R. Marques
2o Ingran. E. R. Ferreira
3o Lorrei, S. Silva
Vencedor (4) 3.20. Dupla (12)
2,60. Placès (4) 1,70 (li 1,20.
Tempo, Iml0s4 5. Treinador,
W. Aliano. Dupla exata (04-
01) CrS 13,00.

Escoriai

EMBORA 

ainda não oficialmente re-
conhecida como um semiclassico,
significado teórico que, malgré
tout. ela possui, a prova prepara-

tória para o nosso Grande Criterium,
grande clássico Lineu de Paula Machado,
vem conseguindo manter sua presença na
programação carioca. E depois de ama-
nhã, mais uma vez, será ela disputada,
este ano levando,'aparentemente em cará-
ter excepcional, o nome de Haroldo Bar-
bosa, em homenagem ao jornalista recen-
temente falecido.

Parece-nos enfadonho voltar a iTisistir
na necessidade de caracterizar todas es-
tas provas preparatórias para os chama-
dos clássicos de seleção, em boa hora
criadas na Gávea, pois isto não só permiti-
ria o reconhecimento oficial de seu real
valor técnico como possibilitaria a perpe-
tuaçáo de seu vencedor na memória, se
não de todos, pelo menos de alguns mais
interessados em um turfe menos imediatis-
ta e mais permanente, isto é, por aqueles
que procuram sempre uma tradição per-
manentemente revigorada. Esperamos,
mais uma vez, que. na próxima têmpora-
da, todos estes semiclassicos oficiosos tor-
nem-se oficiais e que, finalmente, recebam
nomes caracterizadores.

O 

campo desta prova, este ano, apre-
senta-se relativamente pequeno (o
que não é um defeito) e, até certo
ponto, equilibrado. Possivelmente,

em virtude das grandes chuvas que caíram
sobre o Rio nos últimos sete dias, as raias
do Hipôdromo da Gávea estejam, depois
de amanhã, bastante encharcadas. E, em
função de sua chamada, muito possivel-
mente será a prova em questão transferida
para a pista de areia. Deste modo, o fator
raia alcança foros de certa importância na
análise prévia de seus concorrentes, al-
guns dos quais serão relacionados a seguir
em virtude de seus retrospectos ou de suas
filiações diante do aumento do percurso
(pela primeira vez, nossos potros de três
anos correrão distância acima da milha).

Embora, por enquanto, isto ainda nào
seja determinante, em primeiro lugar, há
que se citar os potros que já tiveram uma
perforinance razoável na esfera clássica.
Neste caso estão Zuluz (Zuido em Luz, por
Mãt de Cocagne), criação do Stud Fazenda
Pedras Negras e propriedade de Fazendas
Mondesir S.A., e Brighton (St. Ives em
Brigitte II, por Good Time II), criação do
Haras Verde e Preto e propriedade do Stud
Montese. É bom registrar, porém, que ne-
nhum dos dois pode ser considerado um
animal clássico. O primeiro vem enfren-
tando uma campanha um tanto árdua
neste último mês, pois após correr no dia
27 de agosto o simplesmente clássico Im-
prensa, quando secundou Blue Betting,
voltou às pistas na semana seguinte para
obter novo segundo, desta vez para Ba-
chaumont. Até que ponto estas inscrições
táo próximas uma da outra terminarão
por influenciar negativamente, em seu pa-
drào de carreira, náo sabemos. Em princí-
pio, Zuluz deve agradecer o aumento da
distância (Zuido mais Mât de Cocagne,
pelo menos, indicam isto) mas, ao contrá-
rio, a areia pesada deve ser considerada
um fator negativo para ele. As possibilida-
des de Brighton são bastante análogas às
do descendente de Bois Roussell, embora
percorrendo caminho inverso. Menos por
St. Ives e mais por Good Time II, como avó
materno, talvez ele ressinta um pouco o
aumento do percurso. Por outro lado, já
produziu performance interessante na
areia encharcada. A título de lembrança,
ele vem de disputar a Taça de prata paulis-
ta (grande clássico João Adhemar de Al-
meida Prado), no dia 12 de agosto, quando
terminou em sétimo após participar ativa-
mente da carreira em sua primeira me-
tade.

BACHAUMONT 

(Kublai Khan em Pe-
túnia, por Fort Napoléon), criação
dos Haras São José e Expedictus e .
propriedade do Stud Savoy, só

correu uma vez na esfera clássica e, logi-;
camente, não o fez a contento pois havia
estreado uma semana antes, por sinal, em
performance promissora (segundo para
Kubrick). Em seguida, correu duas vezes
e, em ambas, foi o ganhador mostrando
apreciável evolução. Varnos ver como se
comportará amanhã. Kublai Khan, seu
pai, ganhou, na Gávea, prova especial em
2 mil 200 metros e foi segundo, para Qui-
pardo, na milha e meia do importante
clássico 16 de Julho, Brasil trial. Sua mãe,
Petúnia, é uma irmã própria do derby-
winner Devon (Fort Napoléon em Quadri- \
lha, por Formastérusi. Logicamente, os
dois quilômetros, em termos teóricos, não
devem ser problema para ele. Por outro
lado, embora seus dois triunfos tenham
sido em pista de grama, correu muito bem
na areia pesada, exatamente na sua cita-
da estréia-,

Somewhere (Pass The Word em Som-
me, por Pall Mall), do Stud Catundé, e
Chancháo CWaldmeister em Enraivada,
por Nisos), do Haras Delta Friburgo, am-
bos criados pelu Haras Sideral, também
merecem citação. O primeiro obteve ex-
pressivo triunfo na milha e na areia en-
charcada, exibindo uma razoável acelera-
çáo no direito. Em seguida, fracassou no
Criterium de Potros quando, no entanto,
visivelmente não se encontrava em boas
condições. Vamos ver como ele se compor-
tará depois de amanhã. Já a citação de
Chancháo fica menos por conta de seu
retrospecto e mais pela curiosidade de
como reagirá ao aumento do percurso em
função de seu papel.
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Basquete vê
relatório
sobre o Pan

A Comissão Técnica da
Confederação Brasileira de
Basquete começou a estudar
o relatório do treinador Ari
Vidal sobre as ocorrências
dos Jogos Pan-Americanos,
quando houve acusações mú-
tuas entre vários jogadores e
o técnico, mas a conclusão só
será divulgada em fevereiro,
antes da convocação para o
Torneio Pré-Olimpico, mar-
cado para abril, em Porto
Rico.

No relatório, Vidal confir-
ma que houve desinteresse de
vários jogadores pela compe-
tiçào em Porto Rico e que
Ubiratã, Fausto, Carioqui-,
nha, Adilson e Hélio Rubens
nâo devem mais integrar a
equipe do Brasil. Vidal, que
se transfere dia Io de outubro
do Tijuca para o Minas (Tênis
Clube, aguardará a decisão
da Confederação e caso esses
jogadores sejam mantidos na
equipe ele sai.

DECISÃO

Mackenzie e Grajaú Coun-
try Clube decidem hoje, a
partir das 21h30m, na quadra
do Municipal, na Tijuca, o
título do Campeonato Esta-
dual Aspirante de Basquete,
partida considerada equili-
brada pelo técnico Guilher-
me, do Grajaú, devido à
igualdade técnica e padrão
tático empregados pelas duas
equipes. Na preliminar (20h),
Tijuca e Botafogo jogam pela
terceira colocação.

Judô
O juiz internacional Shige-

to Yamasaki, de São Paulo,
considerado um dos mais
profundos conhecedores das
regras de judô, fará amanhã,
antes do inicio da eliminató-
ria que selecionará sete luta-
dores para o Campeonato
Sul-Americano de Montevi-
déu, uma palestra, esclare-
cendo as mudanças ocorridas
no Congresso Técnico duran-
te os Jogos Pan-Americanos
de Porto Rico.

Essa palestra será para os
árbitros que atuarão na elimi-
natória, mas depois Shigeto
Yamasaki acompanhará os
treinamentos dos sete lutado-
res selecionados até o embar-
que para Montevidéu, marca-
do para dia 6, orientando o
comportamento de cada ju-
doca durante as lutas. Ele se-
rá o árbitro da delegação bra-
sileira no Sul-Americano.

Os lutadores que disputa-
rão as sete vagas, entre eles
Carlos Alberto Pacheco, Car-
los Alberto Cunha, Luis Shi-
nohara, Luis Onmura, de Sáo
Paulo, e ganhadores de me-
dalhas no Pan-Americano,
chegam hoje à tarde no Rio e
se hospedam na Vila Olimpi-
ca da Gama Pilho, em Jacaré-
paguá, local onde será feita a
pesagem.

Tiro
Belo Horizonte — Com pro-

vas de Fossa Olímpica e
Skeet, começa hoje, às 8h, no
Clube Mineiro de Caçadores,
em Santa Luzia, próximo a
Belo Horizonte, o 30° Cam-
peonato Brasileiro de Tiro ao
Alvo. Participarão 14 federa-
ções, num total de 60 atira-
dores.

As competições irão até do-
mingo, com provas de 75 pra-
tos hoje, 75 sábado e 50 do-
mingo, ultimo dia. Os desta-
quês são o mineiro Paulo As-
sis, os paulistas Athos Pisoni,
Marcos Ahdik e Romeu Lu-
chiari e o goiano Sérgio Bas-
tos. A maioria dos atiradores
inscritos ontem à tarde no
Clube dos Caçadores.

Automobilismo
Depois do Festival do Ál-

cool de 7 de setembro no Au-
tódromo do Rio, quando o
novo combustível foi utiliza-
do pela primeira vez nas pis-
tas, os campeonatos voltam
as suas etapas normais agora
já definitivamente a álcool.
Neste fim de semana serão
realizadas provas de Fórmula
Volkswagem-1600.1300 e Pas-
sat, em Guaporé, no Rio
Grande do Sul, e da Copa
Fiat, em Cascavel, no Paraná.

Maurício Chulam, da equi-
pe Brahma, defende em Gua-
poré a liderança da Fórmula-
1600. Ele tem 87 pontos, de-
pois das seis primeiras provas
do campeonato, contra 55 de
Alfredo Guaraná Menezes, da
Gledson/Coca-Cola, que está
em segundo lugar. teipriRNie
Maurício nào apresento»
bom desempenho na' premei-
ri prova a álco)l — baixo refi-
cumento nas curvas — e sofçe-
m modificações nà' carbuia-
gftapata-a prova de Guapefé.

Ciclismo
A Confederação Brasileira

de Ciclismo divulgou os no-
mes dos oito ciclistas que
disputarão o Campeonato
Mundial Juvenil previsto pa-
ra o período de 4 a 16 de
outubro em Buenos Aires. Os
suuvocados sâo Antônio Sil-
vcstre, Osmar Campeonato,
Nicolás Amorezano. Fernan-
do Lauro, Luis Seco, Sérgio
Carvalho, Silvio Emerson e
Hans Fischer. Os-íremasnen-
tos-estátLSendo foitus nu Ve-
lódron^-d&jGidade-Universi-
tária, em-Pinheíros.

Mequinho combate mal com a Bíblia
Mequinho. que se vem

constituindo no personagem
mais místico e exótico entre
todos os enxadristas hospe-
dados no Copacabana Palace
para o Interzonal, dirigiu-se
ontem aos organizadores com
uma lista de pedidos espe-
ciais e uma carta para ser
distribuída aos demais joga-
dores, na qual entre multas
desculpas, avisa que se esqui-
vara dos tradicionais apertos
de mão.

O enxadrista brasileiro exi-
giu um aquecedor para o
quarto, uma espreguiçadeira
e uma minifarmácia para o
salão, dos jogos, voltando a
pedir 50 Bíblias para serem
distribuídas entre os especta-
dores domingo, durante a
abertura da competição, ex-
plicando com decidida credu-
lidade: "uma Bíblia aberta é
sempre um poderoso antído-
to contra o mal".

GRUPO DE FÉ

A súbita queda de tempera-
tura que aconteceu no Rio
nestes dias que antecederam
a entrada da Primavera, cau-
sou incômodos a Mequinho,
que mesmo envolvido por vá-
rios cobertores e cercado pe-
los inúmeros travesseiros que
levou de casa, mal pôde con-
ciliar o sono. Por isso, na sua
lista de pedidos de ontem, ele
exigiu o aquecedor no quarto,
recebendo a promessa de rá-
pido atendimento pelos preo-
cupados organizadores.
Quanto à espreguiçadeira,
ela precisa ser colocada na
sala de jogos, próximo à mesa
do buffet, devendo ser grande
e confortável o suficiente pa-
ra comportar todos os seus
travesseiros. O mesmo proce-
dimento com respeito à mini-
farmácia, ou seja, sempre à
mão para qualquer eventuali-
dade.

E na sua luta contra as for-
ças do mal, Mequinho rece-
beu ontem uma súbita ade-
são de um grupo de 30 senho-
ras, congregadas marianas,
dispostas a lhe oferecer força
espiritual constante, com
orações antes, durante e de-
pois das partidas. O telefone-
ma foi recebido com extrema
simpatia pelo jogador, que se
mostrou ansioso em aceitar a
partir de hoje o fervoroso au-
xílio da fé.

INCÓGNITO

Sempre preocupados com
Mequinho, os organizadores
acabaram. descobrindo on-
tem que ele está no Copaca-
bana Palace desde a última
terça-feira, só que incógnito.
Um funcionário do hotel foi
quem chamou a atenção para
o fato, contando que o enxa-
drista brasileiro hospedou-se
com nome falso, recolhendo-
se ao apartamento com mui-
tas malas e maletas contendo
livros de xadrez e remédios
de vários tipos. Mequinho
não quis confirmar tal denún-
cia, preferindo manter-se fe-
chado no seu quarto, onde
mantém distância da maioria
dos mortais que lhe batem à
porta, perdido entre livros es-
palhados e um tabuleiro soli-
tário.

À tarde, teve um rápido en-
contro com membros do co-
mitè organizador, quando en-
tregou a carta escrita de pró-
prio punho, pedindo que fi-
zessem sua versão para o in-
glês a fim de distribuí-la aos
demais jogadores. Explica
que ao evitar os apertos de
mão não estará tentando co-
meter qualquer ato de des-
cortesia, usando como argu-
mentõ problemas de saúde —
Mequinho convalesce de uma
miastemia gravis, mesmo
mal que matou o milionário
grego Aristóteles Onassis.
Antes de ir à rua para aparar
a barba e fazer algumas com-
pras, concedeu uma entrevis-
ta à televisão, na qual, entre
outras coisas, criticou todos
que não acreditam em mila-
gres, "pois a Biblia está aí
para confirmá-los".

PORTISH

No inicio da tarde, houve
uma espécie de ensaio para
as entrevistas coletivas que
acontecerão durante o tor-
neio. Os húngaros foram os
únicos pontuais, penetrando
pela sala de imprensa exata-
mente às 15h30m. Como nâo
havia muito o que perguntar,
retiraram-se 20 minutos de-
pois. Lajos Portish, o maior
destaque da equipe, foi o úni-
co a dizer alguma coisa, ou
melhor, a nào dizer. Negou-se
a fazer previsões, afirmando
não ser profeta — com o que
todos concordaram — e tam-
bém evitou fazer comentários
a respeito da vocação para a
excentricidade que histórica-
mente surge nos que se dedi-
cam ao xadrez.

CUBANOS

Brasília — O Itamarati in-
formou ontem que foram au-
torizados desde segunda-feira
os vistos de entrada no Brasil
para a delegação cubana que
disputará o Torneio Interzo-
nal de Xadrez. O conselheiro
Bernardo Pericás, porta-voz
diplomático brasileiro, acres-
centou. entretanto, que a de-
legação cubana teria que
comparecer a um consulado
brasileiro no exterior para po-
der obter os vistos.
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Luís XI joga xadrez com o Duque Carlos de Borgonha em gravura de Porchier, século XV

O jogo que Tamerlão achava ridículo
Têm sido pouco produtivas as pes-

quisas até agora realizadas sobre as
origens do xadrez. Variantes do jogo
atual foram encontradas por arqueó-
logos em escavações na Índia, China,
Egito, Caldéia, Grécia e Península Ibé-
rica, mas nem uma revelou que povo o
inventou.

A tese mais aceita é de que o xadrez
procede do antigo jogo hindu chatu-
ranga, com quatro tipos de peças e
disputado por quatro adversários em
um tabuleiro. Um dado, mais tarde
suprimido, indicava o inovimento das
peças. A chaturanga difundiu-se a
partir do Hindustão, chegou à Pérsia e
de lá, levado pelos árabes, penetrou
na Europa.

Foi na França, em fins do século
XV e começo do século XVI, que as
atuais regras do xadrez começaram a
ser fixadas. Antes disto, Afonso, o Sá-
bio, da Espanha, em 1270, escreveu um
tratado de 97 folhas sobre as regras do
xadrez.

Franchesc Vincent. na mais antiga
obra impressa sobre o jogo, o Lhibre
deis Jochs patits deis Scachs en nom-
bre de 100, editado em Valencia, Em
1495 ensina: "Se jogas de noite, põe a
candeia a teu lado esquerdo, e duran-
te o dia coloca teu adversário de fren-
te para a janela, para que a luz o
incomode".

Mas o primeiro grande tratadista
do xadrez foi o espanhol Rui Lopez de
Segura, autor do Libro de la Invencion
Liberal y Arte dei Juego de Axedrez,
publicado em 1561. Embora tenham
aparecido diversas outras obras sobre
o jogo, o tratado de Rui Lopez só foi
superado pelo do sírio Filipe Stamma,
autor de Cent Fins de parties désespe-
rées.

O sirio vivia na Europa efoi consi-
derado invencível até aceitar o desa-
fio do francês François André Dani-
can, que usava o pseudônimo de Phili-
dor efoi o criador da ópera cômica. O
encontro realizou-se em Londres, em
1747, com 10 partidas. Philidor ga-

nhou oito, perdeu uma e empatou ou-
tra. Foi o primeiro campeão mundial.
Dai para frente jogou em toda a Euro-
pa e praticamente não teve adversa-
rios. O seu Analyse des Echecs, publi-
cado em Londres em 1749, foi, por
muito tempo, a bíblia do xadrez. Dois
outros franceses, Deschapelles e La
Bourdonnais, continuaram, em épo-
cas distintas, a glória de Philidor.

O alemão Adolfo Anderson foi o
vencedor do primeiro torneio interna-
cional de xadrez, disputado em Lon-
dres em 1851, e manteve o titulo de
campeão por 15 anos. Perdeu-o para o
austríaco Guilherme Steinitz em 1866.
O austríaco conservou o título por 28
anos, até o torneio disputado em Nova
Iorque e ganho pelo alemáo Emanuel
Lasker.

Um torneio em Havana, em 1921,
mostrou um novo campeão: o cubano
José Raul Capablanca, mas ele con-
servou o título por pouco tempo. Seis
anos depois, numa disputa em Buenos
Aires, passava para as mãos do russo
naturalizado francês Alexandre Ale-
khine, o grande renovador do xadrez
neste século. Alekhine perdeu o titulo
em 1935 para o holandês Max Euwe e
o recuperou dois anos depois.

Após a II Guerra, quando o cam-
peonato mundial passou a ser dispu-
tado regularmente, há um notável pre-
domínio dos soviéticos. Mikhail Bot-
vinnick foi campeão três vezes segui-
das, perdeu o título para Vassily Smis-
lov, recuperou-o, voltou a perdê-lo pa-
ra Mikhail Tal, retomou-o e o perdeu
definitivamente para Tigran Petros-
sian. O armênio Petrossian o manteve
duas vezes, mas acabou perdendo pa-
ra Boris Spaski.

Quando Spaski defendeu o titulo,
em Reykjavik, na Islândia, pela pri-
meira vez depois da guerra o desafian-
te não era soviético. Bob Fischer, um
norte-americano que há muito afirma-
va pretender arrebatar aos russos a
hegemonia do xadrez, bateu Spasky
inapelavelmente. Depois disso nunca

mais jogou e, dois anos depois, o desa-
fiante soviético Anatoly Karpov era
proclamado campeão. Karpov defen-
deu o titulo frente a seu compatriota
exilado Victor Korchnói, nas Filipi-
nas, e venceu. O desafiante acusou-o
de usar um hipnotizador para pertu-
bá-lo e protestou contra o resultado,
gerando uma pendenga que até hoje
se prolonga.

Ao longo dos anos foram sendo
estabelecidas as aberturas mais efi-
cientes do xadrez. A aplicação da ma-
temática permite precisar os nume-
ros: de 450 posições possíveis nos pri-
meiros movimentos, evolui para 318
bilhões 979 milhões 564 mil no quarto e
para 169 octilhões 518 septilhóes 829
sextilhões 100 qüinqüilhões 544 quatri-
lhões no 10° movimento.

Apesar dessa exuberância de pos-
sibilidades, conta a lenda que Tamer-
lão considerava o xadrez comum de-
masiadamente simples e jogava outro
tipo, em tabuleiro de 112 casas, acres-
centando às peças normais dois carne-
los, duas girafas, dois exploradores,
duas tartarugas, um vizir e outras."Comparado ao xadrez de Tamerlão,
o xadrez vulgar nada vale", afirma
lou Arab Xá, biógrafo do famoso con-
quistador.

É muita conhecida a lenda do sábio
bràmane Sissa, encarregado de edu-
car o príncipe e que teria inventado
para ele o jogo de xadrez, com o fim de
ensiná-lo que o rei é poderoso mas
nada pode fazer sem seus súditos. De-
pois, quando o príncipe, satisfeito,
quis pagá-lo e deu-lhe a liberdade de
escolher a recompensa desejada, Sis-
sa pediu um grão de trigo pela primei-
ra casa do tabuleiro, duas pela segun-
da, quatro pela terceira: o número
dobrava de casa para casa, até 64. O
príncipe achou fácil atender ao dese-
jo, mas depois viu que seria impossi-
vel. O total atinge a inesperada cifra
de 18 quintilhões 446 quatrilhões 744
trilhões 073 bilhões 709 milhões 351 mil
615 grãos.

«-SS3K3SSS-Hr * ' II
Rio, 20 de setembro de 1979.

Exmo Sr

Diretor Geral do Torneio

Estando em convalescença de enfermidade, peço
ser dispensado de apertar as mãos dos adversa-
rios no início e no fim das partidas por razões de
saúde. Gostaria de esclarecer que este ato não
significa descortesia ou inamistosidade para com
nenhum adversário, mas apenas razões de saúde.

Atenciosamente

Felipinho monta
"Karpintius" no
GP Sul-América

O cavalo Karpintius. com o
qual Luiz Felipe de Azevedo
venceu, no domingo, o Gran-
de Prêmio do Torneio Sul-
América de Hipismo, será
montado pelo próprio Felipi-
nho no Torneio Haras Pionei-
ro, que começa hoje na pista
do Fazenda Clube Marapendi
com uma prova tipo precisão,
obstáculos a l,20m e um de-
sempate ao cronômetro pela
tabela A. Inicialmente Kar-
pintius havia sido inscrito
para ser montado pelo pró-
prio proprietário. Victor Pau-
lo Corrêa, que ontem, tendo
em vista o sucesso alcançado
pelo conjunto, preferiu cede-
lo a Luiz Felipe.

O cavaleiro brasileiro, que
atualmente está radicado na
Europa montando com o bel-
ga François Mathy e partici-
pando — com sucesso — de
diversos torneios, recebera
amanhã, na pista do Mara-
pendi, uma homenagem do
Flamengo cujo presidente,
Márcio Braga, mostrou-se
sensibilizado pela lembrança
de Felipe em saudar a vitória
do time sobre o Botafogo en-
quanto, na pista da Hípica,
ele vencia o Grande Prêmio
Sul América.

O Torneio Haras Pioneiro.

que distribuirá a seus vence-
dores cerca de Cr$ 60 mil em
prêmios, terá ao todo seis
provas, três da séri© prelimi-
nar e três da principal e den-
tro dele serão realizadas tam-
bém provas do 3C Torneio de
Novos do Fazenda Clube Ma-
ra pendi.

Cerca de 100 cavalos estão
inscritos nas provas do Tor-
neio Haras Pioneiro e no Tor-
neio de Novos, transforman-
do desde já a festa do clube
da Barra da Tijuca num su-
cesso. Alem de Luiz Felipe de
Azevedo, que saltará com
Karpintius, Black Jack e Sis-
teio. estáo inscritos, entre ou-
tros. Carlos Vinícius Gonçal-
ves da Mota. com Mike e Fo-
rasteiro, Hélio Pessoa, com
Eau Sauvage, Claudia Ita-
jahy, com Virrey dei Pino,
Puma e Mar Sol e Elizabeth
Assaf. com Primo, Primer
Água e Para Bellum.

A programação de hoje pre-
vè a prova número 1 para as
16 horas e seu desempate às
20 horas. Em seguida haverá
a cerimomia de abertura do
torneio com desfile dos parti-
cipantes e a disputa da prova
numero 2, com obstáculos a
1.40m. tabela C, ao cronó-
metro.

Cabo Frio abre com
festival dias 6 e 7
o Nacional de Surfe

Primeira fase do Campeo-
nato Nacional — considerada
a competição mais importan-
te da temporada — o 3o Festi-
vai de Surfe/Cabo Frio será
realizado este ano a 6 e 7 de
outubro, como sempre numa
promoção da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo de Cabo
Frio, em cuja sede as inseri-
ções continuarão abertas até
às 16h de 5 de outubro.

Os oito finalistas do 3U Fes-
tival estarão automaticamen-
te classificados para a fase
nacional, que contará com a
presença de verdadeiros ases
do esporte, como Rico, Cauli,
Daniel Friedman, Maraca,
Ianzinho, Pepê, Mudinho, en-
tre outros, e distribuirá prè-
mios num total de Cr$ 138 mil
— Cr$ 64 mil para o primeiro
lugar — além de taças e tro-
féus.

Tanto as baterias do 3o Fes-
tival como as do Campeonato
Nacional — que se realizará a
13 e 14 de outubro — serão
disputadas na praia do Forte
em Cabo Frio. O critério para
a contagem de pontos será
baseado em velocidade, ma-
nobra e estilo, sendo compu-
tadas apenas as três melho-
res ondas de cada bateria.

A Comissão Organizadora
informa, ainda, que os con-
correntes ao 3o Festival de
Surfe devem morar no Muni-
cípio de Cabo Frio, e que só
serão aceitas 64 inscrições,
pois os oito finalistas do Fes-
tival de 78 tèm presença ga-
rantida.

CONVIDADOS

Para a fase nacional, os con-
vidados são:

RIO DE JANEIRO

01 — Jacques Nery 02 — Car-
los Felipe da Veiga Lima Ro-
drigues (CAULD 03 — Pedro
Paulo Guise C. Lopes (PEPE)
04 — Ricardo Fontes de Sou-
za (RICO) 05 — lan Robert 06
— Nino Moleque 07 — Daniel
Friedman 08 — Otávio Pa-
checo 09 — Ricardo Berleine
dos Santos (BOCÀO) 10 —

Frank 11 — Paulo Proença 12
Valdir Vargas 13 — Carli-

nhos 14 — Gustavo Cronique
15 - Roberto Valério 16 —
Fábio Pacheco 17 — Roberto
Cardin 18 — Ronaldo Moreno
19 — André Pitzalis 20 — José
Proença (ZECA PROENÇA)
21 - André Velha 22 — ítalo
Marcelo (CAPACETE) 23 —
Marcos Berenger 24 — Cezar
de Almeida (URSO) 25 —
Cláudio Mendonça 26 — Fer-
nando Cavalcanti 27 — Vadir
Mansur 28 — Máximo Anto-
nio 29 — Ianzinho Martins 30

Júlio Cezar Nunes (FOCA)
31 — Mauro Cid 32 — Raul (do
quebra mar) 33 — Sérgio Pei-
xe 34 — Renan Pitangui Pi-
nheiro Chaves 35 — Djalma
36 - Carlos (CARA) 37 —
Jefferson 38 — Cacau Falcão
39 — Celso da Costa Teixeira
(CELSINHO) 40 — Jean Noel
41 — Michael Gomam (MI-
KE) 42 — Coelho 43 - Giló 44

Nei Medeiros 45 — Ricardo
Vanderbilt 46 — Ary Barroso
Neto 47 — Rossini Maranhão
(MARACA) 48 — Pedro Pe-
dreiro 49 — Dario Lourenço
Ipanema 50 — Carlos R. de
Andrade I MUDINHO) 51 -
Luiz Felipe Dilon (LIPE
DILON)

SÁO PAULO

01 — Aroldo Von-Siton
(DODÒ) 02 — Francisco. Are-
nã (CISCO) 03 — Luiz Rober-
to Medeiros (BETTNHO) 04 -
Maurício de Oliveira (ORE-
LHINHA) 05 — Otaviano de
Campos Bueno (TAIL) 06 -
Marcos Sedlaeck (MARQU1-
NHO) 07 — Piruruca Salazar
08 — Almir Salazar 09 — José
Carlos Reno (ZECÁO)

BAHIA

(Indicado pela Associação
baiana de Surf)

RIO GRANDE DO SUL

01 - Paulo Sefton 02 -
Alemáo Caio

SANTA CATARINA
01 - Pita.

Tênis do Brasil vence
por 4 a 1 na sua
estréia em Portugal

Henrique Mecking

Lisboa — A equipe brasilei-
ra de tênis que está em Portu-
gal para uma série de três
jogos exibições contra a equi-
pe portuguesa, venceu em
sua estréia, na cidade do Por-
to, por 4 a 1. A única vitória
de Portugal ocorreu na parti-
da entre o primeiro jogador
local, José Cordeiro, contra o
gaúcho Ney Keller.

No torneio Jack Kramer.
em Los Angeles, foram os se-
guintes os resultados da se-
gunda rodada: John McEnroe
(EUA) 6 2,1/6 e 6'1 Ferdy Tay-
gan (EUA); Roscoe Tanner
(EUA) 3/6, 6/4 e 6 1 Tom Gui-
likson (EUA); Gene Mayer
(EUA) 6/0 e 6/1 Mark Edmond-
son (Austrália); Tom Gorman
(EUA) 6'2, 16 e 63 Wojtek
Fibak (Polônia); Fred
McCain (EUA) 3 6. 7 6 e 6 4
Trey Waltke (EUA); Bruce
Manson (EUA) 6 3 e 6 4 José
Luís Clerc (Argentina): Elliot
Teltscher (EUA) 7 5 e 63 Gi-
valdo Barbosa (Brasil): Stan
Smith (EUA) 6 4 e 6 2 Jan
Kallquist (Suécia), e Van Pat-

ten (EUA) 7 5 e 6 4 John
Marks iAustrália).

Em Palermo. o sueco Bjom
Borg derrotou o boliviano
Angel Gimenez por 60, 46 e
6 1, ontem, pelas quartas-de-
final do Campeonato Interna-
cional de Tênis da Sicília. que
distribui prêmios no total de
75 mil dólares. Em outra par-
tida, Peer Hjertquist, tam-
bem da Suécia, venceu o nor-
te-americano Terry Moore
por 6 4, 16 e 6 1.

NO RIO

A decisão da chave dos per-
dedores do Campeonato Ca-
rioca de primeira classe mas-
culina. adiada de terça-feira
por causa do mautempõTestâ
marcada para hoje, no Coun-
try, às 19 horas.

A Copa Natu Nobilis prós-
segue hoje com jogos nas ca-
tegorias de 5a classe, 11/12
anos e 13 i4 anos nos clubes
Country Tijuca. Caiçaras,
Leme. Flamengo. Fluminen-
se, AABB, Iate Clube Jardim
Guanabara e Paissandu.



26 — ESPORTE 2o Clichê JORNAL DO BRASIL sexto feira. 21 '9-'7Q Cnrierno

veBasquete
relatório
sobre o Pan

A Comissão Técnica da
Confederação Brasileira de
Basquete começou a estudar
o relatório do treinador Ari
Vidal sobre as ocorrências
dos Jogos Pan:Americanos,
quando houve acusações mú-
tuas entre vários jogadores e
o técnico, mas a conclusão só
será divulgada em fevereiro,
antes da convocação para o
Torneio Pré-Olimpico, mar-
cado para abril, em Porto
Rico.

No relatório, Vidal conflr-
ma que houve desinteresse de
vários jogadores pela compe-
tição em Porto Rico e que
Ubiratã, Fausto, Carioqui-
nha, Adilson e Hélio Rubens
não devem mais integrar a
equipe do Brasil. Vidal, que
se transfere dia Io de outubro
do Tijuca para o Minas Tênis
Clube, aguardará a decisão
da Confederação e caso esses
jogadores sejam mantidos na
equipe ele sai.

Mackenzie e Grajaú Coun-
try Clube decidem hoje, a
partir das 21h30m, na quadra
do Municipal, na Tijuca, o
titulo do Campeonato Esta-
dual Aspirante de Basquete,
partida considerada equili-
brada pelo técnico Guilher-
me, do Grajaú, devido à
igualdade técnica e padrão
tático empregados pelas duas
equipes. Na preliminar (20h),
Tijuca e Botafogo jogam pela
terceira colocação.

Judô
O juiz internacional Shige-

to Yamasaki, de São Paulo,
considerado um dos mais
profundos conhecedores das
regras de judô, fará amanhã,
antes do inicio da eliminató-
ria que selecionará sete luta-
dores para o Campeonato
Sul-Americano de Montevi-
déu, uma palestra, esclare-
cendo as mudanças ocorridas
no Congresso Técnico duran-
te os Jogos Pan-Americanos
de Porto Rico.

Essa palestra será para os
árbitros que atuarão na elimi-
natória, mas depois Shigeto
Yamasaki acompanhará os
treinamentos dos sete lutado-
res selecionados até o embar-
que para Montevidéu, marca-
do para dia 6, orientando o
comportamento de cada ju-
doea durante as lutas. Ele se-
rá o árbitro da delegação bra-
sileira no Sul-Americano.

Os lutadores que disputa-
rão as sete vagas, entre eles
Carlos Alberto Pacheco, Car-
los Alberto Cunha, Luís Shi-
nohara, Luis Onmura, de São
Paulo, e ganhadores de me-
dalhas no Pan-Americano,
chegam hoje à tarde no Rio e
se hospedam na Vila Olímpi-
ca da Gama Filho, em Jacaré-
paguá, local onde será feita a
pesagem.

Tiro
Belo Horizonte — Com pro-

vas de Fossa Olímpica e
Skeet, começa hoje, às 8h, no
Clube Mineiro de Caçadores,
em Santa Luzia, próximo a
Belo Horizonte, o 30° Cam-
peonato Brasileiro de Tiro ao
Alvo. Participarão 14 federa-
ções, num total de 60 atira-
dores.

As competições irão até do-
mingo, com provas de 75 pra-
tos hoje, 75 sábado e 50 do-
mingo, último dia. Os desta-
quês sáo o mineiro Paulo As-
sis, os paulistas Athos Pisoni,
Marcos Ahdik e Romeu Lu-
chiari e o goiano Sérgio Bas-
tos. A maioria dos atiradores
inscritos ontem à tarde no
Clube dos Caçadores.

Automobilismo
Depois do Festival do Ál-

cool de 7 de setembro no Au-
tódromo do Rio, quando o
novo combustível foi utiliza-
do pela primeira vez nas pis-
tas, os campeonatos voltam
as suas etapas normais agora
Já definitivamente a álcool.
Neste fim de semana serão
realizadas provas de Fórmula
Volkswagem-1600,1300 e Pas-
sat, em Guaporé, no Rio
Grande do Sul, e da Copa
Fiat, em Cascavel, no Paraná.

Maurício Chulam, da equi-
pe Brahma, defende em Gua-
poré a liderança da Fórmula-
1600. Ele tem' 87 pontos, de-
pois das seis primeiras provas
do campeonato, contra 55 de
Alfredo Guaraná Menezes, da
Gledson/Coca-Cola, que está
em segundo lugar.

Ciclismo

A Confederação Brasileira
de Ciclismo divulgou os no-
mes dos oito ciclistas que
disputarão o Campeonato
Mundial Juvenil previsto pa-
ra o periodo de 4 a 16 de
outubro em Buenos Aires. Os
convocados sáo Antônio Sil-
vestre, Osmar Campeonato,
Nicolas Amorezano, Fernan-
do Lauro, Luís Seco, Sérgio
Carvalho, Silvio Emerson e
Hans Fischer.

Mequinho combate mal com a Bíblia
I

Voleibol
O Botafogo habilitou-se a

conquistar o Campeonato
Municipal de voleibol mascu-
lino para adultos, terça-feira,
contra o Fluminense, depois
de ter derrotado o Flamengo
por3a2U5a 13. 12 a 15. 15 a
5. 11 a 15 e 15 a 13), ontem à
noite, no ginásio da Gávea.

Mequinho. que se vem
constituindo no personagem
mais místico e exótico entre
todos os enxadristas hospe-
dados no Copacabana Palace
para o Interzonal, dirigiu-se
ontem aos organizadores com
uma lista de pedidos • espe-
ciais e uma carta para ser
distribuída aos demais joga-
dores, na qual entre muitas
desculpas, avisa que se esqui-
vara dos tradicionais apertos
de máo.

O enxadrista brasileiro exi-
giu um aquecedor para o
quarto, uma espreguiçadeira
e uma minifarmácia para o
saláo dos jogos, voltando a
pedir 50 Bíblias para serem
distribuídas entre os especta-
dores domingo, durante a
abertura da competição, ex-
plicando com decidida credu-
lidade: "uma Bíblia aberta é
sempre um poderoso antído-
to contra o mal".

GRUPO DE FÉ

A súbita queda de tempera-
tura que aconteceu no Rio
nestes dias que antecederam
a entrada da Primavera, cau-
sou incômodos a Mequinho,
que mesmo envolvido por vá-
rios cobertores e cercado pe-
los inúmeros travesseiros que
levou de casa, mal pôde con-
ciliar o sono. Por isso, na sua
lista de pedidos de ontem, ele
exigiu o aquecedor no quarto,
recebendo a promessa de rá-
pido atendimento pelos preo-
cupados organizadores.
Quanto à espreguiçadeira,
ela precisa ser colocada na
sala de jogos, próximo à mesa
do buffet, devendo ser grande
e confortável o suficiente pa-
ra comportar todos os seus
travesseiros. O mesmo proce-
dimento com respeito à mini-
farmácia, ou seja, sempre à
mão para qualquer eventuali-
dade.

E na sua luta contra as for-
ças do mal, Mequinho rece-
beu ontem uma súbita ade-
sào de um grupo de 30 senho-
ras, congregadas marianas,
dispostas a lhe oferecer força
espiritual constante, com
orações antes, durante e de-
pois das partidas. O telefone-
ma foi recebido com extrema
simpatia pelo jogador, que se
mostrou ansioso em aceitar a
partir de hoje o fervoroso au-
xilio da fé.

INCÓGNITO

Sempre preocupados com
Mequinho, os organizadores
acabaram descobrindo on-
tem que ele está no Copaca-
bana Palace desde a última
terça-feira, só que incógnito.
Um funcionário do hotel foi
quem chamou a atenção para
o fato, contando que o enxa-
drista brasileiro hospedou-se
com nome falso, recolhendo-
se ao apartamento com mui-
tas malas e maletas contendo
livros de xadrez e remédios
de vários tipos. Mequinho
nâo quis confirmar tal denún-
cia, preferindo manter-se fe-
chado no seu quarto, onde
mantém distância da maioria
dos mortais que lhe batem à
porta, perdido entre livros es-
palhados e um tabuleiro soli-
tário.

À tarde, teve um rápido en-
contro com membros do co-
mitê organizador, quando en-
tregou a carta escrita de pró-
prio punho, pedindo que fi-
zessem sua versão para o in-
glês a fim de distribuí-la aos
demais jogadores. Explica
que ao evitar os apertos de
mão nâo estará tentando co-
meter qualquer ato de des-
cortesia, usando comb argu-
mento problemas de saúde —
Mequinho convalesce de uma
miastemia gravis, mesmo
mal que matou o milionário
grego Aristóteles Onassis.
Antes de ir à rua para aparar
a barba e fazer algumas com-
pras, concedeu uma entrevis-
ta à televisão, na qual, entre
outras coisas, criticou todos
que náo acreditam em mila-
gres, "pois a Bíblia está aí
para confirmá-los".

PORTISH

No inicio da tarde, houve
uma espécie de ensaio para
as entrevistas coletivas que
acontecerão durante o tor-
neio. Os húngaros foram os
únicos pontuais, penetrando
pela sala de imprensa exata-
mente às 15h30m. Como não
havia muito o que perguntar,
retiraram-se 20 minutos de-
pois. Lajos Portish, o maior
destaque da equipe, foi o uni-
co a dizer alguma coisa, ou
melhor, a nào dizer. Negou-se
a fazer previsões, afirmando
não ser profeta — com o que
todos concordaram — e tam-
bém evitou fazer comentários
a respeito da vocação para a
excentricidade que histórica-

- mente surge nos que se dedi-
cam ao xadrez.

CUBANOS

Brasília — O Itamarati in-
lormou___ontem_que foram au^_
torizados desde segunda-feira
os vistos de entrada no Brasil
para a delegação cubana que
disputará o Torneio Interzo-
nal de Xadrez. O conselheiro
Bernardo Pericás, porta-voz
diplomático brasileiro, acres-
centou, entretanto, que a de-
legaçào cubana teria que
comparecer a um consulado
brasileiro no exterior para po-

. der obter os vistos.
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O jogo que Tamerlão achava ridículo
Têm sido pouco produtivas as pes-

quisas até agora realizadas sobre as
origens do xadrez. Variantes do jogo
atual foram encontradas por arqueó-
logos em escavações na índia, China,
Egito, Caldéia, Grécia e Península Ibé-
rica, mas nem uma revelou que povo o
inventou.

A tese mais aceita é de que o xadrez
procede do antigo jogo hindu chatu-
ranga, com quatro tipos de peças e
disputado por quatro adversários em
um tabuleiro. Um dado, mais tarde
suprimido, indicava o movimento das
peças. A chaturanga difundiu-se a
partir do Hindustão, chegou à Pérsia e
de lá, levado pelos árabes, penetrou
na Europa.

Foi na França, em fins do século
XV e começo do século XVI, que as
atuais regras do xadrez começaram a
ser fixadas. Antes disto, Afonso, o Sá-
bio, da Espanha, em 1270, escreveu um
tratado de 97 folhas sobre as regras do
xadrez.

Franchesc Vincent. na mais antiga
obra impressa sobre o jogo, o Lhibre
deis Jochs patits deis Scachis en nom-
bre de 100, editado em Valência, Em
1495 ensina: "Se jogas de noite, põe a
candeia a teu lado esquerdo, e duran-
te o dia coloca teu adversário de fren-
te para a janela, para que a luz o
incomode".

Mas o primeiro grande tratadista
do xadrez foi o espanhol Rui Lopez de
Segura, autor do Libro de la Invencion
Liberal y Arte dei Juego de Axedrez,
publicado em 1561. Embora tenham
aparecido diversas outras obras sobre
o jogo, o tratado de Rui Lopez sõ foi
superado pelo do sírio Filipe Stamma,
autor de Cent Fins de parties désespe-
rées.

O sírio vivia na Europa e/oi consi-
derado invencível até aceitar o desa-
fio do francês François André Dani-
can, que usava o pseudônimo de Phili-
dor efoi o criador da ópera cômica. O
encontro realizou-se em Londres, em
1747, com 10 partidas. Philidor ga-

nhou oito, perdeu uma e empatou ou-
tra. Foi o primeiro campeão mundial.
Dai para frente jogou em toda a Euro-
pa e praticamente nào teve adversa-
rios. O seu Analyse des Echecs, publi-
cado em Londres em 1749, foi, por
muito tempo, a bíblia do xadrez. Dois
outros franceses, Deschapelles e La
Bourdonnais, continuaram, em épo-
cas distintas, a glória de Philidor.

O alemão Adolfo Anderson foi o
vencedor do primeiro torneio interna-
cional de xadrez, disputado em Lon-
dres em 1851, e manteve o título de
campeão por 15 anos. Perdeu-o para o
austríaco Guilherme Steinitz em 1866.
O austríaco conservou o título por 28
anos, até o torneio disputado em Nova
Iorque e ganho pelo alemão Emanuel
Lasker.

Um torneio em Havana, em 1921,
mostrou um novo campeão: o cubano
José Raul Capablanca, mas ele con-
servou o titulo por pouco tempo. Seis
anos depois, numa disputa em Buenos
Aires, passava para as mãos do russo
naturalizado francês Alexandre Ale-
khine, o grande renovador do xadrez
neste século. Alekhine perdeu o titulo
em 1935 para o holandês Max Euwe e
o recuperou dois anos depois.

Após a II Guerra, quando o cam-
peonato mundial passou a ser dispu-
tado regularmente, há um notável pre-
domínio dos soviéticos. Mikhail Bot-
vinnick foi campeão três vezes segui-
das, perdeu o título para Vassily Smis-
lov, recuperou-o, voltou a perdê-lo pa-
ra Mikhail Tal, retomou-o e o perdeu
definitivamente para Tigran Petros-
sian. O armênio Petrossian o manteve
duas vezes, mas acabou perdendo pa-
ra Boris Spaski.

Quando Spaski defendeu o título,
em Reykjavik, na Islândia, pela pri-
meira vez depois da guerra o desafian-
te não era soviético. Bob Fischer, um
norte-americano que há muito afirma-
va pretender arrebatar aos russos a
hegemonia do xadrez, bateu Spasky
inapelavelmente. Depois disso nunca

mais jogou e, dois anos depois, o desa-
fiante soviético Anatoly Karpov era
proclamado campeão. Karpov defen-
deu o título frente a seu compatriota
exilado Victor Korchnói, nas Filipi-
nas, e venceu. O desafiante acusou-o
de usar um hipnotizador para pertu-
bá-lo e protestou contra o resultado,
gerando uma pendenga que até hoje
se prolonga.

Ao longo dos anos foram sendo
estabelecidas as aberturas mais efi-
cientes do xadrez. A aplicação da ma-
temática permite precisar os nume-
ros: de 450 posições possíveis nos pri-
meiros movimentos, evolui para 318
bilhões 979 milhões 564 mil no quarto e
para 169 octilhões 518 septilhões 829
sextilhões 100 qüinqüilhões 544 quatri-
lhões no 10° movimento.

Apesar dessa exuberância de pos-
sibilidades, conta a lenda que Tamer-
láo considerava o xadrez comum de-
masiadamente simples e jogava outro
tipo, em tabuleiro de 112 casas, acres-
centando às peças normais dois carne-
los, duas girafas, dois exploradores,
duas tartarugas, um vizir e outras."Comparado ao xadrez de Tamerlão,
o xadrez vulgar nada vale", afirma
Ibu Arab Xá, biógrafo do famoso con-
quistador.

É muita conhecida a lenda do sábio
brâmane Sissa, encarregado de edu-
car o príncipe e que teria inventado
para ele o jogo de xadrez, com o fim de
ensiná-lo que o rei é poderoso mas
nada pode fazer sem seus súditos. De-
pois, quando o príncipe, satisfeito,
quis pagá-lo e deu-lhe a liberdade de
escolher a recompensa desejada, Sis-
sa pediu um grão de trigo pela primei-
ra casa do tabuleiro, duas pela segun-
da, quatro pela terceira: o número
dobrava de casa para casa, até 64. O
príncipe achou fácil atender ao dese-
jo, mas depois viu que seria impossi-
vel. O total atinge a inesperada cifra
de 18 quintilhões 446 quatrilhôes 744
trilhões 073 bilhões 709 milhões 351 mil
615 grãos.

:|i^-ySàiPsX _¦_«_. * \

Rio, 20 de setembro de 1979.

Exmo Sr

Felipinho monta
"Rarpintius" no
GP Sul-América

O cavalo Karpintius. com o
qual Luiz Felipe de Azevedo
venceu, no domingo, o Gran-
de Prêmio do Torneio Sul-
América de Hipismo, será
montado pelo próprio Felipi-
nho no Torneio Haras Pionei-
ro, que começa hoje na pista
do Fazenda Clube Marapendi
com uma prova tipo precisão,
obstáculos a l,20m e um de-
sempate ao cronômetro pela
tabela A. Inicialmente Kar-
pintius havia sido inscrito
para ser montado pelo pró-
prio proprietário, Victor Pau-
lo Corrêa, que ontem, tendo
em vista o sucesso alcançado
pelo conjunto, preferiu cede-
lo a Luiz Felipe.

O cavaleiro brasileiro, que
atualmente está radicado na
Europa montando com o bel-
ga François Mathy e partici-
pando — com sucesso — de
diversos torneios, teceberá
amanha, na pista do Mara-
pendi, uma homenagem do
Flamengo cujo presidente,
Márcio Braga, mostrou-se
sensibilizado pela lembrança
de Felipe em saudar a vitória
do time sobre o Botafogo en-
quanto, na pista da Hípica,
ele vencia o Grande Prêmio
Sul América.

O Torneio Haras Pioneiro,

Diretor Geral do Torneio

Estando em convalescença de enfermidade, peço
ser dispensado de apertar as mãos dos adversa-
rios no início e no fim das partidas por razões de
saúde. Gostaria de esclarecer que este ato não
significa descortesia ou inamistosidade para com
nenhum adversário, mas apenas razões de saúde.

Atenciosamente

que distribuirá a seus vence-
dores cerca de Cr$ 60 mil em
prêmios, terá ao todo seis
provas, três da série prelimi-
nar e três da principiai e den-
tro dele serão realizadas fam-
bém provas do 3o Torneio de
Novos do Fazenda Clube Ma-
rapendi

Cerca de 100 cavalos estáo
inscritos nas provas do Tor-
neio Haras Pioneiro e no Tor-
neio de Novos, transforman-
do desde já a festa do clube
da Barra da Tijuca num su-
cesso. Além de Luiz Felipe de
Azevedo, que saltará com
Karpintius, Black Jack e Si»-
teio, estão inscritos, entre ou-
tros, Carlos Vinícius Gonçal-
ves da Mota, com Mike e Fo-
rasteiro. Hélio Pessoa, com
Eau Sauvage, Cláudia Ita-
jahy, com Virrey dei Pino,
Puma e Mar Sol e Elizabeth
Assaf, com Primo, Priraer
Agua e Para Bellum

A programação de hoje pre-
vê a prova número 1 para as
16 horas e seu desempate às
20 horas. Em seguida haverá
a cerimòmia de abertura do
torneio com desfile dos parti-
cipantes e a disputa da prova
número 2, com obstáculos a
l,40m, tabela C, ao cronó-
metro.

Cabo Frio abre com
festival dias 6 e 7
o Nacional de Surfe

Primeira fase do Campeo-
nato Nacional — considerada
a competição mais importan-
te da temporada — o 3o Festl-
vai de Surfe/Cabo Frio será
realizado este ano a 6 e 7 de
outubro, como sempre numa
promoção da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo de Cabo
Frio, em cuja sede as inseri-
ções continuarão abertas até
às 16h de 5 de outubro.

Os oito finalistas do 3o Fes-
tival estarão automaticamen-
te classificados para a fase
nacional, que contará com a
presença de verdadeiros ases
do esporte, como Rico, Cauli,
Daniel Friedman, Maraca,
Ianzinho, Pepè, Mudinho, en-
tre outros, e distribuirá prè-
mios num total de Cr$ 138 mil
— Cr$ 64 mil para o primeiro
lugar — além de taças e tro-
féus.

Tanto as baterias do 3o Fes-
tival como as do Campeonato
Nacional — que se realizará a
13 e 14 de outubro — serão
disputadas na praia do Forte
em Cabo Frio. O critério para
a contagem de pontos será
baseado em velocidade, ma-
nobra e estilo, sendo compu-
tadas apenas as três melho-
res ondas de cada bateria.

A Comissão Organizadora
informa, ainda, que os con-
correntes ao 3o Festival de
Surfe devem morar no Muni-
cípio de Cabo Frio, e que só
serão aceitas 64 inscrições,
pois os oito finalistas do Fes-
tival de 78 tèm presença ga-
rantida.

CONVIDADOS

Para a fase nacional, os con-
vidados sáo:

RIO DE JANEIRO

01 — Jacques Nery 02 — Car-
los Felipe da Veiga Lima Ro-
drigues (CAULI) 03 — Pedro
Paulo Guise C. Lopes (PEPE)
04 — Ricardo Fontes de Sou-
za (RICO) 05 — lan Robert 06
— Nino Moleque 07 — Daniel
Friedman 08 — Otávio Pa-
checo 09 — Ricardo Berleine
dos Santos (BOCÀO) 10 —

Frank 11 — Paulo Proença 12
Valdir Vargas 13 — Carli-

nhos 14 — Gustavo Cronique
15 — Roberto Valério 16 —
Fábio Pacheco 17 — Roberto
Cardin 18 — Ronaldo Moreno
19 — André Pitzalis 20 — José
Proença (ZECA PROENÇA)
21 — André Velha 22 - ítalo
Marcelo (CAPACETE) 23 -
Marcos Berenger 24 — Cezar
de Almeida (URSO) 25 —
Cláudio Mendonça 26 — Fer-
nando Cavalcanti 27 — Vadir
Mansur 28 — Máximo Anto-
nio 29 — Ianzinho Martins 30

Júlio Cezar Nunes (FOCA)
31 — Mauro Cid 32 — Raul i do
quebra mar) 33 — Sérgio Pei-
xe 34 — Renan Pltangui Pi-
nheiro Chaves 35 — Djalma
36 — Carlos (CARA) 37 —
Jefferson 38 — Cacau Falcão
39 — Celso da Costa Teixeira
(CELSINHO) 40 — Jean Noel
41 — Michael Gomam (MI-
KE) 42 — Coelho 43 — Giló 44

Nei Medeiros 45 — Ricardo
Vanderbilt 46 — Ary Barroso
Neto 47 — Rossini Maranhão
(MARACA) 48 — Pedro Pe-
drelro 49 — Dário Lourenço
Ipanema 50 — Carlos R. de
Andrade (MUDINHO) 51 -
Luiz Felipe Dilon (LIPE
DILON)

SÀO PAULO

01 — Aroldo Von-Siton
(DODÔ) 02 — Francisco Are-
nã (CISCO) 03— Luiz Rober-
to Medeiros (BETINHO) 04 -
Maurício de Oliveira (ORE-
LHINHA) 05 — Otaviano de
Campos Bueno (TAIL) 06 -
Marcos Sedlaeck (MARQUI-
NHO) 07 — Piruruca Salazar
08 — Almir Salazar 09 — José
Carlos Reno (ZECÁO)

BAHIA

(Indicado pela Associação
baiana de Surfi

RIO GRANDE EX) SUL

01 — Paulo Sefton 02 -
Alemão Caio

SANTA CATARINA
01 - Pita.

Tênis do Brasil vence
por 4 a 1 na sua
estréia em Portugal

Henrique Meckmg

Lisboa — A equipe brasilei-
ra de tênis que está em Portu-
gal para uma série de três
jogos exibições contra a equi-
pe portuguesa, venceu em
sua estréia, na cidade do Por-
to, por 4 a 1. A única vitória
de Portugal ocorreu na parti-
da entre o primeiro jogador
local, José Cordeiro, contra o
gaúcho Ney Keller.

No torneio Jack Kramer,
em Los Angeles, foram os se-
guintes os resultados da se-
gunda rodada: John McEnroe
i EUA) 6-2,1/6 e 6/1 Ferdy Tay-
gan (EUA); Roscoe Tanner
(EUA) 3/6, 6/4 e 6/1 Tom Gui-
likson (EUA); Gene Mayer
(EUAi 6/0 e 61 Mark Edmond-
son (Austrália); Tom Gorman
(EUA) 6/2, 1/6 e 6/3 Wojtek
Fibak (Polônia); Fred
McCain (EUA) 3'6, 7/6 e 6/4

—Trey—Waltk_e_ (EUA); Bruce
Manson (EUAi 6/3 e 6/4 Jose~
Luís Clerc (Argentina); Elliot
Teltscher (EUAi 7 5 e 63 Gi-
valdo Barbosa (Brasil); Stan
Smith (EUA) 6 4 e 6 2 Jan
Kallquist (Suécia), e Van Pat-

ten (EUA) 7/5 e 6'4 John
Marks (Austrália).

Em Palermo, o sueco Bjorn
Borg derrotou o boliviano
Angel Gimenez por 6/0, 4/6 e
6/1, ontem, pelas quartas-de-
final do Campeonato Interna-
cional de Tênis da Sicilia, que
distribui prêmios no total de
75 mil dólares. Em outra par-
tida, Peer Hjertquist, tam-
bém da Suécia, venceu o nor-
te-americano Terry Moore
por 6/4, 1/6 e 6 1.

NO RIO

A decisáo da chave dos per-
dedores do Campeonato Ca-
rioca de primeira classe mas-
culina, adiada de terça-feira
por causa do mau tempo, está
marcada para hoje, no Coun-
try, às 19 horas.

A Copa Natu Nobilis prós-
segue hoje com jogos nas ca-
tegoiias- de-5a—classe uJJL
anos e 13/14 anos nos clubes
Country Tijuca. Caiçaras,
Leme, Flamengo. Fluminen-
se. AABB. Iate Clube Jardim
Guanabara e Paissandu.
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rgentina abre inquérito contra suborno na Copa
Buenos Aires — A As-

sociação do Futebol Ar-
gentino (AFA) infor-
mou que iniciará invés-
tigações para apurar as
denúncias divulgadas
por uma emissora de
rádio colombiana de
que a Seleção Peruana
teria sido subornada
para facilitar a vitória
da Argentina na Copa
do Mundo de 78.

O jogador- peruano
Rodolfo Manzo, hoje no
Velez Sarsfield da Ar-
gentina, que teria feito
a revelação, reagiu vio-
lentamente às acusa-
ções e ameaçou proces-
sar por difamação o ex-
pugilista Jorge Fernan-
dez, que passou a infor-
mação, e o radialista
colombiano Mário Al-
fonso Escobar, que a di-
vulgou.

— Tenho informações
de que no Peru minha
família está sendo
ameaçada — disse

Manzo. — Até agora
náo sabem do meu des-
mentido quanto ao su-
borno. Isso é incrível.

Em Lima, o presidên-
te da Confederação Sul-
Americana de Futebol,
o peruano Teófilo Sali-
nas, afirmou que vai
aproveitar sua viagem
à Colômbia, onde trata-
rá do Torneio Pré-
Olímpico de Futebol,
para conversar com o
presidente da Confede-
ração Pan-Americana
de Cronistas Esporti-
vos "sobre o escândalo
provocado por um ra-
dialista colombiano,
envolvendo jogadores
peruanos".

Os jogadores da Sele-
çâo Peruana atingidos
pela denúncia refuta-
ram as acusações e exi-
giram uma investiga-
çào minuciosa para in-
criminar os responsa-
veis pela notícia.

MH^np^lop

Havelange se irrita e
diz que Copa terminou

Ao chegar ontem ao Rio, o
presidente da FIFA, João Ha-
velange, indagado sobre a de-
núncia de suborno contra a
Seleção Peruana, disse irrita-
do que a Copa do Mundo,
para ele, já está encerrada e a
Argentina é campeã. Acres-
centou, porém, que se alguém
se sentir prejudicado pode re-
correr à FIFA.

— A FIFA, por si só, não vai
reabrir caso nenhum porque,
também para ela, a Copa do
Mundo de 78 está encerrada.
Em novembro do mesmo ano,
houve uma reunião do Comi-
tê Organizador, quando se
encerraram as contas e foi
declarado o vencedor. Por-
tanto, a FIFA não tem a me-
nor intenção de reabrir a
questão. Mas quem quiser po-
de reclamar, que o caso será
estudado dentro da lei.

João Havelange esteve na
China, cuja filiação na FIFA
será decidida na reunião do

Comitê Executivo da entida-
de, dia 13 de outubro, em Zu-
rique. Ele não tem dúvida de
que o ingresso da China será
aprovado, mesmo porque o
país nâo faz mais nenhuma
restrição à permanência de
Formosa na FIFA.

Na reunião, Havelange ten-
tara a entrada na China já na
Copa de 82, através de uma
recomendação especial sua,
pois o prazo para inscrição
está encerrado. Cento e um
países foram inscritos dentro
do prazo.

João Havelange não quis
falar sobre as queixas dos jo-
gadores contra o excesso de
jogos e de viagens e contra a
FIFA, que não os ouve sobre
o calendário. Recusou-se,
também, a comentar a crise
do Campeonato Nacional:

— Sou presidente da FIFA
e lá tudo vai bem. O proble-
ma do Brasil é com os presi-
dentes da CBD e do CND.

Flu*teme que
Ademüton não
suporte emoção

Embora a atuação do baia-
no Ademüton diante do Bota-
logo tenha agradado a toda a
Comissão Técnica do Flumi-
nense, o treinador Sebastião
Araújo ainda não decidiu se
manterá o zagueiro contra o
Flamengo ou se promoverá a
volta de Tadeu ãzaga cen-
trai. Araújo teme que Ademíl-
ton, por nunca ter jogado um
Fla-Flu, acabe envolvido pelo
clima emocional que cerca
uma partida decisiva como a
de domingo.

Como Tadeu é um jogador
mais entrosado com Edinho e
tem certa experiência em jo-
gos importantes, o treinador
pensa em escalá-lo. A deci-
são, no entanto, ficou para
hoje, após o treinamento físi-
co-técnico, pela manhã, no
campo da Escola de Educa-
ção Física do Exército. Uma
coisa parece definida: Miran-
da ainda não reúne condições
de voltar, já que ficou afasta-
do dos treinamentos durante
muito tempo.
FLAMENGO FAVORITO

Sebastião Araújo tem outro
problema: o atacante Nunes
levou uma pancada no torno-
zelo direito anteontem. O jo-
gador deixou o Maracanã
com o local envolvido por
uma bota de esparadrapo e
apesar de ter garantido que
estaria em condições de en-
frentar o Flamengo os medi-
cos preferem examiná-lo com
maior cuidado hoje, para defi-
nir se pode ou não reiniciar
normalmente os treina-
mentos.

Gilcimar também sentiu
uma pancada na perna direi-
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Havelange disse ao voltar da China que a FIFA não deseja reabrir caso

ta, mas não deve ser proble-
ma. Ontem, houve trema-
mento para quem nào jogou e
Sebastião Araújo voltou a
usar o mesmo argumento que
vem usando há tempos quan-
do sua equipe enfrenta um
adversário difícil:

— O Flamengo é o favorito.
É o melhor time da cidade e
do Brasil, tem o técnico da
Seleção Brasileira e vem ga-
nhando cinco turnos conse-
cutivos. O Fluminense fica
apenas honrado em partici-
par desse jogo decisivo, o que
conseguimos graças a um tro-
peço do Flamengo, que nos
deu a chance de chegar à de-
cisão do segundo turno. O
Flamengo, reafirmo, é o favo-
rito.

Com a chegada de João Ha-
velange, presidente da FIFA,
confirmada ontem, os diri-
gentes do Fluminense espe-
ram definir ainda esta sema-
na a excursão que o time far a
à China. Com a ratificação
dos oito amistosos, o diretor
de futebol Newton Graúna já
se movimenta no sentido de
conseguir dois jogos no Chile
— um, dia 3 de outubro, está.
praticamente confirmado. A
diretoria também aguarda a
tabela do terceiro turno para
definir o roteiro da viagem.

Newton Graúna afirmou
ontem que não há plano no
sentido de aumentar o prê-
mio por uma vitória sobre o
Flamengo: continua sendo
Cr$ 10 mil para cada jogador.
A hipótese de a diretoria con-
seguir uma gratificação extra
ainda não está confirmada

• em caso de conquista do se-
gundo turno.

Reunião dos clubes no Sul
decide detalhar exigências

Porto Alegre — A novidade da reunião
dos 26 maiores clubes brasileiros, realiza-
da na tarde de ontem, nesta Capital, foi a
criação de uma comissão, formada por
representantes de três clubes cariocas,
que fará um detalhamento técnico do
documento resultante do encontro dos
clubes no Rio, no inicio do mês, para
posterior encaminhamento à CBD, CND
e ao Ministério da Educação e Cultura.

— Aquela reunião que realizamos no
Rio contou com a presença de 12 grandes
clubes e essa, de Porto Alegre, com 26.
Assim, o que fizemos foi apresentar as
nossas sugestões aos clubes que não to-
maram parte da reunião anterior. O apoio
foi total e decidimos marcar outra reu-
nião para o dia 19 de outubro, novamente
no Rio, quando discutiremos a redação
final do documento", disse o presidente
do Vasco da Gama, Agathyrno Silva Go-
mes, que foi designado como presidente
da comissão. Esta será integrada ainda
pelo presidente do conselho deliberativo
do Flamengo, Sr Antônio Augusto Dun-
shee de Abrantes, pelo procurador do
Botafogo, Antônio Meirelles Quintella,
pelo assessor da presidência do Vasco.
Ivo Marques, e pelo presidente do Améri-
ca, Álvaro Bragança.

Portas Fechadas
Até o próximo dia 5 de outubro, os

clubes deverão enviar à Comissão de De-
talhamento Técnico novas sugestões à"Carta do Rio". A Comissão elaborará

uma nova redação do documento até dia
12 de outubro, quando será dado conheci-
mento do texto, a ser novamente discuti-
do na reuniáo do dia 19, no Rio.

No encontro da tarde de ontem, em
Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael,
promovido pelo Grêmio, estiveram pre-
sentes 19 clubes, dos 26 convidados —
Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo,
América, Santos, São Paulo, Palmeiras,
Coríntians, Portuguesa, Guarani, Ponte
Preta, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Coriti-
ba, Atlético Paranaense, Vitória, Bahia,
Remo, Náutico, Santa Cruz, Sport, Goiás
e Vila Nova. Destes, Palmeiras, Portugue-
sa, Ponte Preta, Coritiba, Vitória, Náuti-
co e Santa Cruz não mandaram represen-
tantes.

A reunião durou cerca de 3 horas e foi
realizada a portas-fechadas, sem ser per-
mitido o acesso da imprensa. Ao final do
encontro, foi redigido um documento —
Declaração de Porto Alegre — onde os
participantes ratificaram a essência da
Carta do Rio, pedindo a devolução do
poder do futebol brasileiro aos clubes.
Com a assinatura de todos os participan-
tes, o documento foi entregue, à noite, ao
presidente do CND, Giulite Coutinho, no
Estádio Olímpico.

Na reunião do dia 19 de outubro será
discutido também a criação da associa-
çáo Brasileira de Clubes. A proposta foi
apresentada no encontro de ontem pelo
presidente do Grêmio, Hélio Dourado, e
teve boa aceitação por parte dos partici-
pan tes.

Dirigentes tentam no
Sul volta de Fantoni

Porto AlegTe — Os dirigen-
tes • do Fluminense devem
aproveitar sua permanência
nesta cidade para tentar um
acerto com Orlando Fantoni
e deixar encaminhado o in-
gresso do técnico no clube a
partir do próximo ano. Fan-
toni não se adaptou ao clima
do Rio Grande do Sul, ficou
doente e já afirmou várias ve-
zes que tem propostas tanto
do Fluminense quanto da
oposição do Vasco, onde teve
um trabalho bastante produ-
tivo.

Silvio Vasconcelos e Gil
Carneiro de Mendonça, presi-
dente e vice-presidente de fu-
tebol do Fluminense, que
participaram da reunião dos
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um substituto para Sebastião
Araújo, porque o time atual-
mente está em condições de
conquistar o segundo turno
do Campeonato do Rio.

O próprio Sebastião Araú-
jo, no entanto, já confirmou
que náo encara sua posição
de treinador como permanen-
te, pois seu sonho é dedicar-
se à Seleção Brasileira no
próximo ano como prepara-
dor físico. O Fluminense fica-
ria entáo com Fantoni, Araú-
jo e Luis Henrique trabalhan-
do em equipe, num esquema
bem ao estilo do técnico e que
tanto sucesso fez no Vasco,
Bahia e mesmo no Grêmio.
Fantoni, porém, também es-

_tuda propostas de clubes mi-
uem chegai a uni acordo com
Fantoni Os dirigentes nào
querem divulgai' a notícia da
possibilidade de contratar

neiros e paulistas, embora
prefira o Rio, onde ele e sua
mulher conseguiram integral
adaptação.

Noronha
reforça o
América

O lateral-esquerdo Noro-
nha, que rescindiu contrato
com o Fluminense, é o mais
novo reforço do América para
o Campeonato Nacional. O
jogador, cujo passe foi estipu-
lado em Cr$ 550 mil pelo
ABC, de Natal, concordou
com a proposta do América
— Cr$ 20 mil mensais até o
final do ano — e hoje se inte-
grará ao time.

A troca de Jorge Valença
pelo ponta-direita Serginho,
do Atlético Mineiro, está de-
pendendo, agora, só dos con-
tatos mantidos pelos presi-
dentes Álvaro Bragança, do
América, e Valmir Pereira, do
Altético, já que ambos foram
a Porto Alegre para as festas
da conquista do título gaú-
cho pelo Grêmio.

Em principio, os jogadores
concordam com a troca por
significar nova chance de se
firmarem em novos times.
Enquanto o jogador mineiro
já esteve no Rio para discutir
as bases salariais, Valença se-
gue hoje para Belo Horizonte
para conversar com dirigen-
tes do Atlético sobre o as-
sunto.

Ontem os jogadores tive-
ram liberdade para treinar no
ginásio do clube, onde parti-
ciparam de um torneio de pe-
lada. Para hoje está previsto
um treino recreativo, mas é
possível que Navarro oriente
um coletivo para avaliar as
condições atléticas de vários
jogadores. Dpois do treino se-

Vasco já acha que
pode vencer turno
e até ser campeão

rá pago o salário de agosto, e
em seguida os jogadores se-
rão liberados para se apresen-
tarem amanhã no Andarai.

A possibilidade de conquis-
tar o segundo turno deixou
jogadores, dirigentes e a co-
missáo técnica do Vasco mui-
to motivados para o jogo de
amanhã com o Botafogo,
quando o técnico Oto Glória
pretende ter novamente to-
dos os titulares escalados,
com a volta de Xaxá e Marco
Antônio nos lugares de Lito e
Paulo César, se forem libera-
dos pelo Departamento Mé-
dico.

A opinião geral no Vasco é
que a vitória sobre o Botafo-
go e o empate no Fla-Flu —
resultados de que o time de-
pende para ser campeão —
são normais e as chances de
vencer o turno não podem ser
minimizadas. O supervisor
Emilson Peçanha, por exem-
pio, ressaltou ontem a predo-
minància dos empates nos jo-
gos entre Flamento e Flumi-
nense para justificar essa
confiança.

Oto Glória vai comandar
um treino tático hoje de ma-
nhã e, em seguida, um coleti-
vo, para definir o time que
joga com o Botafogo. De açor-
do com a palavra do médico
Luís Gallo, Xaxá e Marco An-
tónio. que ficaram em trata-
mento no Rio. terão seu apro-
veitamento confirmado ou
não. O ponteiro ficou afasta-
do do jogo com o Americano
em conseqüência de uma

__pancada na rnxa rürpita sn--
frida no jogo com o Campo
Grande, e o zagueiro está
contundido no tornozelo di-
reito.

Se Xaxá estiver recupera-
do, será escalado no lugar de
Lito, para compor o meio-
campo com Dudu, Guina e
Paulinho, formando o losan-
go que Oto Glória vem insis-
tindo em armar no Vasco.
Afránio, que substituiu Lito e
marcou o gol da vitória sobre
o Americano, a um minuto do
final do jogo, tem chances de
permanecer na equipe se Xa-
xá náo puder jogar.

A gratificação pela vitória
em Campos, em princípio, se-
rá de Cr$ 6 mil, mas está em
cogitações o pagamento de
um prêmio extraordinário se
o time vencer também o Bo-
tafogo e ganhar o segundo
turno. É pensamento do su-
pervisor Emilson Peçanha
adotar esse sistema também
no terceiro turno, que decidi-
rá realmente o Campeonato e
terá muitos clássicos em pou-
co tempo, fazendo uma tabe-
Ia que nâo terá limite pre-
determinado. Segundo ele, o
prêmio poderá chegar até a
CrS 100 mil para cada jogador
no caso da obtenção do ti-
tulo.

A não ser que a revisão mé-
dica de 'hoje apresente sur-
presas, os únicos casos de
contusão são os de Xaxá e
Marco Antônio. Amanhã, o
presidente Agatirno Gomes,
segundo prometeu, terá uma
reunião com a comissão téc-

__nicapara definirosreíorços
necessários à campanha do
terceiro tumo. pois as inseri-
ções terminam no próximo
dia 30.

CBD faz
plano com
Loteria

O diretor de futebol da
CBD, André Richer. disse on-
tem que já organizou o Plano
de Aplicação da Loteria Es-
portiva, que cuida das verbas
destinadas às despesas dos
clubes e juizes com transpor-
te e estadia durante o Cam-
peonato Nacional. Richer,
agora, vai encaminhá-lo à
apreciação do CND.

A Comissão Técnica da Se-
leçâo Amadora, formada por
José Dias (administrador),
Jaime Valente (técnico), Luis
Henrique e Joaquim Melo
(preparadores físicos) e Ar-
naldo Santiago (médico) reú-
nem-se às 16 horas na CBD
para traçar planos com rela-
ção à excursão que a equipe
fará a Europa, Ásia e África,
em meados de outubro, além,
naturalmente, do Torneio Pré
— Olímpico na Colômbia, em
janeiro de 1980. A Comissão
voltará a reunir-se na segun-
da-feira, e possivelmente fará
a convocação dos jogadores.

A Federação de Futebol do
Rio de Janeiro informou que
os membros do Conselho Ar-
bitral da Divisáo de Profissio-
nais foi convocado para ter-
ça-feira, às 18h, para tomar
conhecimento e discutir as
tabelas dos terceiros turnos
dos Campeonatos de profis-
sionais e juvenis.

Botafogo
vai todo
ao ataque

Sabendo que somente com
uma vitória no jogo de ama-
nhã o Botafogo poderá conti-
nuar com esperanças de ga-
nhar o segundo turno, o técni-
co Jorge Vieira vai armar seu
time para jogar ofensivamen-
te contra o Vasco, mesmo cor-
rendo o risco de tornar vune-
rável a sua defesa.

Hoje à tarde haverá um
treino tático em Marechal
Hermes, quando será escala-
do o time, que, já se sabe,
contará com o ataque refor-
çado, podendo Silva e Dé co-
meçar jogando e Wescley ter
uma função ihais ofensiva.

TÉCNICO CULPA CAMPO

Jorge Vieira acha que o ti-
me fez, uma razoável partida
contra o Fluminense, mas foi
prejudicado pelo estado do
campo, muito pesado em con-
seqüência das chuvas, que di-
Ocultou as ações dos joga-
dores.

— Nosso time é muito leve e
sente bastante quando tem
de jogar em campos assim. O
gol perdido por Silva no últi-
mo minuto de jogo só pode
ser explicado por isso. Ele fez
tudo certo, inclusive passou
pelo goleiro, mas tinha tanta
lama ali na pequena área que
Silva acabou perdendo a pas-
sada e dando chance ao golei-
ro de se recuperar.

Para amanhã, Jorge Vieira
vai manter Silva, achando
que ele dá uma movimenta-
çâo maior ao ataque. É possi-
vel, também, que Dé jogue a
seu lado. Os dois terminaram
a partida de quarta-feira jun-
tos, justamente quando o Bo-
tafogo foi mais ofensivo.

Para armar o time no ata-
que, já que somente a vitória
contra o Vasco serve ao Bota-
fogo, o técnico vai dirigir um
treino tático esta tarde, de-
vendo dar um poder mais
ofensivo ao meio-campo,
avançando Wescley. O joga-
dor, um dos poucos que esti-
veram bem contra o Flumi-
nense, chuta com precisão de
meia distancia e vai ser ins-
truído neste sentido.

A permanência de Borra-
chinha no gol é certa, bem
como a linha de zagueiros,
que terá a mesma formação.
O técnico, aliás, gostou muito
da dupla de área Luis Cláu-
dio-Renê, que para ele só ten-
de a melhorar e será um dos
pontos altos do time

— Os dois se entrosaram
perfeitamente — dizia ontem
Jorge Vieira — e isto nos dá
até uma certa tranqüilidade
para armar o time mais à
frente amanhã.

Ontem houve apenas um
treino físico para os que nâo
jogaram na véspera. O campo
estava muito ruim e por isso
não pode haver atividade
com bola. Wescley esteve pre-
sente e participou de uma
corrida em tomo do campo.

Silva, com dores no joelho,
e Renê. queixando-se de do-
res musculares, também esti-
veram em Marechal Hermes,
mas como náo hayiajienhum
médico presente, já que a re-
visão está marcada para hoje,
fizeram apenas massagens
com o enfermeiro Aderbal.

Campo Neutro
"V

José Inácio U erneck

LÁ 

em Belo Horizonte mn cavalheiro
chamou a imprensa e declarou:"Vou transformar o Atlético Minei-
ro em uma empresa". Li a noticia

com sofreguidão. mas verifiquei, ao fim,
que faltavam duas coisas essenciais paratal fim. O cavalheiro não tomara as provi-
dências legais necessárias, nem pusera
seu dinheiro para correr risco na emprei-
tada.

Sabe-se. por sinal, como alguns diri-
gentes botam dinheiro nos clubes. Empres-
tam-no, para cobrar mais tarde e, no pro-
cesso, faturar prestigio e poder. Via de
regra transformam-se mais em maldição
do que em dádiva para as aflitas direto-
rias, pois começam a intervir em tudo. Os
jornais todos os dias trazem histórias a
respeito.

Mas transformar o clube em uma em-
presa é antes de mais nada um problemade lei. O dirigente do Atlético não tomou a
menor iniciativa para contorná-la ou pe-dir sua alteração. Quanto a pôr seu di-
nheiro em perigo, também nada disse nem
lhe foi perguntado.

Assim ê fácil transformar um clube em
empresa. Daqui a um ano, quando o nego-
cio der em nada, ele chama de novo os
jornais e declara: "No Brasil ainda não há
mentalidade para se transformar um clu-
be em empresa". O Atlético continuará
pendurado nos baiicos, mas ele vai paracasa, cuidar de outra vida.

Nos Estados Unidos ou outros paises
que ele citou como exemplo, nosso amigo
iria aos tribunais, haver-se com os creào-
res. Mesmo agora, neste momento, há gen-
te com prejuízo, prejuízo pessoal, no fute-
boi nos Estados Unidos. Isto sem falar na
malograda tentativa de 1966, quando
quem perdeu menos perdeu 1 milhão de
dólares.

FALANDO 

em milhão, detenho-me
em estatística de outra espécie.
Segundo a NBC, cadeia norte-
americana de televisão que com-

prou os direitos de transmissão das Olim-
piadas, elas serão assistidas por 1 bilhão e
meio de espectadores em todo o planeta.Leio também noticia de que o Comitê
Olímpico Brasileiro está tomando provi-dências várias a respeito de nossa partici-
pação. Eu quero humildemente sugerir
que o Comitê desista das providências quevem ultimando e tome outra, de muito
maior descortínio.

Minha sugestão é que, já agora, o Co-
mitê Olímpico Brasileiro constitua a Co-
missáo de Inquérito para investigar as
causas do fracasso de nosso país nas Olim-
piadas de 1980.

Com efeito, para que esperar? Comitê,
forme agora tua Comissão, ouça os atletas,
os dirigentes, os técnicos (talvez nem seja
preciso ouvi-los; basta passar a gravação
do que eles disseram em 1976, 1972, etc),
apure as causas do nosso fracasso antes
mesmo que tenhamos fracassado e ganha-
rãs a admiração universal. O mundo dirá:"Aquele sim, é um Comitê que enxerga à
frente".

A triste verdade, amigos, é que o
/\ esporte no Brasil não é levado a
/-¦ sério. Não pensemos que seja leva-

do a sério só porque o Presidente
da República vai aos jogos e todo mundo
só fala em futebol. Talvez por isto mesmo,
por ser um assunto excessivamente corri-
queiro, o futebol não é levado a sério. Os
homens graves discutem-no nos momentos
de recreio. Depois, vão falar de coisas
graves, como o produto nacional bruto e o
ítamarati.

Esta última instituição por exemplo,
distingue-se pela singular característica
de ignorar por completo nossas delega-
ções esportivas ao exterior. Ainda no ano
passado, a Seleção Brasileira (uma das
rarissimas "marcas" pelas quais somos
conhecidos fora de nossas fronteiras) an-
dou pela Europa e o Oriente Médio. Pois,
senhores, fora solicitar ingressos gratui-
tos, nada fizeram nossas embaixadas por
aqueles cidadãos que, através do esporte,
são e sempre foram embaixadores muito
mais eficientes do que todos os melífluos
ocupantes, no passado e no presente, de
nossa Pasta das Relações Exteriores. A
única e honrosa exceção foi a Embaixada
de Londres, mas, como talvez tenha toma-
do a elogiosa iniciativa por fruto das críti-
cas nos jornais e possua pouca prática no
assunto, cometeu enganos que eu teria
prazer em discutir oportunamente com os
seus representantes. Eles ao menos mos-
traram boa vontade.

Há dias esteve no Rio uma delegação
da Costa do Marfim. Disse o seguinte: "O
único brasileiro que conhecemos é o Pele".
Poderia ser o João do Pulo ou Mequinho.
Não importa. A todos, a todos os esportes,
o ítamarati vota idêntico horror, como
ficou mais uma vez evidenciado no caso do
visto para os jogadores cubanos de xa-
drez. Se o Sérgio de Farias presidente da
Confederação, não fosse a Brasília empe-
nhar-se em luta corporal, passaríamos
mais um constrangimento internacional.

O esporte no Brasil é encarado com
tão pouca seriedade que os ministros mili-—iares^nele mandxmTmaisiioque o ministro
civil competente que é o da Educação.
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Argentina abre inquérito contra suborno na Copa
Bumio. Aires - A As-

sociação do Futebol Ar-
«".ritmo (AFA) infor
mou que iniciará invés-
tigações para apurar as
denuncias divulgadas
por urna emissora de
rádio colombiana de
que a Seleção Peruana
teria sido subornada
para facilitar a vitória
da Argentina na Copa
do Mundo de 78

O jogador peruano
Rodolfo Manzo, hoje no
Velez Sarsfield dá Ar-
gentina; que teria feito
a revelação, reagiu vio-
lentamente às acusa-
ções e ameaçou proces-"sar 

por difamação o ex-
pugilista Jorge Fernan-
dez, que passou a infõr-
mação, e o radialista
colombiano Mário Al-
fonso Escobar, que a di-
vulgou.

— Tenho informações
de que no Peru rninha
família está sendo
ameaçada — disse

Manzo. — Até agora
nào sabem do meu des-
mentido quanto ao su-
bomo. Isso é incrível.

Em Lima. o presiden-te da Confederação Sul-
Americana de Futebol,
o peruano Teófilo Sali-
nas, afirmou que vai
aproveitar sua viagem
à Colômbia, onde trata-
rá do Torneio Pré-
Olímpico de Futebol,,
para conversar com o
presidente da Confede-
ração Pan-Americana
de Cronistas Esporti-
vos "sobre o escândalo
provocado por um ra
dialista colombiano,
envolvendo jogadores
peruanos".

Os jogadores da Sele-
ção Peruana atingidos
pela denúncia refuta-
ram as acusações e exi-
giram uma investiga-
ção minuciosa para in-
criminar os responsa-
veis pela notícia.

Haveiange se irrita e
diz que Copa terminou

Ao chegar ontem ao Rio, o
presidente da FIFA, João Ha-
velange. indagado sobre a de-
núncia de suborno contra a
Seleção Peruana, disse irrita-
do que a Copa do Mundo,
para ele, já está encerrada e a
Argentina é campeã. Acres-
centou, porém, que se alguém
se sentir prejudicado pode re-
correr à FIFA.

— A FIFA, por si só, não vai
reabrir caso nenhum porque,
também para ela, a Copa do
Mundo de 78 está encerrada,
Em novembro do mesmo ano,
houve uma reunião do Comi-
té Organizador, quando se
encerraram as contas e foi
declarado o vencedor. Por-
tanto, a FIFA não tem a me-
rior intenção de reabrir a
questão. Mas quem quiser po-
de reclamar, que o caso será
estudado dentro da lei.

João Haveiange esteve na
China, cuja filiação na FIFA
serã decidida na reunião do

Comitê Executivo da entida-
de, dia 13 de outubro, em Zu-
rique. Ele não tem dúvida de
que o ingresso da China será
aprovado, mesmo porque o
pais não faz mais nenhuma
restrição à permanência de
Formosa na FIFA.

Na reunião, Haveiange ten-
tara a entrada na China já na
Copa de 82, através de unia
recomendação especial sua,
pois o prazo para inscrição
está encerrado. Cento e um
paises foram inscritos dentro
do prazo.

João Haveiange não quis
falar sobre as queixas dos jo-
gadores contra o excesso de
jogos e de viagens e contra a
FIFA, que não os ouve sobre
o calendário. Recusou-se,
também, a comentar a crise
do Campeonato Nacional:

— Sou presidente da FIFA
e lá tudo vai bem. O proble-
ma do Brasil é com os presi-
dentes da CBD e do CND.

queFlu teme
Ademílton não
suporte emoção

Embora a atuação do baia-
no Ademílton diante do Bota-
fogo tenha agradado a toda a
Comissão Técnica do Flumi-
nense, o treinador Sebastião
Araújo ainda náo decidiu se
manterá o zagueiro contra o
Flamengo ou se promoverá a
volta de Tadeu à zaga cen-
trai. Araújo teme que Ademíl-
ton, por nunca ter jogado um
Fla-Flu, acabe envolvido pelo
clima emocional que cerca
uma partida decisiva como a
de domingo.

Como Tadeu é um jogador
mais entrosado com Edinho e
tem certa experiência em jo-
gos importantes, o treinador
pensa em escalá-lo. A deci-
sào, no entanto, ficou para
hoje, após o treinamento físi-
co-técnico, pela manhã, no
campo da Escola de Educa-
ção Fisica do Exército. Uma
coisa parece definida: Miran-
da ainda nâo reúne condições
de voltar, já que ficou afasta-
do dos treinamentos durante
muito tempo.
FLAMENGO FAVORITO

Sebastião Araújo tem outro
problema: o atacante Nunes
levou uma pancada no torno-
zelo direito anteontem. O jo-
gador deixou o Maracanã
com o local envolvido por
uma bota de esparadrapo e
apesar de ter garantido que
estaria em condições de en-
.Tentar o Flamengo os medi-
cos preferem examiná-lo com
maior cuidado hoje, para defi-
nir se pode ou nào reiniciar
normalmente os treina-
mentos.

Gilcimar também sentiu
uma pancada na perna direi-

Haveiange disse ao voltar da China que a FIFA não deseja reabrir caso

Figueiredo vê empate do
Grêmio e ameaça repórter

ta, mas nào deve ser proble-
ma. Ontem, houve treina-
mento para quem não jogou e
Sebastião Araújo voltou a
usar o mesmo argumento que
vem usando há tempos quan-
do sua equipe enfrenta um
adversário difícil:

— O Flamengo é o favorito.
É o melhor time da cidade e
do Brasil, tem o técnico da
Seleção Brasileira e vem ga-
nhando cinco turnos conse-
cutivos. O Fluminense fica
apenas honrado em partici-
par desse jogo decisivo, o que
conseguimos graças a um tro-
peço do Flamengo, que nos
deu a chance de chegar à de-
cisão do segundo turno. O
Flamengo, reafirmo, é o favo-
rito.

Com a chegada de João Ha-
velange, presidente da FIFA,
confirmada ontem, os diri-
gentes do Fluminense espe-
ram definir atada esta sema-
na a excursão que o time fará
à China. Com a ratificação
dos oito amistosos, o diretor
de futebol Newton Graúna já
se movimenta no sentido de
conseguir dois jogos no Chile
— um, dia 3 de outubro, está
praticamente confirmado. A
diretoria também aguarda a
tabela do terceiro turno para
definir o roteiro da viagem.

Newton Graúna afirmou
ontem que não há plano no
sentido de aumentar o prê-
mio por uma vitória sobre o
Flamengo: continua sendo
Cr$ 10 mil para cada jogador.
A hipótese de a diretoria con-
seguir uma gratificação extra
ainda não está confirmada
em caso de conquista do se-
gundo turno.

Porto Alegre — O Presidente João
Figueiredo compareceu ontem à noite ao
Estádio Olímpico para assistir ao jogo
pela rodada final do Campeonato Gaú-
cho em que o seu clube, o Grêmio, já
campeão, empatou com o Internacional
por um gol. No intervalo, em meio a
homenagens dos dirigentes, perdeu a cal-
ma e chegou a ameaçar um repórter, por
lhe fazer uma pergunta sobre política.

Com a interferência dos seus assesso-
res, o Presidente da República concordou
em dar rápida entrevista à imprensa,
desde que o assunto se restringisse ao
futebol. Tranqüilo, de início, brincou com
os jornalistas:

Só náo posso falar nada sobre a
possível volta de Paulo César Lima à
Seieçáo, porque nào sou o técnico da
Seleção.

Mas quase a seguir o Presidente irri-
tou-se de forma ostensiva e até ameaçou
o repórter Roberto Tome, da TV Gaúcha,
que lhe perguntou sobre a reforma parti-
daria:

Você não sabia que combinamos
falar apenas de futebol? Você não cum-
priu seu compromisso. Quando se assu-
me um compromisso, se cumpre até o fim.
Não faça mais isso. Cuidado, você poderá
se arrepender.

O Presidente João Figueiredo prome-
teu presenciar o Fia x Flu, domingo, para
torcer pela vitória de seu clube no Rio, o
Fluminense.

Reunião dos Clubes
Porto Alegre — A novidade da reunião

dos 26 maiores clubes brasileiros, realiza-
da na tarde de ontem, nesta Capital, foi a
criação de uma comissão, formada por
representantes de três clubes cariocas,
que fará um detalhamento técnico do
documento resultante do encontro dos
clubes no Rio, no início do mês, para
posterior encaminhamento à CBD, CND
e ao Ministério da Educação e Cultura.

— Aquela reuniào que realizamos no
Rio contou com a presença de 12 grandes
clubes e essa, de Porto Alegre, com 26.
Assim, o que fizemos foi apresentar as
nossas sugestões aos clubes que não to-
maram parte da reunião anterior. O apoio
foi total e decidimos marcar outra reu-
mão para o dia 19 de outubro, novamente
no Rio, quando discutiremos a redação
final do documento", disse o presidente
do Vasco da Gama, Agathyrno Silva Go-
mes, que foi designado como presidente
da comissão. Esta será integrada ainda
pelo presidente do conselho deliberativo
do Flamengo, Sr Antônio Augusto Dun-
shee de Abrantes, pelo procurador do
Botafogo, Antônio Meirelles Quintella,
pelo assessor da presidência do Vasco.
Ivo Marques, e pelo presidente do Améri-
ca, Álvaro Bragança.

Até o próximo dia 5 de outubro, os
clubes deverão enviar à Comissão de De-
talhamento Técnico novas sugestões à"Carta do Rio". A Comissão elaborará
uma nova redação do documento até dia
12 de outubro, quando será dado conheci-
mento do texto, a ser novamente discuti-
do na reunião do dia 19, no Rio.

Dirigentes tentam no
Sul volta de Fantoni

Porto Alegre - Os dirigen-
tes do Fluminense devem
aproveitar sua permanência
nesta cidade para tentar um
acerto com Orlando Fantoni
e deixar encaminhado o in-
gresso do técnico no clube a
partir do próximo ano. Fan-
tom não se adaptou ao clima
do Rio Grande do Sul, ficou
doente e já afirmou várias ve-
zes que tem propostas tanto
do Fluminense quanto da
oposiçáo do Vasco, onde teve
um trabalho bastante produ-
tivo.

Silvio Vasconcelos e Gil
Carneiio de Mendonça presi
dente e vice presidente de fu-
--.-íoi do Fluminense, que
participaram da reuniào dos
clubes em Porto Alegre po
dem chegai a um acordo com
Fantoni Os dirigentes não
querem divulgai a noticia da
possibilidade de contratar

um substituto para Sebastião
Araúio, porque o time atual-
mente está em condições de
conquistar o segundo turno
do Campeonato do Rio.

O próprio Sebastião Araú-'
jo, no entanto, já confirmou
que náo encara sua posiçào
de treinador como permanen-
te, pois seu sonho é dedicar-
se à Seleção Brasileira no
próximo ano cemo prepara-
dor físico. O Fluminense fica-
ria então com Fantoni, Araú-
jo e Liüs Henrique trabalhan-
do em equipe, num esquema
bem ao estilo do técnico e que
tanto sucesso fez no Vasco,
Baliia e mesmo no Grêmio.
Fantom, porém também es-
tuda propostas de clubes mi
neiros e paulistas, embora
prefira o Rio onde ele e sua
mulher conseguiram integral
adaptação.

Noronha
reforça o
América

O lateral-esquerdo Noro-
nha, que rescindiu contrato
com o Fluminense, é o mais
novo reforço do América para
o Campeonato Nacional. O
jogador, cujo passe foi estipu-
lado em Cr$ 550 mil pelo
ABC, de Natal, concordou
com a proposta do América
— CrS 20 mil mensais até o
final do ano — e hoje se inte-
grará ao time.

A troca de Jorge Valença
pelo ponta-direita Serginho,
do Atlético Mineiro, está de-
pendendo, agora, só dos con-
tatos mantidos pelos presi-
dentes Álvaro Bragança, do
América, e Valmir Pereira, do
Altético, já que ambos foram
a Porto Alegre para as festas
da conquista do título gaú-
cho pelo Grêmio.

Em princípio, os jogadores
concordam com a troca por
significar nova chance de se
firmarem em novos times.
Enquanto o jogador mineiro
já esteve no Rio para discutir
as bases salariais, Valença se-
gue hoje para Belo Horizonte'para conversar com dirigen-
tes do Atlético sobre o as-
sunto.

Ontem os jogadores tive-
ram liberdade para treinar no
ginásio do clube, onde parti-
ciparam de um torneio de pe-
lada. Para hoje está previsto
um treino recreativo, mas é
possível que Navarro oriente
um coletivo para avaliar as
condições atléticas de vários
jogadores. Dpois do treino se-
rá pago c salário de agosto, e
em seguida os jogadores se-
ráo liberados para se apresen-
tarem amanha no Andaraí.

Vasco já acha que
pode vencer turno
e até ser campeão

A possibilidade de conquis-
tar o segundo turno deixou
jogadores, dirigentes e a co-
missão técnica do Vasco mui-
to motivados para o jogo de
amanhã com o Botafogo,
quando o técnico Oto Glória
pretende ter novamente to-
dos os titulares escalados,
com a volta de Xaxá e Marco
Antônio nos lugares de Lito e
Paulo César, se forem libera-
dos pelo Departamento Mé-
dico.

A opinião geral no Vasco é
que a vitória sobre o Botafo-
go e o empate no Fla-Flu —
resultados de que o time de-
pende para ser campeão —
são normais e as chances de
vencer o turno náo podem ser
minimizadas. O supervisor
Emilson Peçanha, por exem-
pio, ressaltou ontem a predo-
minância dos empates nos jo-
gos entre Flamento e Flumi-
nense. para justificar essa
confiança.

Oto Glória vai comandar
um treino tático hoje de ma-
nhã e, em seguida, um coleti-
vo, para definir o time que
joga com o Botafogo. De açor-
do com a palavra do médico
Luis Gallo, Xaxá e Marco An-
tônio, que ficaram em trata-
mento no Rio, terão seu apro-
veitamento confirmado ou
não. O ponteiro ficou afasta-
do do jogo com o Americano
em conseqüência de uma
pancada na coxa direita, so-
frida no jogo com o Campo
Grande, e o zagueiro está
contundido no tornozelo di-
reito.

Se Xaxá estiver recupera-
do, será escalado no lugar de
Lito, para compor o meio-
campo com Dudu, Guina e
Paulinho, formando o losan-
go que Oto Glória vem insis-
tindo em armar no Vasco.
Afrânio, que substituiu Lito e
marcou o gol da vitória sobre
o Americano, a um minuto do
final do jogo, tem chances de
permanecer na equipe se Xa-
xá nâo puder jogar.

A gratificação pela vitória
em Campos, em princípio, se-
rá de Cr$ 6 mil, mas está em
cogitações o pagamento de
um prêmio extraordinário se
o time vencer também o Bo-
tafogo e ganhar o segundo
turno. É pensamento do su-
pervisor Emilson Peçanha
adotar esse sistema também
no terceiro turno, que decidi-
rá realmente o Campeonato e
terá muitos clássicos em pou-
co tempo, fazendo uma tabe-
Ia que não terá limite pre-
determinado. Segundo*ele, o
prêmio poderá chegar até a
CrS 100 mil para cada jogador
no caso da obtenção do ti-
tulo.

A não ser que a revisão mé-
dica de hoje apresente sur-
presas, os únicos casos de
contusão sâo os de Xaxá e
Marco Antônio. Amanhã—o-
presidente Agatirno Gomes,
segundo prometeu, terá ama
reunião com a comissão téc-
nica para definir os reforços
necessários à campanha do
terceiro turno, pois as inseri-
çôes terminam no próximo
dia 30.

CBD faz
plano com
Loteria

O diretor de futebol da
CBD, André Richer, disse on-
tem que já organizou o Plano
de Aplicação da Loteria Es-
portiva que cuida das verbas
destinadas ãs despesas dos
clubes e juizes coro transpor-
te e estadia durante o Cam-
peonato Nacional. Richer,
agora, vai encaminhá-lo à
apreciação do CND.

A Comissão Técnica da Se-
leção Amadora, formada por
José Dias (administrador),
Jaime Valente (técnico), Luís
Henrique e Joaquim Melo
(preparadores físicos) e Ar-
naldo Santiago (médico) reú-
nem-se às 16 horas na CBD
para traçar planos com rela-
ção à excursão que a equipe
fará a Europa, Ásia e África,
em meados de outubro, além,
naturalmente, do Torneio Pré
— Olímpico na Colômbia, em
Janeiro de 1980. A Comissão
voltará a reunir-se na segun-
da-feira, e possivelmente fará
a convocação dos jogadores.

A Federação de Futebol do
Rio de Janeiro informou que
os membros do Conselho Ar-
bitral da Divisão de Profissio-
nais foi conyocado para ter-
ça-fetra, às 18h, para tomar
conhecimento e discutir as
tabelas dos terceiros turnos
dos Campeonatos de profis-
sionais e juvenis.

Botafogo
vai todo
ao ataque

Sabendo que somente com
uma vitória no jogo de ama-
nhã o Botafogo poderá conti-
nuar com esperanças de ga-
nhar o segundo turno, o técni-
co Jorge Vieira vai armar seu
time para jogar ofensivamen-
te contra o Vasco, mesmo cor-
rendo o risco de tornar vune-
rável a sua defesa.

Hoje à tarde haverá um
treino tático em Marechal
Hermes, quando será escala-
do o time, que, já se sabe,
contará com o ataque refor-
çado, podendo Silva e Dé co-
meçar jogando e Wescley ter
uma função mais ofensiva.

TÉCNICO CULPA CAMPO

Jorge Vieira acha que o ti-
me fez, uma razoável partida
contra o Fluminense, mas foi
prejudicado pelo estado do
campo, muito pesado em con-
seqüência das chuvas, que di-
ficultou as ações dos joga-
dores.

— Nosso time é muito leve e
sente bastante quando tem
de jogar em campos assim. O
gol perdido por Silva no últi-
mo minuto de jogo só pode
ser explicado por isso. Ele fez
tudo certo, inclusive passou
pelo goleiro, mas tinha tanta
lama ali na pequena área que
Silva acabou perdendo a pas-
sada e dando chance ao golei-
ro de se recuperar.

Para amanhã, Jorge Vieira
vai manter Silva, achando
que ele dá urna movimenta-'
ção maior ao ataque. É possi-
vel, também, que Dé jogue a
seu lado. Os dois terminaram
a partida de qua/ta-feira jun-
tos, justamente quando o Bo-
tafogo foi mais ofensivo.

Para armar o time no ata-
que, já que somente a vitória
contra o Vasco serve ao Bota-
fogo, o técnico vai dirigir um
treino tático esta tarde, de-
vendo dar um poder mais
ofensivo ao meio-campo,
avançando Wescley. O joga-
dor, um dos poucos que esti-
veram bem contra o Flumi-
nense, chuta com precisão de
meia distância e vai ser ins-
truído neste sentido.

A permanência de Borra-
chinha no gol é certa, bem
como a linha de zagueiros,
que terá a mesma formação.
O técnico, aliás, gostou muito
da dupla de área Luis Clàu-
dio-Renê, que para ele só ten-
de a melhorar e será um dos
pontos altos do time

— Os dois se entrosaram
perfeitamente — dizia ontem
Jorge Vieira — e isto nos dá
ató uma certa tranqüilidade
para armar o time mais à
frente amanhã.

Ontem houve apenas um
treino fisico para os que não
jogaram na véspera.
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em Belo Horizonte um cavalheiro
chamou a imprensa e declarou:"Vou transformar o Atlético Minei-
ro em umà empresa" Li a noticia

com sofreguidão, mas verifiquei, ao fim.
que faltavam duas coisas essenciais para
tal fim O cavalheiro não tornara as provi-
dências legais necessárias, nem pusera
seu dinheiro para correr risco na emprei-
tada.

Sabe-se, por sinal, como alguns diri-
gentes botam dinheiro nos clubes. Emprés-
íam-no, para cobrar mais tarde e, no pro-
cesso, faturar prestígio e poder. Via de
regra transformam-se mais em maldição
do que em dádiva para as aflitas direto-
rias, pois começam a intervir em tudo. Os
jornais todos os dias trazem histórias a
respeito.

Mas transformar o clube em uma em-
presa ê antes de mais nada um problemade lei. O dirigente do Atlético não tomou a
menor iniciativa para contorná-la ou pe-dir sua alteração. Quanto a pôr seu di-
nheiro em perigo, também nada disse nem
lhe foi perguntado.

Assim é fácil transformar um clube em
empresa. Daqui a um ano, quando o nego-
cio der em nada, ele chama de iwvo os
jornais e declara: "No Brasil ainda não há
mentalidade para se transformar um clu-
be em empresa" O Atlético continuará
pendurado nos bancos, mas ele vai para
casa, cuidar de outra vida.

Nos Estados Unidos ou outros paises
que ele citou como exemplo, nosso amigo
iria aos tribunais, haver se com os credo-
res. Mesmo agora, neste momento, há gen-
te com prejuízo, prejuízo pessoal, no fute-
boi nos Estados Unidos. Isto sem falar na
malograda tentativa de 1966, quando
quem perdeu menos perdeu 1 milhão de
dólares.

FALANDO 

em milhão, detenho-me
em estatística de outra espécie.
Segundo a NBC, cadeia norte-
americana de televisão que com-

prou os direitos de transmissão das Olim-
piadas, elas serão assistidas por 1 bilhão e
meio de espectadores em todo o planeta.
Leio também notícia de que o Comitê
Olímpico Brasileiro está tomando provi-
dências várias a respeito de nossa partici-
paçáo. Eu quero humildemente sugerir
que o Comitê desista das providências que
vem ultimando e tome outra, de muito
maior descortmio.

Minha sugestão é que, já agora, o Co-
mitè Olímpico Brasileiro constitua a Co-
missão de Inquérito para investigar as
causas do fracasso de nosso país nas Olim-
piadas de 1980.

Com efeito, para que esperar? Comitê,
forme agora tua Comissão, ouça os atletas,
os dirigentes, os técnicos (talvez nem seja
preciso ouvi-los; basta passar a gravação
do que eles disseram em 1976, 1972, etc), '
apure as causas do nosso fracasso antes
mesmo que tenhamos fracassado e ganha-
rás a admiração universal. O mundo dirá:"Aquele sim, é um Comitê que enxerga à
frente".

¦ ¦ ¦

A triste verdade, amigos, é que o
/u esporte no Brasil náo é levado a

/~\ sério. Não pensemos que seja leva-
do a sério só porque o Presidente

da República vai aos jogos e todo mundo
só fala em futebol. Talvez por isto mesmo,
por ser um assunto excessivamente corri-
queiro, o futebol náo é levado a sério. Os
homens graves discutem-no nos momentos
de recreio. Depois, vão falar ._._ coisas
graves, como o produto nacional bruto e o
Itamarati.

Esta última instituição por exemplo,
distingue-se pela singular característica
de ignorar por completo nossas delega-
ções esportivas ao exterior. Ainda no ano
passado, a Seleção Brasileira (uma das
raríssimas "marcas" pelas quais somos
conhecidos fora ãe nossas fronteiras) an-
dou pela Europa e o Oriente Médio. Pois,
senhores, fora solicitar ingressos gratui-
tos, nada fizeram nossas embaixadas por
aqueles cidadãos que, através do esporte,
são e sempre foram embaixadores muito
mais eficientes do que todos os melífluos
ocupantes, no passado e no presente, de
nossa Pasta das Relações Exteriores. A
única e honrosa exceção foi a Embaixada
de Londres, mas, como talvez tenha toma-
do a elogiosa iniciativa por fruto das críti-
cas nos jornais e possua pouca prática no
assunto, cometeu enganos que eu teria
prazer em discutir oportunamente com os
seus representantes. Eles ao menos mos-
traram boa vontade.

Há dias esteve no Rio uma delegação
da Costa do Marfim. Disse o seguinte: "O
único brasileiro que conhecemos é o Pele".
Poderia ser o João do Pulo ou Mequinho.
Não importa. A todos, a todos os esportes,
o Itamarati vota idêntico horror, como
ficou mais uma vez evidenciado no caso do
visto para os jogadores cubanos de xa-
drez. Se o Sérgio de Farias presidente da
Confederação, não fosse a Brasília empe-
nhar-se em luta corporal, passaríamosmais unvconstrangimento internacional.

O esporte no Brusil é encarudu com
tão pouca seriedade que us ministros mili-
tares nele mandam mais do que o ministro
civil competente, que é u aa Educação.
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Aí estão eles de novo

1% TÃO há dúvida de que o Flamengo
/ \ deu sorte. Agora, dizem que para

1 1 se ter sorte é necessário ajudar. E
o Flamengo ajuda com um bom time. Só
por isso está no páreo.

Fez uma série de coisas que todos
sabiam que não deveriam ser feitas. Mas
foi só ficar plantado, esperando e jogando
feijào-com-arroz que tudo veio a favor.

Isso quer dizer que o Flamengo vai ser
o campeão deste turno? Sei lá. Não sou
adivinho. Mas quer dizer que de qualquer
maneira e com qualquer resultado, levan-
tará a tal da nota preta. Basta que tudo
corra normalmente e não chova no domin-
go — estou escabriado porque o homem
que sabe de chuva andou dizendo que o
negócio vai assim até o fim do mês. Será?
Em todo o caso, se der tempo razoável, o
Fla-Flu dará um rendào superior a 6 mi-
Ihões. Mesmo que não ganhe, já está cias-
sificado para afinal. Até lá o Zico fica bom
e basta jogar o mesmo feijão-com-arroz
que ganha o Campeonato. Não. não estou
azarando. Seria o mesmo que reclamar de
azar do Botafogo. Então o Silva não foi
tentar o drible aos quarenta e quatro
minutos e quarenta e quatro segundos do
segundo tempo? Para que foi dar o drible
se bastaria tocar para dentro? Ainda mais
que o goleiro Paulo Goular nem teve tem-
po de fechar o gol? Nada disso. O Silva é
muito bom e fez a jogada certa. Deveria
até ter entrado antes no time. O caso é que
ninguém no Botafogo pode errar um lance
decisivo. Por quê? Porque tais lances são
tão raros que não podem ser perdidos.
Lembro do jogo Flamengo e Barcelona. O
Flamengo perdeu uns quatro ou cinco gols
cara a cara. Mas fez dois e pronto. Ganhou
o bicho. E o Campeonato no que diz respei-
to a este turno está fazendo bastante justi-
ça com a verdade. O Flamengo e o Flumi-
nense, os dois melhores, estão na frente.
Em seguida vêm o Botafogo e o Vasco, que
fizeram exatamente o papel de chegar
onde estão. Muito lógico o resultado.

Vem a rodada final e pode dar qual-
quer coisa. O Brasil não era o melhor
longe e não perdeu para o Uruguai? Mas
era o melhor time da época. Assim também
o Flamengo pode perder este turno que iá
nem estava mais em suas contas. O caso é
que deixaram e com um pouquinho de
sorte ajudada aí estão eles de novo na
final.

FLA é único 
que só depende

de si
para vencer returno

Victor Garcia
Talvez por ser realmente o

dono do melhor time do Cam-
peonato, o Flamengo chega
mais uma vez ao desfecho de
um turno — o sexto consecuti-
vo — com possibilidades mais
amplas de conquistá-lo do que
os demais concorrentes. Inclu-
sive é o único, entre os quatro
candidatos, que depende ape-
nas de si.

O enredado regulamento
feito pela Federação prevê no

artigo 8o os casos de desempa-
te entre dois ou mais clubes,
dentro da seguinte ordem pre-
ferenciál — considerados ape-
nas os resultados deste turno:
maior número de vitórias, me-
nor número de derrotas, con-
fronto direto (apenas entre
dois clubes), melhor saldo de
gols, melhor gol-average,
maior número de gols a favor e
sorteio.

Estes itens esclarecem cin-

co hipóteses de desempate au-
tèntico e que poderão álcan-
çar a nove, se observados os
casos de vitória do Flamengo
ou do Fluminense no jogo de
domingo, em que qualquer dos
dois conquistará o segundo
turno pelo simples fato de so-
mar maior número de pontos
ganhos.

Eis as chances de cada
clube:

Flamengo
1 — Ganhar do Fluminense (Entào,mesmo aue o Botafogo derrote o
Vasco, empata com o Flamengo em
pontos ganhos — 13, mas este é
beneficiado, por ler maior número
de vitórias — seis contra cinco);

2 — Ganhar do Fluminense e
Vasco x Botafogo terminar empata-
do (0 Flamengo totalizará maior
número de pontos ganhos — 13,

contra 12 do Botafogo e 11 do Fluminense e Vasco);
— Ganhar do Fluminense e o Vasco do Botafogo ( O

Flamengo também totalizará maior número de pontos
ganhos — 13, contra 12 do Vasco e 11 do Fluminense e
Botafogo);

— Empatar com o Fluminense e Vasco x Botafogo
tombem terminar empatado (O Flamengo continuará
igualado em pontos ganhos com Fluminense e Botafogo —
13, mas supera os dois no maior número de vitórias — cinco
contra quatro). «¦

Fluminense

— Ganhar do Flamengo e o Vasco
do Botafogo ( O Fluminense totaliza
ra 13 pontos ganhos, contra 12 do
Vasco e 11, do Flamengo e Bota-
fogo);

— Ganhar do Flamengo e Vasco x
Botafogo terminar empatado (O Flu-
minense totalizará 13 pontos, contra
1 2 do Botafogo e 1 1, do Flamengo e
Vasco).

3 — De acordo com a hipótese levantada em observação,
para o Botafogo.

Botafogo
1 - Ganhar do Vasco e o Fia * Flu
terminar empatado (O Botafogo to-
talizará 13 pontos ganhos, contra 1 2
da dupla Fla-Flu).

Observação: Se o FLuminense
vencer o Fia x Flu o Botafogo poderáse classificar, desde que goleie o
Vasco (mínimo de seis gols de dife-
rença), senão classifica-se o Flumi-
nense. No momento, o Fluminensetem melhor saldo de gols que o Botafogo — oito contra

quatro — e ampliará para nove, pelo menos, se derrotar oFlamengo. Na hipótese de o Botafogo vencer amanhã e oFluminense, domingo, os dois clubes ficam em igualdade
pos três itens iniciais do artigo 8C — maior numero devitórias (cinco), menor número de derrotas (uma) e confronto
direto (empataram a zero), valendo entãoo melhor saldo de
gols.

Vasco
1 — Ganhar do Botafogo e o Fia x
Flu terminar empatado (O Vasco
ficará igualado o, Fluminense e Fia-
mengo em pontos ganhos — 12,
mas supera o Fluminense em núme-
ro de vitórias — cinco contra quatro— e o Flamengo no confronto direto,
pois venceu o jogo entre ambos — 4
a 2. Em número de vitórias ou derro-

tas, Vasco e Flamengo acabarão iguais — cinco e duas).
Como o Artigo 8o do regulamento especifica que "... serão
adotados os seguintes critérios, sucessivamente", entende-
se que, logo no primeiro (maior número de vitórias), oFluminense fica à mcrgem; no segundo, persiste o empate
entre Vasco e Flamengo (menor número de derrotas).
Portanto, ao se recorrer ao terceiro item (confronto direto
apenas entre dois clubes), sua cplica^ão é cabível. Isto só
não ocorreria se Vasco. Flamengo, e Fluminense permane-cessem iguais após considerados os dois primeiros itens. Ai,
o terceiro ficaria prejudicado, passando-se ao seguinte
(melhor saldo de gols). Mas não é o caso.

COLOCAÇÕES

Flamengo
Fluminense
Botafogo

4 Vasco

PG
1 1

10 8

V
5
4
4

D
2

GP
16
10

GC
8
2
7

Apesar de rodo o mistério
sobre a escaiacão de Zico no
Fla-Flu de domingo no qualserá decidido o segundo tur-
no. dificilmente este jogador
sera liberado pelo Departa-
mento Médico. Ontem, todos
se mostravam otimistas so-
bre a utilização de Zico no
banco de reservas, mas o Dr
Celio Cotecchia assegurou
que isto só acontecerá se o
jogador tiver possibilidade de
treinar sãbado

O técnico Cláudio Couti-
nho quer que Zico fique no
banco nem que seja paraatuar os 15 minutos finais.A presença de Zico no
banco é um fator psicológicoimportante para nós. Se esti-
ver bom e formos autorizados
pelo Departamento Médico.
Zico atuara nem que seja os
minutos finais do jogo.Zico melhorou muito.
Mas acho temerário lança-lo
domingo. Vamos aguardar
mais estes dias e fazer um
teste minucioso. Só entrará
em campo se participar do
treino de sabado e nâo sentir

absolutamente nada Náo é
possível — disse Cotecchia.

TONINHO RENOVA

Toninho acertou ontem a
renovação do seu contrato
com o Flamengo por mais
dois anos: de luvas ganhará
CrS 1 milhão e 800 mil. com
ordenados mensais de CrS
110 mil no primeiro ano e CrS
130 mil no segundo O lateral
se mostrava satisfeito com o
acordo, que lhe possibilitara
permanecer no Flamengo ate
1981

— Uma prova de minha sa-
tisfaçào em permanecer no
Flamengo e que me coloquei
à disposição do Coutinho
mesmo sem contrato. Se não
atuei foi em conseqüência da
contusão no pé. Mas se de-
pendesse de mim jogariatranqüilamente.

As luvas serão pagas da se-
guinte forma: CrS 900 mil
após o Fla-Flu e duas promis-
sórias com vencimentos em
30 e 60 dias no valor de Crê
450 mil, cada.

Tita acusa Adão de

enfeitar as jogadas
Depois de uma bonita joga-da pela direita. Reinaldo cen-

trou para a área. Cláudio
Adão matou a bola no peito e
tentou uma jogada indivi-
dual. Tita. que estava a seu
lado. protestou de forma
grosseira.É sempre assim. Até
mesmo no jogo você age des-
ta forma.

Fica na tua e deixa de ser
bobo. garoto.

E as ofensas foram aumen-
tando durante o treino de
conjunto, havendo necessida-
de de Cláudio Coutinho, dis-
farçadamente. repreendê-los
para que o caso fosse encer-
rado.

Depois, mais calmos, os
dois jogadores explicaram
que aquele tipo de diálogo
aconteceu em razáo da vonta-
de de vencer e, de certa for-
ma. em conseqüência do ner
vosismo que toma conta dos
jogadores às vesperas das de-
cisòes.

Cláudio Coutinho disse quenáo levará o assunto adiante
e que tem certeza de que o
fato não se repetirá.

O ambiente e excelente e
ás vezes acontecem pequenosincidentes como este. Mas
náo vejo motivo para preocu-
paçóes. Ainda mais que foi
facilmente contornado. Natu-
ralmente tive de repreendè-
los. mas acabou ali mesmo.

GOL COMENTADO

Mas o fato mais comentado
do treinamento não foi o de-

sentendimento entre Cláudio
Adào e Tita e sim o gol mar-
cado pelo preparador físico
Sebastiáo Lazarone, que,atuando pelos reservas, subiu
mais alto que Manguito e ca-
beceou sem defesa.

O coletivo terminou empa-
tado em 3 a 3 (três gols de
Clãdio Adão para os titulares,
com Adilio. Bruno e Lazarone
marcando para os reservas i e
foi bastante prejudicado peloestado do campo.

ESCALAÇÀO DEFINIDA

No início da semana Cláu-
dio Coutinho anunciou quefaria mistério sobre a escala-
çáo do Flamengo. Entretan-
to, disse ontem que não há
razáo para isso e que a equipe
(à exceção de Cantareli, queserá testado hoje) será a quetreinou ontem: Cantareli
(Raul), Toninho, Manguito,
Nelson e Júnior: Carpeggiani,
Andrade e Tita; Reinaldo,
Cláudio Adão e Júlio César.

Cantereli vai retirar o apa-
relho de gesso que imobiliza
sua mào esquerda e partici-
pará do treino técnico progra-mado para a parte da tarde.
Pelo menos o médico Célio
Cotechia se mostra otimista.

— Nâo houve fratura no po-legar do jogador. Imobiliza-
mos com tala e gesso para
que a recuperação ocorra ra-
pidamente. Acho que jogara,
mas terá que treinar pri-meiro.

Ponte ataca Márcio e

apela para Figueiredo

Ao tomar conhecimento de
que o Flamengo pediria prio-ridade para a compra do pas-se de Oscar, o presidente da
Ponte Preta. Lauro Moraes,
fez uma serie de acusações
contra o presidente Márcio
Braga, conclamando inclusi-
ve a participação direta da
Presidência da República pa-
ra "acabar de vez com as irre-
gularidades de um clube diri-
gido por um mau brasileiro e
que deve CrS 230 milhões ao
INPS."

O Presidente da Repúbli-
ca deveria dar um fim a tudo
isso. Nâo tem sentido um clu-
be que deve CrS 230 milhões,
desconta INPS dos seus fun-
cionários mas não recolhe es-
ta importância aos cofres pú-
blicos, pretender investir
uma grande soma para a
aquisição de um atleta.

Além disso, o dirigente pau-
lista disse que o Flamengo é
um clube falido e que não
aceitará qualquer tipo de diá-
logo sobre esta negociação.

O Flamengo é um clube
pessimamente administrado.
Deve uma fábula e ainda quer
pensar em negócio conosco.
Muitos clubes nos devem e
nâo conseguimos receber e
por isso não venderemos Os-
car para qualquer clube bra-
sileiro, pelo menos até o final
da minha gestão, que vai até
o dia 31 de dezembro.

Lauro Moraes considerou
piada o Flamengo se interes-
sar em comprar um atleta
com o passe estipulado em
750 mil dólares, cerca de CrS
22 milhões e 500 mil.

Seus dirigentes querem
se promover à nossa custa,
mas não conseguirão. A Pon-
te Preta é uma associação
séria e mais uma vez peço a
intervenção do Presidente da
República para acabar com
irregularidades cometidas
por determinados clubes.
Pois. no momento em que o
Presidente aparece na televi-
são e pede aos brasileiros que
paguem seus impostos em
dia, vem este cidadão, cujo
clube está falido, e se diz inte-
ressado por Oscar, só para
complicar nossa vida — con-
cluiu.
MÁRCIO DEFENDE-SE

O presidente Márcio Braga,
que se encontra em Porto
Alegre participando da reu
niao dos grandes clubes, i»
pudiou a atitude do dirigente
da Ponte Preta e, embora

confirmasse que o Flamengo
pretende a prioridade para a
compra de Oscar, acha que
dificilmente o negócio sera
realizado.

Depois do comportamen-
to do ilustre dirigente d^.
Ponte Preta, creio que náo
haverá mais possibilidade de
comprarmos Oscar. Lamento
apenas a forma como ele se
dirigiu publicamente, pouco
condizente com a de um diri-
gente de um clube do porte
da Ponte Preta.

Apesar da revolta. Márcio
Braga procurou não revidar
as agressões sofridas, mas fez
questão de revelar a situação
atual do Flamengo.

Pelo que vejo este senhor
está bem rrial-informado. O
Flamengo tem uma dívida
com o INPS, fez um docu-
mento de reconhecimento
dessa dívida, devendo pagá-
la conforme ficou estabeleci-
do. sob a garantia da hipote-
ca dos nossos apartamentos
do morro da Viúva, convém
frisar que só devemos ao
INPS CrS 23 milhões e nâo
CrS 230 milhões. Portanto é
bem diferente do que ele
falou.

Acho que deveria tomar
mais cuidado com o que fala.
A explicação que encontro
para esta atitude é o fato de
estar desmoralizado perante
o seu conselho diretivo e a
própria torcida da Ponte Pre-
ta, pois, depois de reuniões
para explicar as razões que o
levaram a vender Oscar a um
clube estrangeiro, ficou sa-
bendo que havia sido engana-
do por um picareta, que nâo
representava clube algum. A
realidade é esta. Estamos in-
teressados no Oscar, mas não
posso dialogar com esse ilus-
tre senhor — disse Márcio
Braga.

Sâo Paulo — Aborrecido
por não se transferir para o
Flamengo, o zagueiro Zé
Eduardo decidiu também
náo ir para o Internacional,
alegando que prefere perma-
necer no Corintians. Para ele,
as exigências feitas pelo clu-
be gaúcho acabaram por pre-
judicar sua transferência pa-
ra o futebol carioca, onde ti-
nha esperanças de se firmar.

Realmente assinei uma
ficha de transferência em
Porto Alegre Acontect que o
Flamengo também se interes-
sou poi mim e mudei de idéia,
pois ficaria mais perto de mi-
nha família.
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Em Cuba, a aplicação maciça da terapia ocupacional como método de tratamento principal
é considerada mais eficaz, já que, produzindo, o paciente se sente útil à sociedade

No Brasil os hospitais psiquiátricos são denunciados como campo de concentração: o da
Colônia Juliano Moreira, com 4 mil pacientes, é um exemplo

EM CUBA
RECUSADA, MAS TOLERADA

Silio Boccanera
Enviado especial

HAVANA 

— A situação da psi-canálise em Cuba é como a
da religião: recusada em
teoria por incompatibilida-
de filosófica com o marxis-

mo-iemmsmo, é tolerada pelas autori-
dades que não proíbem sua utilização
mas tampouco a promovem

A comparação poderia parecer irre-
verente, se não tivesse sido feita porEduardo Ordaz, diretor do Hospital Psi-
quiátrico de Havana, um dos orgulhos
do Governo cubano, que promove ex-
cursões e visitas de estrangeiros aos 163
hectares ocupados por cerca de 4 mil
pacientes sob tratamento mental, rece-
bendo elogios de observadores estran-
geiros.

Ordaz não é psiquiatra e sim clinico,
tendo exercido sua profissão com mais
intensidade nas montanhas de Sierra
Maestra nos anos 50: era médico dos
guerrilheiros de Fidel Castro que luta-
vam então contra o Governo de Fulgèn-
cio Batista. Diretor do Hospital desde
1961, Ordaz se orgulha sobretudo da
aplicação maciça de terapia ocupado-
nal como método de tratamento princi-
pai e mais eficaz.

Nos jardins, cuidando de plantas e
flores, huma granja criando pintos, em
oficinas praticando carpintaria ou nos
ateliês lidando com artesanato, os pa-cientes do Hospital Psiquiátrico de Ha-
vana, numa área tranqüila da Capital
chamada Mazorra, são levados a traba-
Ihar segundo o princípio explicado pelodiretor de que "ao produzirem, eles se
sentem úteis à sociedade, à familia e aos
amigos e isso contribui para a sua me-
lhoria". Todos recebem salários pelotrabalho executado enquanto o trata-
mento, como toda a assistência médica
em Cuba, é gratuito.

Há 100 médicos no hospital — meta-
de dos quais psiquiatras — e 1 mil 300
funcionários, entre enfermeiros, terá-
peutas ocupacionais e pessoal adminis-
trativo, para cuidar dos 4 mil pacientes
que, à exceção dos casos extremamente
críticos que exijam atenção constante,
vivem em sistema aberto, sem grades, o
que leva uns 15 a 20 internos por mês a
fugirem

— Deixamos que saiam — explica o
psiquiatra Edmundo Gutierrez, quetambém dirige a revista do hospital.
Verificamos que geralmente fogem
quando náo recebem visitas da familia
após muito tempo. Quase sempre saem
daqui para ir em casa. E acabam vol-
tando.

A familia é parte integrante da terá-
pia — continua Gutierrez, esclarecendo
que, como os médicos consideram a

situação familiar e ambiental básica
para a recuperação, exigem a presença
periódica dos parentes no hospital para
contato com os terapeutas e o paciente.

Além da família, também a comuni-
dade é mobilizada para a assistência ao
doente. Isso é feito, segundo Gutierrez,
através dos comitês de defesa da revolu-
ção, ou CDR, como todos aqui chamam
essas entidades de organização e mobi-
lização de massas em nível local.

Funcionam desde o plano mais limi-
tado de um prédio, por exemplo, como
uma espécie de condomínio, até o quar-
teirão ou o bairro, sempre agindo como
órgão de vigilância local (suas origens
estão na proteção militar à revolução
castrista) e de aplicação de diretrizes
governamentais para a comunidade (de
vacinação pública à doutrinação poli-
tica).

A partir da orientação fornecida pelo
hospital psiquiátrico, os CDRs auxiliam
na adaptação do enfermo mental à sua
comunidade.

Queremos ter os pacientes reinte-
grados na comunidade o mais rápida-
mente possível—disse Gutierrez—mas
os vizinhos e a familia precisam ser
preparados para impedir choques, evi-
tar que se traumatizem e rechacem o
doente. Esse trabalho é feito através das
policlinicas médicas a que se ligam to-
dos os CDRs (uma políclinica para cada
36 mil habitantes, em todo o país).

Ao terminar o programa de reabilita-
ção no hospital, o paciente vai paracentros de reabilitação, onde também
trabalha cerca de 8 horas por dia e tem
permissão para sair depois do expedien-
te, devendo apenas voltar para dormir»
em tomo de 22 ou 23 horas. Periódica-
mente, é visitado por psiquiatras.

Em nível individual, os pacientestém a assistência de médicos, enfermei-
ros e psiquiatras, que complementam
com medicamentos psicofarmacológi-
cos uma terapia essencialmente reflexo-
lógica ou pavloviana. Há terapia de
grupo, com a participação conjunta de
pacientes, psiquiatras, psicólogos, en-
fermeiras e atendentes, mas há poucaterapia individual. Nos casos em que é
aplicada segue métodos reflexológicos,
e uma conversa com Gutierrez revelou
oposição oficial à linha psicanalltica.

Não rejeitamos o uso de métodos
psicanalíticos—disse ele — se algum de
nossos médicos quiser empregá-lo. Mas
essa especialização ele terá adquirido
por conta própria, em livros adquiridos
legalmente, mas por seus própriosmeios, porque nossas escolas não trei-
nam psicanalistas.

E por que nào?
A explicação de Gutierrez tem base

na filosofia marxista e seus princípios
de que o pensamento, as idéias, os me-
canismos mentais são formas avança-

das da matéria, operando através de um
sistema orgânico, bioquímico. Assim,
um distúrbio mental teria uma base
material e orgânica, que teria de ser
curada da mesma forma.

O veterano psiquiatra cubano, edu-
cado nas escolas pré-castristas aqui e
retreinado depois, deu o exemplo de
uma grande perda afetiva — a morte de
alguém querido — como causa de pro-funda depressão e distúrbio mental. Ex-
plicou que a doença ou a manifestação
de desequilíbrio mental teria sido pro-vocada pelo incidente (a morte) através
de um impacto fislco-qulmico na mente
e que cabe ao médico sanar o problemaorganicamente, levando em conta ao
mesmo tempo as pressões do ambiente
que afetam o distúrbio mental. Mas
tudo estaria no plano físico, material.

A psicanálise tem base idealista
(no sentido filosófico da palavra, contra-
pondo-a à materialista) e falta-lhe pro-vas em seus dogmas—observou Gutier-
rez, acrescentando que esta disciplina
náo era "científica, experimental e re-
produzivel".

Segundo Gutierrez, a psiquiatria clí-
nica científica de base marxista-
leninista é a reflexológica, que começou
a ser ensinada aos cubanos após a revo-
lução castrista por dois especialistas
soviéticos de Leningrado. Os psiqula-tras cubanos admitem o uso limitado do

.eletrochoque em alguns casos, sobretu-
do os depressivos, quando os pacientesindiquem risco de suicídio iminente e os
médicos considerem lentos demais os
resultados alcançáveis por medicamen-
tos antidepresslvos.

O psiquiatra explicou que grande
parte do método de tratamento desen-
volvido pelo Hospital resultou da expe-
riência prática adquirida na recupera-
çáo de uma instituição que o novo regi-
me herdou em 1959, quando Batista foi
deposto, fisicamente danificada e entu-
pida de pacientes mantidos emquartos
com grades, alguns até acorrentados às
camas.

Estava tudo tão danificado e ti-
nhamos tão poucos recursos para a re-
construção, que tivemos de contar com
os próprios pacientes para a reforma —
disse Ordaz, o diretor. — Recebiam sala-
rios e participavam da renovação, ad-
quirindo com isso uma sensação de uti-
lidade que desconheciam antes. Nós,
médicos, fomos percebendo aí a impor-
tância da terapia ocupacional voltada
para a construção de coisas úteis, que
tenham valor social e não sejam apenas
enfeites ou distração para ocupar o tem-
po do paciente e desafogar os médicos.
Nossa contribuição em termos de tera-
pia ocupacional foi também a de utiliza-
la de forma maciça.

Segundo o diretor do Hospital, a
produção anual dos pacientes chega a 3

milhões de pesos (cerca de 4 milhões de
dólares), enquanto o orçamento anual
da Instituição é de apenas dois milhões
de pesos a mais. O tratamento é gratui-
to e os salários de até 70 pesos (100
dólares) por mês aos pacimentes têm
por objetivo, além de recompensar o
trabalho, permitir ao doente enviar di-
nheiro para a família em casa, dando a
ele maior sensação de participação e
responsabilidade, mantendo ainda uma
ligação com a família que a leva ao
hospital com mais freqüência para par-
tícipar do processo terapêutico do pa-
rente.

A psiquiatria cubana tenta lidar
também de uma maneira geral com o
impacto provocado pelas transforma-
ções sociais no pais sobre o indivíduo,
ou seja, os efeitos — ansiedade, depres-
sáo — sobre as pessoas das mudanças
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rápidas de valores impostas por 20 anos
de revolução socialista.

Surgem problemas intrafamillares
confrontando pessoas que aceitaram
bem as mudanças e as que não aceitam.
Estes, geralmente mais velhos e fre-
qüentemente originários das classes so-
ciais mais abastadas antes de 1959 (e
que perderam privilégios com a imposi-
çáo do novo regime).

Os médicos lembram ainda que os
homens cubanos vêm enfrentando, às
vezes com bom humor, outras com rea-
ções mais sérias — o choque de sua
tradição machista com as rápidas con-
quistas sociais das mulheres, hoje com-
pondo terça parte da força de trabalho
no país e aos poucos abandonando os
papéis que tradicionalmente lhes reser-
varam, de ser apenas donas-de-casa,
cuidar de crianças e da cozinha.

Alcoolismo e consumo de drogas sáo
problemas praticamente Inexistentes.
Alguns ainda abusam da bebida, expli-
cam os médicos, acrescentando que em
Cuba praticamente não existe uso de
entorpecentes ilegalmente, tendo sido
tratados apenas alguns casos de consu-
mo de maconha. Ainda existem casos
de delinqüência — juvenil inclusive —
mas os médicos explicam que não é em
nivel epidêmico e que as autoridades
vêm encarando essa manifestação como
problema educacional que eles precl-sam sanar para evitar conseqüências
maiores.

— Avançamos bastante em 20 anos
— disse Gutierrez — principalmente
quando lembramos que quase 4 mll
médicos deixaram Cuba após a Revolu-
çáo. Mas o caminho ainda é longo.

NO BRASIL
ESTIMULADA, MAS CONDENADA

Norma Couri

OS 

leitos dos hospitais psi-
quiátricos aumentam de
número a cada dia. Aumen-
ta, também, o número de
inscrições "psiquiatra" ou"psicanalista" sobre portas elegante-

mente ornadas dos consultórios da Zo-
na Sul. Aumentam as sociedades de
psicoterapia. Aumentam os psicotera-
pêutas. Aumenta o preço da consulta. E
aumenta enquanto isso o índice da in-
fiação, a depressão econômica, a imi-
nência da crise.

Trata-se de uma sociedade doente?
Psiquiatras, psicanalistas, psicotera-
pêutas reúnem-se numa noite qualquer
em véspera de feriado no Instituto de
Psiquiatria Aplicada (IPA). Falam da
doença?

Não, de Poder. Psicoterapia, institui-
çào, política e Poder.

Toda psicoterapia terá de ser sub-
versiva — diz o Dr Célio Assis do Carmo

ou deixa de ser psicoterapia para ser
um mecanismo ideológico, do qual a
classe dominante lança máo para conti-
nuar no Poder.

Burocratas, os terapeutas tornam-se
empregados da classe dominante parafuncionar como cobradores da classe
dominada. E o paciente?Um pretexto.

O Dr Jairo Coutinho França faz a
contagem: sáo 150 mil brasileiros inter-
nados diariamente nos hospitais psi-
quiátricos. O hospital cobra do Estado
Cr$ 300 por dia pelo internado ("este
vale mais doente do que são"), ou seja,
10 dólares, somando 4 mil dólares porano (a renda per capita do brasileiro é
de 1 mil dólares). Em termos de poder

_ de consumo, o cidadão, doente, passa a
valer quatro vezes mais do que o não
internado. "A população de Sergipe não
seria capaz de consumir o mesmo que a
população internada nos hospitais psi-
quiátricos do país".

O tratamento é um pretexto — diz
o Dr Jairo.—Um pretexto para o consu-
mo maior de medicamentos (cujas in-
dústrias são dominadas por capital es-
trangeiro). Uma força política. Assim
como os pacientes são um pretexto de
qualquer maneira: um indivíduo, parafazer psicoterapia, precisa de sistema de
treinamento baseado na supervisão e
no tratamento pessoal. Está no último
ano de faculdade. Paga a um supervisor
dentro das sociedades de psicoterapiaque proliferam A orientação passa a
ter um vínculo econômico. Faz um tra-
tamento para receber, da sociedada, a
cura. Percebe que há chance de subir na
pirâmide. Quer poder, prestigio. Passa a
fazer tratamento diário, é parte da so-
ciedade, que lhe dá clientes. Uma pira-mide sólida na base, o interesse econo-
mico.

— A psicanálise apolítica leva o psi-
canalista a se aliar a formidáveis proble-
mas de saúde pública: atendo meus oito
pacientes por dia e volto para casa
isolado dos grandes problemas. Sem me
preocupar com a libertação do paciente,
até para que sua repressão (Reich bem
coloca o problema em termos de repres-
são sexual) não venha a favorecer o
fascismo.

A ideologia do poder militar é anall-
sada: a doutrina de segurança social
baseia-se num anticomunismo mítico
porque é preciso existir a presença do
perseguidor, dos terroristas. Ou teriam
de encarar suas responsabilidades pelastorturas, pela mortalidade infantil, etc.

O Dr Nikoden Edler lembra o artigo
publicado na revista argentina Questio-namos denunciando a presença de tor-.
furadores como Amilcar Lobo Moreira,
psicanalista "acobertado pela farda do
Exército", candidato à 8ociedade Psi-
canalíüca do Rio de Janeiro, expulso
primeiro, readmitido depois, expulso
uma segunda vez.

Lembra também que se o objetivo da
psicoterapia fosse apenas curar, não se
justificaria o número de leitos e cônsul-tórios: os resultados são magros de-mais.

Nessa situação toda, dramática, o
psicanalista está ganhando bem, obri-
gado, mas o tema poder ou política náoé discutido pelas sociedades psicanaliti-cas em geral.

—A situação freudiana está sendo
colocada como assunto de fundo de
quintal, o que em absoluto honra Freud,
— lembra o Dr Pellegrino. É preciso
revitalizar o pensamento psicanalítico.
O fato de estarmos dentro dágua e na-
dar náo nos qualifica como peixes. É
preciso reagir ao autoritarismo das ins-
titulções psicanallticas, onde o cândida-
to nâo tem nem vez, nem voz, nem voto
na sua formação, aliás multo discutível,
ditada, Imposta. O analista é um buro-
crata, o didata, do alto de suas taman-
cas, corta o candidato que lhe convém
Expressão do SNI psicanalítico, repro-
dução da sociedade que nos cerca. Pa-
ciente mais uma vez pretexto usado: o
que ele diz nos divas é, não raro, levado
às salas de ensino.

Psiquiatras, psicanalistas, psicotera-
peutas clamam por mudança, subver-
sáo, conscientização, politização. Que-rem deixar de ser instrumentos de po-der dentro da engrenagem política em
que se colocam, na qual aprenderam
seu oficio. Mesmo sabendo, como lem-
brou o Dr Eustachlo Portella Nunes,
que havendo reformulação da socieda-
de de classes não se sabe ao certo se
haverá, ainda, lugar para a psicanálise.

Na universidade, o paciente é um
pretexto para formar estudantes. Na
vida profissional, um pretexto para in-
teresses de ordem financeira, para o
Poder. Os hospitais psiquiátricos são

denunciados como campos de concen-
tração "o de Barbacena com seus 3 mll
pacientes, a Colônia Juliano Moreira
com 4 mil, o de Juqueri com 15 mil e um
complicado sistema de computado-
res"). E os consultórios vivem à custa
dos despossuídos como afirma o psica-
nalista Hélio Pellegrino.

Culpa de quem? Do profissional quenão percebe, nâo quer, náo reivindica
ser um elemento político dentro da en-
grenagem que o conduz, o utiliza, o
arrasta.

Estamos todos no mesmo trem da
história — diz o Dr Pellegrino — nossos
consultórios existindo como um peque-
no vagão e a única atitude digna e
honrada a tomar é poder participar da
rota e escolher o maquinista que nos
conduz.

Onde está a política na psicanálise?A política é o preço que eu cobro e
este é um dado social e náo um dado da
nosologia psiquiátrica. O preço traça
uma linha de partilha: os que podem
pagar entram no meu consultório e eu,entáo, me assombro com o poder que ahistória — estou dentro do trem — me
dá. Sou o leão-de-chácara, entram oseleitos e náo os eleitores, operário sóvem como bombeiro ou pintor de pa-rede.

O preço é cobrado segundo as leis domercado. Assim se interpretam Édlpo efobias com a essência do sistema capita-
lista.

No meu setting náo posso fazer
política: sou uma concha acústica paraouvir e interpretar o desejo lnconscien-
te, tomá-lo consciente. Qual seja a linha
política que surja do diva do meu con-
sultório — náo importam nomes ou pa-tentes — ela é apenas significante, linha
de força do campo de desejo. Lá dentro
o máximo que posso fazer ê remover os
pontos de flxaçáo llbidlnal do paciente,
promover a sua libertação.

O compromisso é o da liberdade do
outro, para não se compactuar com
dominações, espoliações, injustiças. En-
quanto isso, lembra o Dr Hélio Pellegri-
no, a sociedade lá fora continua com
mjusta distribuição de renda, com um
crescimento assustador da mortalidade
infantil. O psicoterapeuta fecha suas
portas, entra mais um cliente.

Mas onde está mesmo a filosofia
libertária da psicanálise? — pergunta o
Dr Pellegrino. Ela está sendo escamo-
teada com esse apoliticismo. A doença
concebida como ilha, descontextuada
da sociedade em que existe, trancada
no meu consultório perde o valor de
denúncia

Náo é à toa que os índices de esquizo-
frenia sáo altíssimos em sociedades co-
mo a norte-americana. Se não existe a
visão globalizante da doença — coloca-
da em seu contexto sócio-político-
cultural — então o mercado de trabalho
se coisifica.
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r Cartas
Música mineira

Na edição de 10 de agosto, o Informe
JB incluiu uma nota sobre a música em
Sâo Joào del-Rei que, por transmitir in-
formação incorreta, levou Thomas Cul-
len. jesuíta de PUC, a escrever carta corri-
glndo o erro (edição de 23 de agosto). E só
escrevo eu sobre o mesmo assunto por ter
essa correção insistido no mesmo erro do
Informe JB.

De fato, no encerramento da Novena
do Carmo, a Orquestra Ribeiro Bastos de
Sáo Joáo del-Rei executou o Te Deum
alternado de Pedro Teixeira Seixas. mú-
sico de nacionalidade ainda desconheci-
da, já atuante no Rio de Janeiro antes da
chegada de D João VI e falecido em 1832.
Em nossos arquivos, além dos autógrafos
desse grandes Te Deum alternado, há
ainda outro mais desenvolvido, usando o
texto integral do hino. Mas não se trata,
absolutamente, de primeira audição
mundial, pois essa obra pode ter sido
executada anteriormente no Rio de Ja-
neiro no século passado, como o foi, em
muitas ocasiões, em São João del-Rei.

Falar em primeira audição do Te
Deum de Padre José Maria Xavier seria
absurdo, pois que as obras desse compo-
sitor, o mais importante dos músicos san-
joanenses do século XIX, sâo executadas
freqüentemente em São João del-Rei.
Além disso, o Padre José Maria Xavier
escreveu diversos Te Deum, e náo apenas
um, como sugere a carta do Padre Tho-
mas Cullen quando diz que esse Te Deum
já havia sido executado pelo Coral da
PUC em 1975.

Aliás, já é tempo de acabar com o uso
abusivo da expressão "música barroca
brasileira", inteiramente errônea. Estu-
dos sérios do passado musical brasileiro
ajudarão a caracterizar melhor essa músi-
ca, sem os chavões que ajudaram a divul-
gá-la há 20 anos.

A nota do Informe JB teve o grande
mérito de chamar a atenção para os 200
anos de desinteressada dedicação da Or-
questra Ribeiro Bastos de São João dei-
Rei, que não só ajudou a preservar um
rico acervo de documentos musicais dos
séculos XVIII e XIX, mas guardou tam-
bém uma tradição interpretativa da
maior importância para o estudo da mú-
sica mineira do passado. Sem exclusivis-
mos — pois os arquivos da Orquestra
Ribeiro Bastos sempre estiveram à dispo-
sição dos estudiosos interessados — e
sem o menor interesse em competir no
mercado de concertos, essa antiga corpo-
ração musical tem plena consciência de
sua função, particularmente junto à co-
munidade de Sáo João del-Rei, para a
qual esse repertório não aparece em con-
certos ocasionais, mas é parte integrante
dos ofícios religiosos de todos os dias.
José Maria Neves, regente da Orquestra
Ribeiro Bastos — São João del-Rei (MG).

Irresponsabilidade
masculina

Muito interessante a carta de Nair
Gusmào, publicada dia 13 de agosto,
abordando um tema bastante controver-
tido, que é a situação da mulher diante da
irresponsabilidade, masculina em assun-
tos que teriam de ser solucionados a dois
a nos quais o homem não apenas se omite
como aje egoisticamente, mantendo-se
em seu pedestal machista.

O assunto aborto, explorado em um
dos episódios de Malu Mulher e que tanta
polêmica tem provocado, não foi (como
não o ê na vida real) abordado sob o
prisma da responsabilidade do homem.
Nào havendo partenogènese, obviamente
a mulher não engravida sozinha. Entre-
tanto, na hora de tomar uma atitude
quanto a deixar ou não florescer uma
vida em botão, ela está sempre só. No
exato momento em que, apavorada com
as possíveis conseqüências de um aborto,
ela procura uma clínica fazedora de an-
jos, seu irresponsável companheiro talvez
esteja produzindo, em outro corpo femini-
no, um novo ser cujo destino pouco lhe
importará. E assim novos abortos, novas
crianças indesejadas, novas vidas corta-
das novas maternidade frustadas estarão
acontecendo.

Nosso Código Civil, retrógrado e, prin-
cipalmente, machista, nào dà à mulher
solteira o direito de registrar seu filho,
dando-lhe a paternidade. Será que essa
criança foi trazida pela cegonha? Entre-
tanto, o pai solteiro dá seu grande nome a
um filho, registrando-o sem omitir a ma-
ternidade. Por quê? Essa criança a cego-
nha não trouxe? Os machões brasileiros
negam-se a reconhecer os filhos que gera-
ram fora do casamento e nada, nada
mesmo, os obriga a fazê-lo. Nem leis nem
Justiça, nem humanidade (saberão o que
é isso?).

No táo decantado amor livre da Sué-
cia, adultos podem fazer de seu corpo o
que entenderem, mas se de um ato se-
xual, logicamente a dois, se originar uma
nova vida, ambos sâo responsáveis por
ela, ainda que optem pelo aborto legaliza-
do, que só se realiza quando forem esgo-
tados todos os meios para evitá-lo. Aqui.
nossos grandes homens, com um riso
sarcástico e a cabeça empinada, simples-
mente dizem: "Sei lá se o filho é meu; ela
que se arranje". E saem, impunemente, a
gerar outros filhos com a mesma atitude
egoísta e irresponsável.

A mocinha avançadinha do episódio
polêmico de Malu Mulher nâo teve cora-
gem de enfrentar as conseqüências de seu
ato e muito menos de expor o assunto a
seu companheiro para que juntos tomas-
sem uma decisão. Se a única saída fosse o
aborto, que procurassem a clinica clan-
destina (?), mas que o homem também
assumisse o problema. Isso não foi feito
porque, embora estejamos no limiar do
século XXI, a mentalidade masculina é a
mesma de todos os séculos, sendo, agora,
um pouco pior: se a mulher quer liberda-
de sexual, que se vire quando vier um

filho: o pai machão estar* livre. Que
assim seia. Norma Silva Hauer — Rio de
Janeiro

Retorno

A tradicional alíarrobeira é árvore na-
tiva do Mediterrâneo, de papel importan-
te nas civilizações clássicas, conjunta-
mente com a oliveira, a amendoeira e a
figueira. Portugal é um de seus grande
produtores mundiais.

Durante largos anos alfarroba, vagem-
fruto da alfarrobeira, torrada e moída
serviu para falsificar café e, misturada,
falsificar chocolate e cacau, além de pro-
dihár finíssimo álcool e, até princípios
deste século, finíssima e aromática aguar-
dente, em nada inferior aos conhaques e
uísques quando envelhecida em barris de
castanho e carvalho. Da farinha da alfar-
roba, crua ou torrada — a chamada velha
e, por isso, bem seca — faziam-se aprecia-
dos doces, tortas e broas, até fins do
século passado.

Alimento essencial para o gado, por-
que se mantém seca e inalterada durante
um período de três a quatro anos (...), a
alfarroba havia sido relegada quase ao
esquecimento, apesar de sua versatilida-
de e de seu uso várias vezes milenar, que
tâo grandes serviços prestou às grandes
civilizações dos primórdios da humanida-
de, inclusive às grandes civilizações ára-
bes, gregas e romanas. Agora, segundo os
jornais portugueses e alguns brasileiros,
os portugueses iniciaram o fabrico de
chocolate exclusivamente à base de fari-
nha torrada de alfarroba, muito saboroso
e que não engorda nem provoca algumas
das indisposições e alergias inerentes ao
chocolate de cacau, e cujo sabor, quando
trabalhado com recheio de frutas, licores
e variados aromas, pouca diferença apre-
senta do verdadeiro chocolate à base de
cacau, tendo já os seus apreciadores e
consumidores.

Ainda nas duas ou três primeiras déca-
das deste século, as populações do Sul de
Portugal, de menor poder aquisitivo, usa-
vam um café de alfarroba torrada e moi-
da, conhecido vulgarmente por café do
pobre, e consumiam alfarrobas torradas,
muito apreciadas pela criançada, o que
segundo a literatura oral seria herança
árabe, radicada no Algarve há vários mi-
lènios.

Parece que o nosso mundo, depois de
ter alcançado o máximo e ultrapassado
até os pincaros da Lua, começa e regredir
ou voltar ao passado, procurando hábi-
tos, usos e costumes por vezes mais hu-
manizadas e sempre mais naturais e sau-
dáveis.

Nâo seria outro o sentido nacionalista
das novas veredas em procura de um
habitat climatérico e ecológico mais na-
tural, do abandono de certos modismos e
modernismos internacionais, desvincula-
dos da terra e do povo das regiões e
cidades históricas, e da volta a determi-
nadas concepções de arquitetura tradi-
cional e histórica que, oferecendo mais
segurança e intimidade aos lares na con-
turbada e violenta cojuntura em que vi-
vemos, obrigam a certo medievalismo na
urbanização e na arquitetura, almaga-
mando as conquistas e tecnologia moder-
na na filosofia e temática das tradições e
práticas seculares dos hábitos, usos e
costumes históricos. Natalino Santelmo
— Rio de Janeiro.

UM ESFORÇO QUE NAO
DEVE SER INGLÓRIO

Estilo

Em Ipanema, Rua Garcia D'Ávila,
quase esquina de Prudente de Morais,
funciona a boutique Company, uma das
mais luxuosas, mais sofisticadas e tam-
bém das mais originais. Deixarei de falar
aqui de seu alto nível e de seu requintado
gabarito, para me deter no aspecto origi-
nalidade. Já por duas vezes, um lapso de
tempo relativamente curto, duas jovens
foram a essa boutique fazer compras.
Depois de experimentar algumas roupas,
náo puderam comprá-las, pois não satis-
faziam a seus manequins. Mas em ambas
as ocasiões, antes de saírem, foram obri-
gadas a deixar uma funcionária revistar-
lhe a bolsa, para que a gerente pudesse
ficar sossegada, ciente de que as clientes
náo estavam roubando alguma coisa. Na
segunda vez que isso aconteceu com mi-
nhas filhas, resolvi ir à boutique enten-
der-me com a gerente, porque me senti
revoltada com a humilhação por que,
gratuitamente, passara a minha segunda
filha. Tentei fazer ver à gerente que tal
atitude humilhava uma pessoa honesta.
Recebi a resposta de que a funcionária
havia feito exatamente a sua obrigação,
poiS/é contratada para revistar a bolsa de
quem vai à boutique e nada compra. Náo
conformada com tal resposta e vendo que
a gerente que me atendera náo tinha
capacidade para compreender sutüezas
desse gênero, voltei para casa e telefonei,
pedindo para falar com a pessoa de maior
responsabilidade no estabelecimento.
Veio ao telefone uma outra pessoa que
nào a primeira gerente. Expus-lhe o fato.
Mostrou-se mais compreensiva, mas sus-
tentou a defesa da funcionária encarrega-
da da revista dos fregueses. Fiz-lhe ver|
que a funcionária nào tinha gabarito para
exercer uma tarefa tão delicada e que
feria acintosamente o brio de quem é
honesto, como senti que, apesar da me-
lhor compreensão, estava malhando em
ferro frio, participei-lhe o meu intento de
divulgar o fato pelos jornais, para que
ninguém mais — pelo menos as pessoas
honestas, já que ela afirma que em sua
boutique entra tanta gente desonesta —
seja apanhado de surpresa e passe pelo
mesmo vexame que minhas filhas passa-
ram. Amanda Leal Ferreira Barbosa —
Rio de Janeiro.

As cartas seráo selecionadas para publicação no
todo ou em parte entre as que tiverem assinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.

Suzana Braga

NÃO 

só os 60 contratados pela Fun-
terj, a meia dúzia que faz bicos em
peças teatrais musicadas e os 20
ou 30 bailarinos ligados a entida-
des privadas ou subvencionadas

por particulares precisam trabalhar. Ganhar
salários, ter uma boa formação, dispor de
espaço permanente e atuar constantemente
são aspirações de um número provavelmen-
te 10 vezes maior de artistas. Estes formam
um contingente que nem sempre trabalha
convenientemente, paga aulas (quando po-
de, visto que raramente trabalha) e até dan-
ça de graça, para ao menos se exercitar e ter
contato com a cena. São marginais que lu-
tam para dançar, numa situação que con-
trasta com a de antes, quando as moças, por
exemplo, desistiriam logo do sacrifício, ca-
sando com o primeiro que aparecesse, para
garantir financeiramente o futuro e frustrar-
se artisticamente para sempre. Muitas — do
ponto-de-vista da dança — apenas em prejuí-
zo próprio, mas algumas em prejuízo de
muitos, porque depois de certa altura da
vida, com o lado econômico seguro e os filhos
mais ou menos criados, voltavam à carga,
trazendo como bagagem tão-somente a von-
tade que um dia, 20 anos passados, tiveram
de dançar.

O grupo dessas artistas repescadas aca-
bou por engrossar-se com a expansão social
e familiar da Psicologia e com o aparecimen-
to de novas técnicas de dança, incluídas aí a
dança moderna (cuja escola, aliás, é tão
rígida e necessita de tanta formação quanto
a clássica) e a expressão corporal, que, bem
desenvolvida em outros países, no Brasil se
desvirtuou ao ponto de quase virar um sino-
nimo de palavrão. Sem nenhum conheci-
mento que remontasse à adolescência dos
praticantes, a salada foi feita e a forma
técnica empregada sempre foi a de produzir
algo que resultasse em dinheiro ou auto-
afirmação.

Se dessas fornalhas, a maioria se perdeu
em suas próprias especulações, uma boa
quantidade ainda sobrevive, dentro dela
muita gente recuperável, querendo acertar o
passo para poder dançar efetivamente. Para-
lelamente a esse esquema, muita gente dedi-
cou grande parte de sua vida e do seu dinhei-
ro ao estudo sério, e agora não sabe que
caminho tomar.

Foi pensando nisso que este ano se criou
a Associação de Dança Contemporânea do
Rio de Janeiro, com o objetivo de dar aos
marginais ou desprotegidos da dança uma
forma de ação continua, de trabalho, de
estudo e de aprimoramento, cuidando tam-
bém de defender seus interesses. Só 30 inte-
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Graziela Figueroa, do
Coringa Grupo de Dança

ressados, porém, aderiram até agora ao mo-
vimento.

Se é verdade que uma pessoa possa
conhecer tudo de teoria e isso de nada lhe
adiantar, se ela só resolve exercitar-se ou
começar a aprender dança aos 30 anos, da
mesma maneira nada de produtivo poderá
acontecer também aos que repudiam a técni-
ca. Por outro lado, os verdadeiros interessa-
dos. mesmo que não possam brilhar nos
palcos — o que parece ser o grande propósito
da maioria — poderão ser orientados e se
especializar teoricamente, talvez até como
professores ou ensaiadores: a nossa dança
engatinha e precisa de toda colaboração
possível. Nesse caso ou no do bailarino ainda
recuperável, a Associação pode ser veículo
de um auxílio fundamental.

A reaüdade é que quase nâo temos pro-
fessores, não temos coreógrafos e quase nâo
temos também bailarinos. Então, por que
nào juntar um pouco de cada coisa para ver
se o resultado será um pouco melhor?
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O Grupo Dancor, em Caleidoscópio

Alguns movimentos já apareceram no
país para estimular os bailarinos sem casa. O
mais importante talvez tenha sido o Concur-
so de Dança de Salvador patrocinado pela
Universidade Federal da Bania e com apoio
do Serviço Nacional de Teatro. Mas os gru-
pos cariocas que se propuseram a ir a esse
festival este ano apelaram de todas as ma-
neiras possíveis, inclusivp ao SNT, para con-
seguir as passagens de ônibus comuns, sem
resultado. Já era um despropósito uma via-
gem desse tipo, pois minaria, pelo desgaste,
o rendimento das apresentações. Para com-
pletá-la, foi necessário um espetáculo-
relâmpago no Teatro Dulcina, com a apre-
sentação de trailers dos trabalhos que iriam
à Bahia. Mesmo assim, houve gente que teve
de pagar a passagem do próprio bolso, como
aliás já vinha acontecendo há dois anos.

O inacreditável nessa história é a versão
que dela nos dá uma bailarina de um dos
grupos: "Quando jâ estávamos instalados na
Bahia, e dançando, apareceu um represen-
tante do SNT, comunicando-nos que havia
conseguido nossas passagens. No caso, a
única coisa a fazer era rir, pois o festival já
havia começado e todos nós já tínhamos,
comprado nossas passagens de ida e volta".

. Foi na Bahia mesmo que os participan-
tes tiveram a idéia de realizar uma mostra de
dança no Rio. Organizaram o projeto e pedi-
ram auxílio ao representante do SNT, auxi:
lio a nível de estrutura e de verbas, únicas
áreas em que o órgão pdde atuar, por faltar-
lhe pessoal especializado que se ocupe de
dança. O projeto foi exposto, as idéias foram
colocadas e todos aguardavam no Rio o
início dos trabalhos. Mas houve um deeacer-
to entre o órgão oficial e os participantes: o
SNT assumiria tudo e jogaria para escanteio
a Associação de Dança do Rio de Janeiro, o
Sindicato dos Artistas e os próprios partici-
pantes, que passariam a ser meros atuantes,
ainda que fossem os autores das idéias. Pres-
soes daqui e dali, chegou-se a um meio-
termo. Ficou estabelecido que o nome da
Associação e o do Sindicato não seriam
suprimidos e que as idéias originais nào
seriam absorvidas por outros. Apenas o SNT
trocaria o nome do evento para Segundo
Ciclo de. Dança Contemporânea, tentando
recolher os louros do ano passado, quando
passou por herói ao promover o Primeiro
Ciclo de Dança, no Teatro Cacilda Becker.
Esse acontecimento lograra excelente recep-
tividade de público, graças sobretudo aos
esforços de seus participantes.

A programação do Segundo Ciclo de
Dança é bastante interessante e certamente
oferecerá algum proveito ao meio artístico. A
cada semana, de quarta-feira a domingo,
espetáculos de um conjunto às 21h, no Tea-
tro do BNH. Às segundas e terças, mesas-
redondas ou trabalhos experimentais no Ca-
cilda Becker. Os integrantes da Associação e
os participantes se empenharam ao máximo
para conseguir temperar essas mesas-
redondas com nomes significativos, polèmi-
cos e competentes. Assim, temos Tatiana
Leskova, Gerry Maretzky, Lourdes Bastos,
Henrique Morelenbaum, Fernando Pamplo-
na, Marcos Flakssman e Jorginho de Carva-
lho, entre tantos outros que debatem técnica
de dança, concepção de espetáculo, cenogra-
fia, iluminação e música.

Os grupos selecionados náo foram esco-
lhldos segundo um critério de bom ou ruim,
mas sim ao de que pode e deve tentar quem
quiser. São três grupos do Rio, dois de São
Paulo, um de Porto Alegre, um de Minas
Gerais e outro da Bahia. A festa começou
semana passada e se estenderá por dois
meses. Mas a divulgação foi quase omissa e
os grupos começaram no escuro, em prejuízo
principalmente dos primeiros a se apresen-
tar, o CQD, de São Paulo, e o Dancor, do Rio
de Janeiro. Mesmo assim, não há desânimo.
E quem passou pelas praias, de Copacabana
ao Leblon, na semana passada, deve ter visto
os integrantes desses grupos, bumbos na
mão, cartazes coloridos, fazendo a sua auto-
promoção.

Esses artistas que lutam contra tudo
merecem ser vistos e quem se interessa por
dança nâo pode deixar de apoiá-los, talvez
nem tanto pelo que possam apresentar, mas
para valorizar o seu esforço, que náo deve ser
inglório. Algum fruto deverá aparecer.

Religião

A CRUZ E A CRIANÇA
Dom Marcos Barbosa

NO 

Evangelho de Domingo Passado, Pe-*dro, que proclamara "Tu és o Cristo!",
puxa o Mestre pela manga e tenta
afastá-lo da cruz que ele anuncia. Mas
Jesus, numa de suas esplêndidas cole-

ras, chama entào o futuro papa de Satanás. Pois a
cruz é a sua meta e a sua medida. Só ela nos pode
dar a altura, a larguyra, a profundidade, a espessu-
ra do seu amor. Nào há maior prova de amor que
dar a vida pelo amigo. E de braços abertos. De
coração aberto.

O Cristo e a Cruz sâo inseparáveis, mas tenta-
mos separá-los, como Pedro. E como aquela perso-
nagem de um romance moderno, que exclama:"Se o Cristo voltasse hoje, nâo traria uma cruz,
mas um tambor de gasolina, para pôr fogo nos
exploradores!" Não, ele voltaria com a cruz. E, se
somos táo bons, se queremos retirar a cruz ao
Cristo, talvez nâo seja por pensarmos nele, como
Pedro, mas por pensarmos... em nós mesmos.
Porque Jesus acrescentava logo em seguida, repe-
lindo Pedro e voltando-se para a multidão: "Se
alguém quer vir atrás de mim, que ele tome a sua
cruz e me acompanhe!" E é isso que nào queremos.
Arrumamos cuidadosamene a nossa vida e, quan-
do a cruz se aproxima, temos a surpresa de Pedro.
Um exemplo: uma mulher e um homem apaixo-
nam-se um pelo outro, mas um deles jâ nâo é livre.
E ei-los revoltados. E eis que encontram até sacer-
dotes que justificam sua revolta e uma nova união
com o simulacro e o sacrilégio de uma bênção!
Qual o lugar que esses cristãos haviam reservado
para a cruz? E os que se apressam em afastá-la
desses ombros indóceis, que dirão ao que jã nas-

ceu com a cruz atada à própria carne por uma
doença hereditária, uma deformidade física, a au-
sència de qualquer talento ou beleza? Terào todos
o direito de ser felizes a qualquer preço, mesmo
passando por cima da cruz e recusando a imitação
de Cristo? Entào, que discípulos são esses?

Gostaríamos de retirar a cruz ao Cristo para
nos esgueirarmos da nossa. Mas já disse alguém
com muito acerto: "Os que buscam um Cristo sem
a cruz, acabam encontrando uma cruz sem o
Cristo." O melhor é tomar a cruz (ou as cruzes)
sobre o ombro. Seja qual for o seu peso, a sua
duração, o seu imprevisto. E o ideal é seguirmos o
conselho de Santa Teresa, a Grande: "A cruz, que
pesa arrastada, toma-se leve, abraçada..."

Nào esqueçamos também a lição de Santa
Teresa, a Pequena, que náo desprezava as peque-
ninas cruzes de todo dia, que nós deixamos de
lado, julgando-nos capazes das grandes — que
Deus deseja talvez poupar-nos, conhecendo nossa
presunção e nossa fraqueza... E aquela que Pio xn
chamou, por sua atualidade, "a santa do século
XX". e que uniu seu nome de religiosa, como um
roteiro, o Menino Jesus e a Santa Face, deixou-nos
como testamento justamente a doutrina do Pe-
queno Caminho e da Infância Espiritual, já vis-
lumbranda no incomparável Salmo 130.

E no próximo Domingo que faz Jesus, senão
dar-nos a raiz da doutrina de Teresinha? Tendo
perguntado aos discípulos, que nào tém a coragem
de responder, sobre o que discutiam pelo caminho,
e bem sabendo que indagavam qual seria o maior
em seu Reino, chama, admirável pedagogo, uma
criança, que coloca no meio deles: "Se alguém
quiser ser o primeiro, torne-se o último e u servo de

todos. E quem acolhe uma criança por minha
causa, é a mim que acolhe..."

Ora. sabemos que as cnanças, inclusive por
falta de discernimento, são naturalmente egoístas,
mal tomam conhecimento dos outros, vivem em
seu próprio mundo: não é isto que o Cristo nos
propõe. Mas, por outro lado. a criança confia em
seu pai e cré cegamente que o pai pode tudo... E
por isso o Cristo nos convida a imitá-la, como um
exemplo mais ao nosso alcance que o dele, e com
ela se indentifica. Que foi ele, desde a eternidade,
senáo o Filho que procede do Pai, voltado para o
Pai, e que consente em vir ao mundo para ensinar
aos outros, aos filhos pródigos, a obediência, e a
obediência até a morte? Já o Salmo dizia, profeti-
zando: "Tu me fizeste um corpo: eis que eu venho,
ó Pai, para fazer a tua vontade." "Meu alimento —
dirá mais tarde o próprio Cristo — é fazer a
vontade de meu Pai. E diz no Horto, e nos ensinara
a dizer no Pai-Nosso: "Seja feita a tua vontade!
Sim, se formos filhos, se procedermos como as
criancinhas e como ele. náo fugiremos às cruzes
enviadas, preparadas pelo Pai. E molharemos o
nosso pão de cada dia na "vontade de Deus aceita
e clara", como dizia o Poeta. Não viveremos in-
quietos e preocupados com o dia de amanhã, que
nào está em nossas mãos, mas nas mãos de
alguém que nos ama mais do que nós mesmos nos
amamos.

"Nada tendes porque nada pedis!". diz Sáo
Tiago na Epístola da mesma Missa.

Nós proclamamos a bondade e a onipotência
do Pai Nosso que eáta no céu mas não acredita-
mos que somos filhus. e nada pedimos Movidos
pelo convite a infância, peçamua ao Pai. neste Ano
da Criança, a graça de nos lemorarmos constante
mente de que somos filhos;
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Elementar

A notícia de que o consumo de
gasolina no pais aumentou de ja-
neiro a agosto em 8% em relação ao
mesmo período no ano passado não
pode ser considerada alarmante,
multo menos surpreendente.

Qualquer dado sobre o assunto
só existe se comparado ao índice do
aumento da frota brasileira. Se este
foi de 8%, por exemplo, não houve
aumento algum. Se foi maior, ele
diminuiu.

A não ser que alguém imagine
ser possível diminuir o consumo de
gasolina colocando cada vez mais
carros na rua.

Sarcasmo
• Comentário do Sr Miguel
Arraes examinando o panfleto
fartamente distribuído entre
o povo quando da sua chegada
a Recife e que o chamava de O
Homem de Seis Milhões de
Rublos:
— É verdade. Estou juntan-
do dinheiro para ajudar a pa-

ar a dívida externa que eles
zeram.

0 melhor

Além do maestro Friederich
Lehn, que já ensaia com a Orques-
tra Sinfônica do Teatro Municipal,
chegaram ao Rio anteontem os três
enormes containers com os cená-
rios e figurinos do Balé de Stuttgart
— os mesmos utilizados na tempo-
rada de Nova Iorque.

Dia Io de outubro, dois dias an-
tes da estréia, chega ao Rio o jato
fretado trazendo os 60 bailarinos e
os 40 técnicos da companhia.

A proporção bailarinos técnicos,
rara em excursões de companhias
de balé ao Brasil, é justificada pela
exigência de Mareia Haydée de
apresentar aqui o que de melhor é
capaz o Stuttgart, que ela dirige.

¦ ¦ ¦

"Saison"

florentina
• A temporada social anda rica em janta-
res florentinos, alguns bem-sucedidos, ou-
tros nem tanto.
Há muito mais veneno do que ouro nos anéis
dos anfitriões.

Zozimo

fast®!; . */ 4 ' M
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Danuza Leão e lide de Lacerda Soares
em noite de longos e black tie

RODA-VIYA

Chegando de mais uma viagem o Sr
Joáo Havelange.

Flora dc Morgan-Snell convidando
para um almoço só de mulheres no dia
27.

Continua a distribuição de mudas de
árvores, inclusive de pau-brasil, promo-
vida pela Secretaria de Agricultura do
Estado do Rio. As 50 mil mudas estào
sendo distribuiídas gratuitamente no
Supermercado Makro, na Barra.

O Sr e Sra José Bonifácio Amorim
reúnem em sua casa um pequeno núme-
ro de amigos para jantar no dia 27.

A Sra Sônia de Boehtlingk marcou
seu regresso a Paris para o próximo dia
6.

A bailarina Mareia Haydée será a
figura central do jantar, dia 10, para o
qual está convidando a Sra Olivia Leal.

Quando vier ao Brasil, para um série
de apresentações, Count Basie aprovei-
tará a viagem para gravar um LP só de
músicas brasileiras. Dividirá os microfo-
nes no disco com a cantora Alcione.

Joana e José Manuel Fragoso rece-
bem para jantar no dia 28.

Luis Jasmim partiu ontem para No-
va Iorque, de onde esticará até Paris.
Estará de volta em fins de outubro.

O Prefeito e Sra Israel Klabin cstào
convidando para o recital de piano que
oferecem dia 27 no Palácio da Cidade.
Ao piano, Jacques Klein.

Leopoldo Serran lança hoje a partir
de 21h no Cine São José seu último
livro, Shirley, a História de um Traves-
ti. Trata-se, na verdade, do roteiro para
um filme.

Rui Brandolini está sendo esperado
no Rio semana que vem.

O Ministro Karlos Rischbieter e o
presidente do Banco Central, Sr Ernâne
Galvéas, partem domingo para Belgra-
do onde participarão da reunião do
Fundo Monetário Internacional. Esta-
rão de volta na primeira semana de
outubro.

Os 80 anos da Embaixatriz Ester
Proença do Lago serão comemorados
com uma missa em açáo de graças, dia
25, na igreja N S\ do Carmo.

Só com sol
O barraco azul onde o

Detran instala o seu posto
de emplacamento na Lagoa
deve ser evitado pelos moto-
ristas nos dias de chuva.

Seus funcionários recu-
sam atendimento quando
chove alegando que podem
pegar uma pneumonia.

Nem o oferecimento, fei-
to esta semana por uma jo-
vem senhora, de ceder seu
guarda-chuva foi suficiente
para convencer o funcioná-
rio que se recusava termi-
nantemente a se molhar "só
para trocar uma plaqueta".

Como a senhora insistis-
se, argumentando que nada
indicava que o mau tempo
fosse passar e assim acaba-
ria perdendo o prazo, ele foi
definitivo, além de pouco
amável.
— Isso é problema da se-
nhora e do tempo.

Diálogo

perfeito
O jogador Marinho, hoje um dos

grandes nomes do Cosmos, resol-
veu à sua maneira seu problema de
comunicação nos Estados Unidos.
Sem ter aprendido até hoje sequer
a dar bom dia em inglês, tenta
exprimir-se falando um portuguêscom sotaque de americano.

Se não conseguir se fazer enten-
der, garante pelo menos um diálo-
go em perfeito pé de igualdade com
o Sr Harry Stone.

A marca

do dono
Grandes ou pequenos, os janta-res oferecidos por Carmem e Tony

Mayrink Veiga levam sempre amarca inconfundível da anfitriã: aelegância.
O de terça-feira era, por acaso,

pequeno — uma mesa só, os lugares
marcados — mas nem por isso me-nos elegante e requintado.

Entre os que estavam, Lais eHugo Gouthier, Guiomar e Gusta-
vo Magalhães, Yolanda e Sérgio
Figueiredo, Iara e Roberto Andra-
de, Nelson Batista.

Livros de

cabeceira

Dois livros estão com
suas edições inteiramente
esgotadas nas livrarias
de Brasília:

O Príncipe, de Ma-
chiavel.

O Cavalo, de G. Ro-
maszkan.

O primeiro todos co-
nhecem; o segundo ensi-
na com riqueza de deta-
lhes como montar a ca-
valo.

¦ ¦ ¦

Abertura
Surpresos de verdade

estão os médicos que co-
meçam a receber convites
para participar de um en-
contro nacional de medi-
cina e saúde em Brasília,
em meados de outubro.

Segundo o programa,
que está sendo enviado
aos possíveis participan-
tes, o encontro cientifico,
cuja pauta de debates li-
mita-se a assuntos da es-
pecialidade, será aberto
com uma palestra do Sr
Luís Inácio da Silva.

O qual, diga-se de pas-
sagem, é metalúrgico e,
até onde se sabe, nada
entende de medicina.

De surpresa
Não será surpresa pa-

ra esta coluna se o Sr
Leonel Brizola desembar-
car domingo no Rio.

Viria discretamente
sem comunicar a nin-
guém, a não ser wis pou-
cos amigos.

Privilégio

Disputou-se quase a
tapa na Casa Branca a
hora de ser o primeiro a
receber o Papa Joáo Pau-
lo n quando de seu de-
sembarque nos Estados
Unidos, dia Io de outubro,
em Boston.

Competiam Zbigniew
Brszezinski e o Vice Wal-
ter Mondale.

O Presidente Carter
resolveu a contenda saio-
monicamente: designou
Mondale para representá-
lo na mesma data no Pa-
namá e deixou o caminho
livre ao Assessor para As-
suntos de Segurança queé, como seu nome indica,
de origem polonesa.

¦ ¦ ¦

Contrabando

e alta
O salto que o preço do

dólar no câmbio negro
deu ontem no mercado
carioca, chegando a ser
negociado a Cr$ 38, nâo
chegou a surpreender os
operadores.

O aumento já era espe-
rado, chegando ao Rio
apenas um dia depois de
atingir São Paulo, resul-
tado do intenso combate
movido pelas autoridades
do Governo federal ap
contrabando do café.

Naó havendo contra-
bando, explicam, não há
entrada ilegal da moeda
no país. ***

Em São Paulo, a alta
durou apenas dois dias.

Inspiração

À antiga
• Observação de um turis-
ta brasileiro que acaba de
passar alguns dias de fé-
rias ao sol do Algarve:

— Aquilo, sim, é que é
praia. Praia à antiga, sim
senhor. Todo mundo
quietinho, sentadinho,
sem qualquer tumulto.
Ninguém trotando pelaareia como é comum noje
em dia.

A Ford brasileira lança
até o final do ano um novo
modelo no mercado.

Será um carro peque-no, bastante econômico,
movido por um motor de
apenas 1 mil 100 cilin-
dradas.

O carro, cujo resultado
final faz lembrar o Fiesta
alemáo, tem uma frente
inspirada no Chevette e
uma traseira bastante se-
melhante à do Fiat-147.

Zózimn Rarrnzo (In Amoral

PEDRDJHOMATTAR ipl
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Pedrinho Rodrigues e Lorena Alves

Direfao de Expedito Faggioni
Sem couverlartistico. nem consumagao minima
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PIANO BAR
? TECLADO

, ANEXO BESTAURANTE LES TEMPLIERS
Av. Borges de Medelrps, 3.207 - Lagoa - Tel. 266-1901

VOCE JA PENSOU EM CpNCLUIR SEU
CURSO DE INGLÊS?

Pr««. Vargas. 60S/16?-222-5921 -224-4138 , .ir-rl f, , riLargo do Machado, 29/317-265-6632-286-0530
Conde da Bonfim, 297/2S264-0740 284-0842 Vi Ul B

CORTINAS
PREGUEADAS
Um toque de bom
gosto. Feito com os
mais variados tecidos,
em cores e padrões a
sua escolha.

OSTROWER COM. E IND.LTDA.
Rua Marquês d«
Abrantes, 178Loja D
Tels. 266-7775— 266-3068
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"RASGA 
CORAÇAO"

0 YIANINHA PROIBIDO

COMEÇA A SER

MOSTRADO EM CURITIBA

SENSACIONAL SHOW

DE DISCOTECA E GAFIEIRA

AO VIVO

para assistir e dançar

DIA 22/9/79 ÀS 22 Horas
Tim Maia
Antonio Carlos e Jocafi
e Orquestra de Eduardo Laje
Apresentando o Internacional Walter Montezuma

DIA 23/9/79 ÀS 20 Horas

Beth Carvalho
Roberto Ribeiro
e Orquestra de Eduardo Laje
Apresentando o Internacional Walter Montezuma

LOCAL — RIOCENTRO — INGRESSOS À VENDA NAS LOJAS DA
LETRA S/A PREÇO Cr$ 150,00
ÔNIBUS SAINDO:
Terminal Rodoviário — Praça do Lido — Praça Saez Pena —
Cascadura — Meier

POUPE NA LETRA S.A. — POUPE NA LETRA S.A.

American Bar
e

Restaurante

' A partir deste fim de
semana, aberto para ai-
moço aos sábados e do-"mingos.

Rua Gal. San Martin, 435 Tel.: 267-
1965 Leblon

c

um filme dc
Antônio Calmon
o mesmo diretor
de "Os Embalos
de Ipanema"

«§
Ninguém pode com o filho da máe

t HELBER RANGEL WILSON GREY
TEREZA RAQUEL ROBERTO BATTAGLIN

MARIA LÚCIA DAHL Colorido -18 anos fs?
£HOJ&¦*:*<?lÀ.iói.tkta/B.io.» io{

Telefone para

264-6807

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

IAWTBUFF

ELEITA PELA IMPRENSA AMERICANA COMO A MELHOR
CANTORA DE 1979

PARTICIPAÇÃO DO WAYMON REED QUARTET
. 3a, 4a e 5a 21.30h

SEXTA 23h SABADO. 2 SESSÕES' 20.30h e 23.30h.
DOMINGO 20h.

i si isi i v no.it:
FAÇA JA SUA RESERVA' Cr$ 350.00

SERVIÇO DE BAR E RESTAURANTE A PARTIR DAS 20h.

GANEGA0 INF ¦ 295-3044 * 295-9796
295-1047

URITIBA — Es-
tréia nacional-
mente, hoje, no
Teatro Guaíra, a
peça Rasga Cora-
Vão, de Oduvaldo

Vianna Filho, trabalho pre-
miado em 1974 pelo Serviço
Nacional de Teatro, mas logo
proibido pela Censura, e só
liberado recentemente. O di-
retor José Renato aceitou as
ofertas que o Governo para-
naense lhe fez em dinheiro,
porque conhecia bem o públi-
co curitibano e sabia que se-
ria uma boa praça de teste.

A peça estréia em Curitiba,
e não no Rio, como desejava o
autor, porque há quatro me-
ses, quando José Renato pro-
curava recursos para monta-
gem, o Guaíra ofereceu Cr$ 1
milhão e tempo livre para uti-
lização do Teatro. Já tendo
recebido um financiamento
de 40% dos custos totais da
peça (Cr$ 3 milhões) e tendo a
platéia de Curitiba por "cos-
mopolita, interessada e acos-
tumada a grandes apresenta-
ções internacionais", resol-
veu fazer o chamado try out
nesta cidade.

Há duas semanas, encon-
tra-se em Curitiba o elenco de
Rasga Coração, que terá co-
mo ator principal Raul Cor-
tez, aém de Ary Fontoura,
Lucélia Santos e outros no-
mes nacionais. Para o diretor
José Renato, amigo intimo de
Oduvaldo Vianna até sua
morte, a oportunidade de di-
rigir esta peça — comparada
a Vestido de Noiva, de Nelson
Rodrigues — "é a maior res-
ponsabilidade que minha car-
reira ofereceu. Esta não é ape-
nas mais uma simples peça,onde o encenador, de acordo
com sua concepção própria e
independente, cria à vontade.
É realmente um depoimento
pessoal feito com tanto amor,
tanta profundidade, com tan-
ta coragem que, de repente,
qualquer tentativa de lnter-
pretá-lo com independência
pode alterar seu conteúdo".

Rasga Coração retrata um
período da vida brasileira, em
que os conflitos de gerações
são inevitáveis. O autor pes-
quisou a sociedade brasileira,
sua linguagem e seus costu-

mes durante três anos para
depois escrevê-la, já no leito
de morte. A açáo lógica, li-
near e real se passa em 1972,
numa família. O pai, funcio-
nario público e ex-militante
comunista, é colocado em xe-
que pelo filho, um bippie,
adepto da macrobiótica. Pa-
ralelamente, outras açóes,
que nâo só participam do
quadro real, mas represen-
tam fragmentos da memória
histórica e pictórica, voltada
para os idos da Revolução de
30, como a manifestação da
direita no Brasil, nesse pe-
riodo.

Para que todas essas ações
fossem compreendidas pelo
público e para que ganhas-
sem a dimensão desejada pe-
lo autor, o cenário criado por
Marcos Flacksman previu vá-
rios planos no palco. É a par-
tir de um plano central, onde
se desenvolve a história li-
near e lógica, que Flacksman
contrapôs outros planos, in-
clusive aproveitando o poço
do teatro, onde as ações para-
leias também são apresen-
tadas.

Restaurantes - Shows - Bares e Boates

PROGRAMA PARA Ò SEU LAZER

ppy

PA DIMuncn E tempo de dançar como antigamente bolero, maxixe samba-canção.
UAnllNnUoU  fox-trotte. baiadas Todas as noites aas 20n as 5h da matma, com
orquestra regida por Eduardo Lages Também coz<nha iniemaciona1 e bar comandado por Lito Abellera.
Rua Visconde de Pirais, 22 Res 287-0302 ' 287-3575  .

COZINHA INTERNACIONAL \
nr a i a CTfSD! A /D A r* r\ Restaurante tradicional do final do Leblon. culinária
ntAL Ao I UnlA/DAv^U  internacional além dos destaoues oara os saborosos
frutos do mar Em anexo, o Baco com música a cargo dos Diaoistas Luís Reis e San Severino Av.
Ataui'o de Pa.va. 1 235 — 3ai'<o Leoion Res 23^-3296 2íM-00'37 Vá conferir1
PAROI IP Uma tradição que já virou moda. Ponto de encontro do Que há
rMnUÜL ncUntlU ae meihc; na sociedade-mtelectuais, oo!! cos a^stas e
jornalistas Cozmna brasileira e ,nternacionai de 1 • ciasse A partir aas 22b; violonista Bonan almoço e
jantar diariamente Rua Marauês ae Abrantes. 92 Res 245-^270 225-5284

' 
1 

AS MELHORES CARNES - / .V-y-::®/
P AI IPUIA Se ü programa é almoçar ou jantar fora, recomendamos esta churrascaria da
ÜAULnA — Laranjeiras Churrascos aeiidosos e correto atend^ento. Amplos salões para
grupos festas ou banquetes confortáveis e refrigerados A pioneira das cnurrascarias Rua das
Laranieiras. 144 Res 245-2655 245-3185 

COM SHOW

OBAOBA
A casa ae Oswaldo bàrgenteHi vem apresemanao com absoluto sucesso o
escetacuio "Gandaia-80". com a Dartiooaçào de Iracema, as "Mulatas queNão Estão no "viaoa1 cantores e orauestra Um show de MPB. alegre e descontraído, que você irá

aaorar. Rua Visconde de Piraja. 499 Res . 227-1289 287-6899
Esta seçãc e cubiicaaa ès 6's e sâbaaos: 243-0862

EI

El
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José Carlos Oliveira

DIÁRIO IDIOTA

rão.
pálido.

UARTA-FEIRA
Quase 20 dias

| de chuva e frio.Lá se foi a mi-•nha pele de ve-
Estou moreno-
E agora, com a

chegada da primavera,
virão também as novas e
mais generosas chuvas.
Com trocadilho e tudo,
meus planos foram porágua abaixo: com os mús-
calos trabalhados nas ca-
minhadas diárias e a pele
bronzeada, pretendia
conquistar uma senhorita
cuja passagem numa es-
quina da minha vida, tu-
multuou o meu coração.
Mas ela só aparece quan-do vai à praia, em frenteao Jardim de Alá. Sem
sol, mada feito. Além do
mais, tenho que ir ao den-
tista hoje á tarde. Sou ca-
paz de voltar de lá de
bochecha inchada. En-
quanto náo desinchar,
não ousarei abordar a di-
vina criatura.

Duas da madrugada —
Acordo apavorado. So-
nhei que me chamava
Nur Mohamed Taraki e
era Presidente do Afegã-
nistão. O Conselho Revo-
lucionário estava reunido
em meu palácio. Foi

fuando 
o meu Primeiro-

linistro, Hafizullah
Amin, começou o tiroteio.
Hafizullah, eu próprio e
mais umas 70 pessoas ali
reunidas, éramos comu-
nistas e governávamos o

Sais 
de acordo com o esti-

> moscovita. Ora, ne-
nhum capitalista, pormais sórdida que seja a
sua imaginação, é capaz
de imaginar um racha
dentro de um palácio atu-
lhado de comunistas. Nós
só acreditamos na lógica
da História e nas decisões
emanadas do Partido. Ou
seja: na hora do pega-
pra-capar, quem sobrevi-
ver demonstra, por isso
mesmo, ter lido e apreen-
dido as lições de Marx e
Lenine. Aqueles que mor-
rem, porém, são tidos portraidores da causa do
proletariado. Eis a razão
de niiiguém desejar mor-
rer na maldita reunião do
Conselho Revolucionário.
O tiroteio vinha de todos
os lados, ninguém mais se
entendia, todos eram ini-
migos. Morreram 60, in-
clusive eu. Agora a minha
alma flutua no espaço, in-
visível, agoniada. Comu-
nista fica pela eternidade
afora flutuando assim,
pois não temos direito
nem ao Céu, nem ao Infer-
no e nem ao Purgatório.
Na próxima encarnação,
vou ser vendedor de es-
culturas de Vitalino em
Campina Grande. Ga-
nha-se pouco, mas tudo
bem.

Cinco da manhã — Ou-
tro pesadelo. Burlando a
vigilância do burocrata-
diretor, me escondi na la-
ta de lixo do hotel em queme hospedava, em Nova
Iorque. Sou um bailarino
russo, pertenço à troupe
do Bolshoi. Escondido na
lata, esperei as autorida-
des americanas de Emi-
oração. Mas quem abriu a
tampa foi Katherina, ter-
ceira bailarina e agente
do KGB. Ele dançou co-
migo tantos anos, na
URSS, que se tornou cá-
paz de fareiar o suor de
minhas axilas a quilôme-tros de distância. Daí quenão teve dificuldade em
me localizar na lata de
lixo. Fui obrigado a sair,
me meteram num avião e
já providenciaram uma
dacna de cimento arma-
do, sem janelas ou portas,rodeada de arame farpa:do, lá longe na Sibéria. É
ali que vou morar nos
próximos 15 anos. Não es-
tou arrependido, mas de-
vo reconhecer que minha
velha máe estava certa
quando eu lhe disse, ain-
aa adolescente, que pre-tendia dedicar minha vi-
da ao ballet. "Faça o quebem quiser", disse ela,"mas ouça o que lhe digo:
você com essa mania de
se esconder em latas de
lixo, jamais alcançará as
glórias de um Nureyev".
Como se vè, cumpriu-se
finalmente a praga de

máe. Quando voltar (se
voltar) da Sibéria, vou ser
picotador dé bilhetes no
Irem de Kiev.

Terça-feira — Há mui-
tas anotações anticomu-
nistas neste Diário. Eu
poderia falar alguma coi-
sa sobre o campo de con-
centração em que se
transformou o Uruguai,
ou sobre os comandos pa-ramilitares plurinacio-nais que se movimentam
livremente no Uruguai,
na Argentina, no Chile, no
Paraguai. Prendem um
casal, levam para as cá-
maras de tortura e dis-
persam os filhos peque-nos em outros países. Po-
deria falar nos milhares
de desaparecidos da Ar-
gentina, que o Governo
pretende dar oficialmente
por mortos. Tudo isso em
nome de uma suposta de-
mocracia ocidental e cris-
tá. Mas a única coisa que
posso fazer, diante desse
inferno, é repetir as pala-vras de um romancista
americano: "O horror! O
horror!"

Ontem, avistei um ga-to na calçada, sob a mar-
quise. Chovia aos potes.De repente o gato se en-
fiou debaixo de um auto-
móvel estacionado. Da-
quele ponto de observa-
ção, esperou que o fluxode automóveis, na pista,diminuísse. Quando viu a
estrada relativamente li-
vre, ele correu para o ou-
tro lado e desapareceu
entre uma parede e um
canteiro de obras. Onde
iria aquele gato com tan-
ta pressa, enfrentando a
chuva e a morte por atro-
pelamento? Será que, ao
contrário de mim, os ga-tos têm um objetivo na
vida?

De tarde — Meu Diário
indiscreto furou. Fixou
sem graça. Mas também,
com essa chuva e esse
frio, não se podendo ir a
lugar nenhum, vocês que-riam que eu achasse gra-
ça em alguma coisa? Po-
deria falar, ainda, nas mi-
nhas diversas viagens de
caráter político. Estive,
por exemplo, com o Fi-
gueiredo, a quem fui leva-
do pelo Maluf. O Figueire-
do me estendeu a sua fa-mosa mão estendida. De-
pois me perguntou qualera a minha posição e res-
pondi: "Estou pretendeu-do fundar o Partido So-
cialista Brasileiro, Femi-
nista e Ecológico". Figuei-
redo logo retirou a famo-sa mão estendida. Ficou
amuado. Ele só quer sa-
ber de um partidãoapoiando ele, e de uns
três Partidos fracionandoa Oposição. Não lhe pas-sa pela cabeça que há
pessoas neste pais quenáo concordam com tese
nenhuma e programa ai-
gum, de todos os que es-
táo sendo apresentados.
Pessoas que, como eu,
gostariam de ajuntar-se
numa agremiação políti-ca de minoria realmente
minoritária, só pra cha-
tear. Maluf me pediu quetivesse paciência, alegan-
do que, com o tempo, ha-
verá lugar para as peque-nas facções. Maluf está
sempre me pedindo tem-
po. Outro que não enten-
de a minha posição é o
Petrônio Portela. Depois
de lhe explicar por meia-
hora que sou um anar-
quista sem bomba, mas
em todo caso um anar-
quista, ele sugeriu que eu
aderisse a uma tal de Li-
belu. Seria o partido das
libélulas? Não — disse ele.— E um grupinho paulista
que anda dando trabalho.

Eu ia responder:"Bom, se anda dando tra-
balho, não deve ser me-
nosprezado. Afinal, há
muita gente precisandode trabalho, muito lum-
pen dando sopa..." Mas
não disse nada. As autori-
dades não me compreen-
dem. Vou acabar largan-
do a politica e me dedi-
cando ao contrabando de
café brasileiro para o Pa-
raguai.

_

FAFA DE BELÉM
90 MIL DISCOS VENDIDOS EM UM MÊS

Miriam Alencar
Um disco,, um filho, um

novo show. E nessa ordem
que Fafá de Belém está re-
começando sua carreira,
depois de muitos proble-
mas artísticos e de saúde. A
guinada, segundo ela mes-

"A GAROTINHA
CRESCEU,

AGORA SOU
UMA CANTORA

ADULTA"

O 

que se passou tal-
vez tenha sido o
vôo do sucesso.
Quando vi, estava
de asa quebrada e

cal sentada no chão. Tirei as asas e
comecei a engatinhar outra vez, de
forma muito racional.

Quem fala é Fafá de Belém, mais
magra 10 quilos, grávida de três
meses, muito tranqüila e pronta
para recomeçar tudo, em nova for-
ma. Esfuziante em muitos momen-
tos, lembrando às vezes uma meni-
na — embora com 23 anos — de
vermelho da cabeça aos pés, maça-
cão de ginasta, tênis e meias, a
gravidez ainda não é notada. Falan-
do sem parar, ela conta tudo, desde
quando "as coisas começaram a
não correr bem", até ficar doente,
dar uma guinada e recomeçar:

Saí da barra da saia da máe e
entrei na fase adulta. Vou ser uma
cantora voltada para o trabalho.
Teve um momento em que penseiem largar tudo e voltar para Belém.
Mas agüentei firme e paguei paraver, sozinha. Mas fui eu quem dei-
xou chegar a esse ponto. Foi a
partir do meu último show, Banho
de Cheiro, que resolvi analisar tudo
que tinha saído da minha linha.
Precisava, urgente, de buscar uma
coisa, nova, dentro da simplicidade
do meu começo. Vi que coisas e
pessoas não estavam sendo legais,
prejudicando o que eu tinha lutado
para conseguir. Era muita progra-mação sem pensar na minha carrei-
ra como devia, fugindo de uma série
de responsabilidades, na maré do
que estava acontecendo.

Desde que começou, há poucomais de quatro anos, Fafá de Belém
só conheceu o sucesso. Como ela
mesma afirma, foi preciso que sais-
se prejudicada, inclusive na sua
saúde, para dar a guinada.

Volto ao meu estilo, com uma
dose de sensualidade, mas lingua-
gem simples. Entre as músicas es-
tão Sob Medida, de Chico Buarque,
que ele mandou para mim e me
autorizou a gravar. Ela abre o disco.
Depois, vem Memórias, de Gonza-
guinha, Bom-Dia Belém, de Proen-
ça e Adalcinda, que não é uma
exaltação mas uma declaração de
amor à cidade; Temporal, de Ivan
Lins; Confidencias, regravação de
um sucesso de Miltinho, da década
de 50, dos compositores Raul Sam-
paio e Benil Santos; Pergunte o que
Quiser, do Antônio Galdino, tam-
bém novo; Estrela Radiante,, quedá nome ao disco e é de Walter
Queiroz, o primeiro compositor queeu gravei (Filho da Bahia), Mesa de
Bar, de Paulo André Barata, queCarmem Costa gravou há uns sete
anos e Paulo André canta em seu
disco; Pacará, de Paulo André e
Rui Barata, que em linguagem
amazônica é uma bolsa de palha
para colocar peixe e é também o
apelido de gente baixinha. A músi-
ca fala de um caboclo ensinando ao
filho os mistérios do mar. Que Me
Venha Esse Homem, o primeiro
poema de Bruna Lombardi musica-
do; Assim Seja, de Milton Nasci-
mento, "muito pra cima", que foge
ao seu estilo tradicional pois é qua-se uma marcha-rancho. E Carece
de Explicação, de Dominguinhos.
Essa música foi um dos motivos
que me fez parar para pensar. A
letra tem muito a ver com o que eu
.stava passando.

ma diz, será grande, pois
deixou de ser a garotinha
legal, a filha da mamãe, a
irmã mais nova de todo
mundo, para entrar numa
fase adulta. O recomeço
marca, também, um retor-
no à simplicidade que lhe
garantiu o sucesso no início

da carreira. O que não quer
dizer que ela deixará de la-
do a Fafá sensual que jávendeu, nos últimos três
anos, mais de 340 mil discos
(incluídos aí os 90 mil alcan-
çados em apenas um mês
pelo recém-lançado Estrela
Radiante). O filho, embora

não estivesse em seus pia-
nos, será recebido com ale-
gria: Fafá pretende conci-
liar a vida artística com o
papel de máe.

— Meu filho vai comigo
para onde eu for.

fotos de Yborro Jr
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Mais magra
10 quilos,
grávida de
três meses,
Fafá de
Belém, 23
anos, se sente
madura para
uma guinada
com Estrela
Radiante, seu
novo LP

Sobre a confusão criada em tor-
no de Sob Medida, de Chico Buar-
que, que Fafá teria gravado sem
consentimento, ela explica com de-
talhes:

Chico me autorizou a gravar.
Isso aconteceu quando Miguelzi-
nho Farias estava viajando. A mú-
sica tinha sido feita para seu filme.
Quando ele ouviu no rádio, deu a
confusão. Mas o editor Corisco tam-
bém tinha autorizado a gravação
por escrito. No fim, Miguelzinho
disse que estava tudo bem, mas que
tinha antipatia por mim. Enfim, a
implicância era comigo.

Estrela Radiante é produzido
por Luis Alves e Armando Pitiglia-
ni. Fafá ê acompanhada por seu
conjunto: Luis Alves no contrabai-
xo; Cristóvão Bastos nos teclados;
Raul Mascarenhas no saxe flauta;
Bira da Silva na percussão e Rubi-
nho na bateria.As coisas deixaram de correr
no rumo certo, as pessoas estavam
falando, os comentários eram mui-
tos. Tinha muita gente tomando
conta e ninguém tomando conta.
Isso gerou em mim uma grande
tensão, mas eu náo queria parar. E
deu no que deu. Um dia, saí para o
espetáculo e senti que estava toda
trancada. Não conseguia mexer um
dedo. Tomei um banho de Alginex
e, quando entrei no palco, a perna
esquerda ficou paralisada. Cantei a
primeira música e, na segunda, pa-
rei e disse para o público: "Descul-
pem, mas não tenho condições de
continuar". O público foi maravi-
lhoso. ao contrário do que foi dito.
Pois logo no principio eu avisei que
não estava bem e se alguém quises-
se sair e voltar outro dia, tudo bem.
Quando parei, fui para casa acom-
panharifl apenas por meus músicos.

Os responsáveis pelo show pinotea-
ram. O diretor Paulo Lima, isto é, o
que podia ser chamado diretor, ti-
nha ido ao cinema. A RPM não fez
nada. Eu agüentei tudo sozinha.
Raul (Mascarenhas) já tinha falado
que eu não estava bem Assim co-
mo ele, o restante do conjunto me
deu todo apoio, quando eles pode-
riam reclamar, pois também esta-
vam sendo prejudicados. Tive um
deslocamento de bacia de três cen-
tímetros, com todas as caracteristi-
cas de hérnia de disco. Mas era tudo
tensão.

Diante dessa situação Fafá ini-
ciou um tratamento de acupuntura
de dois meses:

— Na primeira vez, cheguei a
colocar 11 agulhas, sete na orelha —
três de um lado e quatro do outro —
e duas em cada braço. De três em
três dias, as agulhas eram trocadas.
Da sétima vez, entrei de bengala e
sai andando normalmente. Foi fan-
tástico. Hoje estou recuperada. E
nesse tempo, pensei na minha car-
reira, o que eu não fazia desde que
comecei. Mudei tudo. Parei o disco
que estava preparando, que deveria
ser tão elaborado quanto o meu
terceiro LP, e parti para a simplici-
dade dos dois primeiros, gravando
com o meu conjunto. O disco lança-
do agora, Estrela Radiante, é isso,
as minhas vivências de cidade pe-
quena, as da cidade grande, compo-
sitores novos e antigos, arranjos
simples, enfim, com equilíbrio. Eu
sou mais para pau e corda do que
para o eletrônico.

O primeiro LP de Fafá de Belém,
Tambatajá. vendeu de 50 a 60 mil
cópias. O segundo, Água, foi o que
mais vendeu, superando as 100 mil
cópias. O 3o, Banho de Cheiro, está
em 90 mil Estrela Radiante ja saiu

com 90 mil cópias vendidas em um
mès e ela espera com ele ganhar o
disco de ouro:

Mas quando Fafá acabava de se
recuperar do tratamento de acu-
puntura, começou a sentir enjôos.
Era a gravidez que, segundo ela,
não estava programada. Mas nem a
gravidez nem o filho vão atrapalhar
seus novos planos:Primeiro fiquei com medo, era
uma responsabilidade enorme. Fi-
quei uma semana sem saber se po-
dia me levantar. Mas foi bom por-
que agora eu sou mais contemplati-
vá. Veio junto com a guinada, eu
deixei de ser a garotinha legal, a
filhinha, a irmãzinha mais nova pa-
ra ser uma cantora adulta. Não que
eu seja madura o suficiente, mas
me deu mais maturidade e visão
das coisas. No princípio pensei em
parar. Mas acho que vou conciliar
tudo pois estou com muito mais
força e segurança diante de uma
série de coisas. Não sei se vai ser
menino ou menina. Na minha fami-
lia dá muito menino. O que vier é
bom e vai comigo para todo o lado.

Até meados de dezembro Fafá
de Belém vai cumprir alguns con-
tratos já programados pelo interior,
todos de fim de semana. Depois
pára, enquanto espera o nascimen-
to do filho, e ensaia o próximo show
que terá direçáo de Fernando Pei-
xoto. Se estrear no Rio, depois viaja
pelo Brasil; se estrear em Sáo Pau-
lo, viaja e no final vem para o Rio.
Esta decisão ainda não foi tomada:

Nele, vou mostrar as músicas
do disco, coisas novas e também
antigas. Ensaio na espera e estreio
como mãe. Estou com a Liga, de
Livi e Garcez que cuidam de toda a
infra-estrutura do espetáculo. Em
Banho de Cheiro, antes da estréia,
desci do palco para examinar a
iluminação, quando havia alguém
que se dizia diretor. Mas foi bom
porque me ensinou a ter o papel
que devia ter adotado sempre, o de
uma cantora. Ao meu lado estará
Fernando Peixoto, que me socorreu
na hora precisa, e do passado só
restam meus músicos e Luiz Carlos
Ripper, que vai fazer a cenografia e
o guarda-roupa. Vai ser um espeta-
culo sério, o mais profissional possi-
vel, com muita organização. A es-
tréia só será em março ou abril, e
ainda depende de teatro. Vai ser
com calma, certeza, comedimento e
responsabilidade.

*
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O prato do dia

SOPA DE QUEIJO
Ferva um litro de

água com dois cubos
de caldo de carne;
em seguida, junte um
requeijão Catupiry
grande e mexa por
alguns intantes. Sir-
va em potinhos indi-

viduais de louça ou
cerâmica, com uma
fatia dè pão torrado.
Se quiser acentuar o
sabor, acrescente
queijo parmesão ra-
lado por cima.

Um encontro
com você Diariamente, de 4? a 2a feira,

das 23:00 às 24:00 horas, você,
a Rádio Jornal do Brasil/AM e

o Banco Mineiro S.A., têm um encontro
marcado. NOTURNO, o seu programa de informação

sobre os últimos lançamentos em discos, entrevistas
sobre "shows", teatros, livros e sugestões dos

ouvintes. Aos sábados, o que de melhor aconteceu
pela semana. Domingo, o que vai pelo Jazz e Blues.

Esperamos você. Temos um encontro marcado.

NOTURNO

lIBIIWw^A

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz Sistema Financeiro Bamineiro
Banco Mineiro S.A.

ACADEMIAS
DE ARTE/CULTURA

ELZIRAAMABILE
Escolinha de arte, dese-
nho, pintura, piano, vio-
lão, flauta, teoria e bandi-
nha. S. Miguel, 768 Usina

Tel: 2884137

AGENCIAS
DE EMPREGOS

CIDADE
Empregadas domésticas,
com jeito de antigamente.
Babás, caseiros, cozinhei-
ras. Todas com garantia. O
melhor da praça está na ci-
dade. Santa Clara, 50/304
Tels.: 236-5693 e 256-9968

HELP
Diaristas selecionadas CrS
250,00; copeiras especiali-
zadas p/festas CrS 650,00
Tels.: 256-3070 e 256-3511

ALFAIATES I
ALFAIATARIA LOJA 9

Reforma geral em roupas,
ternos, calças, camisas, ves-
tidos, saias, blusas. Barata
Ribeiro, 302 Lj. 9 Tels.:

235-6975 - 255-2498
I ARTE EM PAPEL I

(marie 
"papíér)

Tudo em papel, de caixas a
papéis personalizados. Ata-
cado e varejo. V. Pirajá,
580 Slj. 217 - Tel.:

267-6595
| ARTE POPULAR |

BONHEUR
Cerâmica, talhas, flores,
santos. Mq. de S. Vicente,

52/160
DEPOSITO

Cadeira, estante desmonta-
vel, design italiano. Cera-
mica p/uso diário e livro.
V. Pirajá, 580 sudsoIo.

^CABELEIREIROS 
"I

DIANA DREY
Agora no Apart-Hotel,
após 11 anos de bons servi-
ços. Com estacionamento
próprio e escada rolante.
Tel.: 236-0925 - Barata
Ribeiro, 370 - Lj. 20?

Iracema
CABELEIREIROS

Reflexos, cortes, tinturas,
manicure, pedicure, etc. V.

Pirajá, 4/510 -Tel.:
287-6124.

PRESENTES
BOLOS DE LISBOA

Espec. portuguesa. Tortas,
bolos, ovos moles, etc.
Aceitamos encomendas.
Ba. Ribeiro, 208/Lj. A. -

Tel.: 256-9496
DROGARIAS

DROGARIA CRUZEIRO
Aberto noite e dia. Serviço
domiciliar rápido. Av. Co-
pacabana, 1212-A Tels.:

287-3636-267-1421

LISTA DE NOIVAS
Prataria, louças, folhagens,
nacionais e importadas.
Reforma de arranjo de fio-
res. Copa, 504 Lj. F-Tel.:

235-2635

MARILENA PRESENTES
Tudo em presentes p/lar e
•'scritório. Brindes espec.
Atend. por tel. Constante
Ramos, 44 s/408 - Tel.:

ESTETICISTAS
236-1614

Mi ro
Tratamento a óleo, espe-
cializado. Av. Princesa Isa-
bel, 7 slj. 210/211 - Tel.:

275-8170•
ROUDY CABELEIREIRO
Massagem, alisante. Livre-
se das ondas s/danificar os
cabelos. Mais inf. c/Roudy.
Copa, 542/201 - Tel.:

235-0279/5148

SOL-LECY
Cortes, tinturas, reflexos,
maquilagem, estética faci-
al. Equipe especializada.
Farme de Amoedo, 102 —

Tel.: 247-7789

GRAÇA
CENTRO DE ESTÉTICA

Beleza total s/cirurgia. Lif-
xing biológ., tratamento
busto, corpo. Limpeza pe-
le. O seu look 79. V. Pira-
já, 330/701 - Tel.:
227-6877. L. Machado,

29/303 Tel.: 285-4464

tsaèes
ludo para você e seu lar.
Ataulfo de Paiva, 566/109

TH.: 294-0996

W
ESTOFADORES

CAMISAS (CONSE RTO)|
ALFAIATE MÁGICO

Cerzidos, troca de colari-
nho, punhos, zíperes, ajus-
te de calças. Atend. a do-
micílio. Tels.: 285-1148 e

257-0277

ABEL ESTOFADOR
Especializado em estofa-
mento, cortinas, 20 anos
de bons serviços. Orç. s/
comprom. Tel.: 266-5570

266-0906
ALVESNEY

DECORAÇÕES LTDA.
Reforma de móveis estofa-
dos em geral. Modificações
no estilo. Orç. s/compro-
misso. Siq. Campos, 143

slj. 51 e 162 Tel.: 257-2983

Lista de noivas. Utilidades.
Presentes em geral. Vise.
Pirajá, 444 Lj. 126 - Tel.:

247-4301

òcmamJxwi
PREMENTES

Lista de noiva. Utilidades,
decoração. Cde Bonfim,
425-H - Tel.: 288-2399.
Raimundo Correia, 36-B -

Tel.: 2560097

REFORMAS

INSTR. MUSICAIS

COPIADORAS
PORÃO DA SORTE

Xerox, heliograf., encader-
nação, filmes, revelação.
Atendemos domicílio. V.
Pirajá, 550 ss/127 - Tel.:

2274947

OPUS
Partituras musicais, métodos,

acessórios, instrumentos.
V. Pirajá, 580 subsolo.

IOGA

CHICÃO PROJETA E
FINANCIA

Armar, p/cozinhas e ba-
nheiros. Fabricação pró-
pria. Francisco Sá, 100 A
e B - Tels.: 287-2824 -

227-0708

CORTINAS
AUTO-ESCOLAS |

€mniíll'ríx
Gomes Carneiro, 130/J

Ipanema. 287-8098
2R7-6749

DECORAÇÕES MALÚ
Cortinas, rolos, painéis,
convencionais, almof., co-
res variadas. Orç. s/com-
promisso. Copa, 861/315

Tel.: 255-9217

YOGA CAIO MIRANDA
Mat. 600,00; Hatha
600,00/mês; Laya 770,00/
mês. Copa 2554788; Ipa-
nema 247-5075; L. Macha-
do 265-5459; Tijuca. Tel.:

264-3305

ROUPAS (ALUGUEL)
BOUTIQUE SOCIAL

MODAS
P/noivas: toilete, sandália,
carteira, arranjo p/cabeça.
Sen. Dantas, 44 slj. 2 -

Tel.: 222-1094

PAPEL DE PAREDE SAUNAS

CABELO
TRATAMENTO

CORTINAS/TAPETES
(LAVAGEM)

ÉÍ& SISTEMA

Queda, seborréia, caspa,
oleosidade, cabelo ralo, etc.
Pç.15 Novembro. 38-A s/76

CABELEIREIROS

TIN? E LAVANDERIA
GLORIA

Br. Flamengo, 35-285-2955.
P.Barreto, 25 ¦226-0543. V.
Pátria, 374- 2264511.S.

Clemente, 104 ?246-2355.
S.J.Batista, 35-226-0543

DISCOS IMPORTADOS

DRECOM
Badia, decorai, london,
vulcatex, painéis fotográfi-
cos, pisos. Conde de Bon-
fim, 690/15 Tel.: 288-9995

PLANEJAMENTOS/
DECORAÇÕES

TERMASFILANDESAS
Sauna vapor, massag., du-
cha, inst. beleza, ginástica
moderna, piscina inter.
Min. Viveiros de Castro,
51/5? e6?-Tel.: 235-7749

SEGUROS
IPÈ PLANEJAMENTO

Instalações, móveis sob en-
comenda. Revest., cortinas,
abajours.Tel.: 237-8283. Siq.
Campos, 143 Lj. 23 Frente

ALPHA ADM. CORRET.
SEGUROS

Assistência total aos segu-
rados em todos os ramos.
Tels.: 228-5549 e 254-1361

PLANTAS
(ALUGUEL E VENDA)

SiT BilIboCld CANTElM
SOM

APARELHAGENS

UNISSEX
Manicute, pedicure e lim-
peza de pele. Av. Princesa
Isabel, 7 Lj. 13-275-6698

DISCOS
Barata Ribeiro, 502/E-F.
Tels.: 257-2330, 256-6427

247-2557

692
Vasos p/firinas e festas.
Barata Ribeiro, 692 Lj. 9
Tels.: 236-0176, 275-7855

e 275-83R9

©•sauNQ
Consertos, instalações,
vendas. Copa, 978 ss/113.

Tel.: 255-1792

f NOVO ESPETÁCULO POLÍTICO-SEXUAL

NÓS NA CAMA
JUCA CHAVES

DE 5" A DOMINGO ÀS 21 30
Brinde o sucesso do Juquinha com Passport.

Professores pegsm 1/2 entrada I5'« e doma.l.
TEATRO C. NUNES - Shopping Center da Gávea Tel. 274-9696

ÍpepsJ pepsi-coia traz oe volta ao rio

GRAN BARTHOLO CIRCUS
E^l

NOVO ESPETÁCULO!
FASCINANTE!

SENSACIONAL! DIVERTIDO!
GRANDES ATRAÇÕES!

SHOW DAS ÁGUAS DANÇANTES
FOCAS AMESTRADAS

ESTREIA

HOJE
ÀS 21 HS

ANIMAIS DE TODAS AS PARTES • TRAPEZISTAS
• ACROBATAS

• GOLBO DA MORTE • PALHAÇOS

AGORA NA GÁVEA
DIARIAMENTE ÀS 21H ÀS 3«ss e 5»s ÀS 17 e 21 HS.

AOS SÁBADOS ÀS 15 ÀS 17 e 21 HS
AOS DOMINGOS ÀS 10 ÀS 15 ÀS 17 e 21. HS.

RUA MARQUÊS DE S. VICENTE (AO LADO DO PLANETÁRIO)

Ípepsij PATROCÍNIO do seu FABRICANTE PEPSI-COIA [§]

ESTRÉIA AMANHÃ, SÁBADO, ÀS 16 HORAS
no TEATRO CASA GRANDE

QUEM TEM MEDO DE CARETA?
Musical infantil de Wilson Rocha e Kleber SatreDireção geral de Nelson LunaFigurinos e cenário de ELOY ROCHAProd. e Dir. Musical de CHICO FEITQSA

Coreografia de DEOCUDES GOUVÊAcom Eloy Machado, Deoclides Gouvêa, Lina Rossana, HélioMakumba, Athaly Alves e Flora Rodrigues.Ingressos à venda: Cr$ 70,00 — Inf. Tel.: 227-6475

ORQUESTRA
SINFÔNICA BRASILEIRA

Concerto Extraordinário

iSIVAMOS ao TEATRO

__fl ___H_H__BffiÉ! doÉBÉ ¦É__________L_l_ÉÉ_La_l _____________________________
W^ Informações para esta coluna226^6a80^28?377S|jj|^^^^^^^^^^^^^^^^^

rõrJcÉS É SALGADOS] f

9 H_______!l !I___B_*____y9 _____________

HOJE
AS 21 30Hnn

CÍUHROS
PREÇO UNIC0

JACQUES KLEIN
Solista

ISAAC KARABTCHEVSKY
Regente

RACHMANINOFF
Concertos n°s 2 e 3 para piano e orquestra

TCHAIKOWSKY
Romeu e Julieta
Concerto n? 1 para piano e orquestra

SÁBADO - 22 de setembro - 16:30 hs.
Ingressos à venda: de Cr$ 80,00 a Cr$ 1.500,00#

TEATRO MUNICIPAL-

SOMENTE ATÉ DIA 30
'TEM UM PSICANALISTA

EM NOSSA CAMA"
a mais hilariante comédia de JOÃO BETHENCO URTcom sulLY FRANCO

FELIPE WAGNER
NELSON CARUSO

TEATRO
COPACABANA,

AMANHÃ AS 20 E 22.30HS
PREÇO ÚNICO 100,00

___)

,,--—fteservas
297-1818

t IV-O» 1

HW
CONTEMPORÂNEA

-,Hoj« s «manhã: 21 hs-Dom: 18h«. PREÇO ÚNICO
kno Teatro do Banco (BNH) CrS 50,00

Av Chile, -MO - Tel 224-ÜUIJ
Terreno Baldio Local

Gfuoo Trtnft-forma
,. „_ ,.'nstint0-l - Drmll» c.orn.-i^-e .l'iij|h- no TEATRO CACILDA BKC KU

^le"l-Redond«i r Palnlras Solx* Terna» RHacinnadi» aDançai « Eapeliculoj de Caráter Experimental -
Palroc.. SERVIÇO NACIONAL UE TEATRO - SEAC -
Or|t»o« do MEl - ajhiui j„ smi. Art ín cm i-.<<

e Div A_.Ar.mj - Inf Tel .'85 99.1,1

com SAMBA SOM 7 - NEOCI - ALMIR CUINETO '

Part. especial de RUI QUARESMA Cen.: ELIFAS ANDREATO
Dlr. FERNANDO faro coord. geral de VITOR ROBERTO-

Produção ZM COMUNICAÇÕES ARTÍSTICAS
TEATRO 4L.4SKA '-' hojêasTTIiThs .<, ~

Reservas 247 9842 3 ÚLTIMOS DIAS - ~K~

A Zona Norte aplaudiu...A Zona Sul exigiu...Agora no
TEATRO DA GALERIA

SÓ ATÉ
DIA 30

R. Senador Vergueiro, 93

TOM & DITO
ABERTURA AMPLA GERAL E IRRESTRITA

Participação Musicai ao Grupo Oxumare
SEMPRE AS 21,30 HORAS Tels.: 225.8846 - 225.9185

UM BRINDE DE DUBONNET
Produção e Realização COPROEX

—•"-*"** '^— "*" *:_..•-_;., 
..>¦___¦¦_- ••¦ «-. ..— - ,,- i,i ______¦_¦________—,—.

________h___S'!í___^^___BS^^/^___ktÍI____S____I _______\^^B ____t*^^B ____W
H^KÍ*9^iiii<ifP^§Bp' ':¦ * >;^;Í»^:jB mr . ' ^C^__»H^__Ss__P> ''"' ¦ Brnff^B iW_________ypi % * Vr ? w -™ '¦•¦**¦¦¦ ¦& 'i R^i uniSyjf 
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TEATRO MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO

ASSOCIAÇÃO DE BALLET DO RIO DE JANEIRO
BALLETDALALACHCAR

apresentam

1? Programa

O QUEBRA NOZES
2? Programa

O GARATUJA - O CORSÁRIO - MESSIAS
NOSSO TEMPO - DIVERTISSEMENT

DE 18 A 28 DE OUTUBRO
ASSINATURAS PREÇOS

Frizas Polir» B. B.
Pmgramas Dias Hora! cama- nas Nobre Sim- Galeria

roles pies

A S* 18 21 '
2 3j, 2° 

" *fw.oo mim mo.oo <mioo iw.oo

B 1 ti? 19 21
1 Ji.24 21 

40üu-1"1 "f*'°0 m)i(> ¦,s""1 l"i.'«3

C 1 Sáb.20 21-i 
6, 26 ,. 

««««.oo 750.00 m:n 4Vinn iwi.ro

\ à™X'i\ 
\l 

40ouíl 1XM W».O0 4M.O0 ioo.uo

RECITAS AVULSAS DE "O QUEBRA NOZES"

com

FERNANDO BUJONES
J. n _,:/)_;/,.; Thtafr

ANA BOTAFOGO
JfiMiI Bdltt du Rm Jl lmt,r„

G
H
I
K
M

dom-21 21 2S00C» 450.00 500.00 XO.ÍIO
sáb-27 17 2 500.00 450 00 500.00 .won
sáb-27 21 2500.011 450.no son.oo .wioo
dom-28 l7 2500.00 J5o.no vnw loo.oo
dom-28 21 2 500.00 -iMoo 500.00 wni.í

11/. 00
loo.m
|0T) (*)

100.10
HXI00

GREGORY OSBORNE ANN MARIE DE ÂNGELO
.... 4,,i, n, j„ i/jí/n Pitem <_„ joffrr, Balir:

ALAIN LEROY
da Aa Bàtift do Rt» de Jjnrim

Solistas e Corpo de Baile
da ABRJ e do BDA

Des'aque enviando para a Associação de Bailei do Rio de
Janeir •. Rua Visconde de Pirajá. 233 ap. 101. CEP 22410,
jun1 ¦ com cheque nominal ou vale posial. ou levando pes-
s 'alincine j rua di>s Oitis 20. As preferências serão dadas
p r urdem de chegada posial ou pessoal.

Será permitida a entrada de crianças
1979 ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA

favor reservar para assinatura ou recita avulsa:

quantidade^] frente D l?opção-Letra'

? 
centro D 2? opçào-Letra
atrás '—'

Dê uma 2? opção para
o caso em que a l?es-
colha esteja esgotada.

Nome ...
Endereço
Telefone

Preço total: CrS

PROMOÇÃO: JORNAL DO BRASIL
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Filatelia

TELECOM
GANHA SELO EM

BRASÍLIA
Carlos Alberto L. Andrade

Brasil 79

VERÍSSIMO

2,50§»
TEI.ECOM 79 3' EXPO. MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÕES GENEBRA

EtII

ARA registrar a
realização em
Genebra, na Sui-
ça, da III Exposi-
ção Mundial de

Telecomunicações, a ECT
lançou ontem, em Brasília
(DF), um selo comemorativo,
na tarifa nacional, criado por
Ana Luisa Escorei com base
em trabalho gráfico que"pretende transmitir a idéia
da integração do globo atra-
vés da comunicação. A artis-
ta concebeu um desenho cuja
estrutura se assenta na inter-
pretação linear, obtida atra-
ves de um pattern concèntri-

co no qual o paralelismo do
traçado tem sua vibração
acentuada pela aplicação de
um esquema de cor muito
vivo e contrastado, reforçan-
do a intenção inicial de suge-
rir comunicação interconti-
ncntal através das ondas que
cortam o mapa-múndi".

O selo foi impresso em off-
set, sobre papel couché fosfo-
rescente gomado, folhas de
50 peças no valor facial de
CrS 2,50 com tiragem total de
5 milhões de exemplares,
mas dimensões de 24 x 36mm
para o selo e 29 x 41_r_m para
o picote.

PICOTES &
FILIGRANAS

• Apesar dos problemas de
acesso, a freqüência a Brasi-
liana 79 nos salões do Hotel
Nacional, vem surpreenden-
do os organizadores da expo-
sição que deverá prolongar-se
até o próximo domingo,
quando deverão ser entre-
gues cerca de 60 medalhas e
diversos troféus às coleções
ganhadoras. Entre estes está
um especialmente oferecido
pelo JORNAL DO BRASIL.

•. Nas solenidades de aber-
tura da Brasiliana 79 o Mi-
nistro das Comunicações,
Haroldo Correia de Mattos,
foi substituído pelo Minis-
tro-interino Rômulo Vilar
Furtado, secretário-geral da-
quele Ministério. Presentes o
Prefeito Israel Klabin e o
presidente da ETC, enge-
nheiro Advaldo Botto de
Barros. Os discursos naquela
solenidade ficaram por conta
do General Euclydes Pontes,
presidente da Exposição:
Jacques Stibbe, presidente
da Federação Internacional
de Filatelia: Giancarlo Mo-
rolli, presidente da Federa-
ção Internacional de Filate-
lia Temática; Jairo Lodonho,
presidente da Federação In-
teramericana de Filatelia; do
Ministro das Comunicações,
interino, e do presidente da
ECT. Este último demonstra-
va em todos os seus contatos,
durante as solenidades de
abertura da exposição, sua
satisfação pelo sucesso na
realização do 18° Congresso
da UPU e a promissora amos-
tra das atrações e da correta
organização da Brasiliana.

• Diante dos painéis que
mostram as coleções temáti-
cas e clássicas da Brasiliana
79, o jovem José Carlos Mar-
tins Silva, do Méier, Rio de
Janeiro (RJ) comentava "...

como deve ser difícil conse-
guir essa quantidade de selos
tão bonitos". Em outro setor
da exposição, veteranos fila-
telistas brasileiros mostra-
vam-se preocupados com a
segurança da exposição que,
nas palavras de um membro
da comissão organizadora, "é
à prova de qualquer inci-
dente".

Colocados de forma práti-
ca os problemas de acesso,
montagem e infra-estrutura
de realização de exposições
do porte da Brasiliana 79, res-
surge a sugestão ao engenhei-
ro Botto de Barros, presiden-
te da ECT, no sentido de que
seja revista sua decisáo de
localizar em Brasília o Museu
Postal Brasileiro. Com a
transferência para a Cidade
Nova das instalações da em-
presa no Rio de Janeiro, o
prédio do antigo Paço Impe-
rial na Praça 15 poderia
transformar-se em Museu
Permanente e Centro de Ex-
posições que viriam valorizar
sobremaneira as mostras pro-
movidas pela ECT no local
mais representativo da Histó-
ria brasileira, sem os inconve-
nientes do distanciamento de
Brasília.

A programação oficial pa-
ra outubro prevê três lança-
mentos no próximo mês: no
dia 9 a série do Dia da UPU
com quatro selos com tarifas
nacional e internacional; no
dia 12 a série do Ano Interna-
cional da Criança, com qua-
tro selos reproduzindo brin-
quedos, ainda sem tarifa indi-
cada e sem data prevista, o
selo comemorativo da Inau-
guração do Edifício Sede da
Diretoria Regional do Rio de
Janeiro. Este selo, já impres-
so, tem valor facial de Cr$
2,50, tarifa que deverá ser ai-
terada nos próximos dias.

Brasil 79 2,50
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INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ECT - OR/RIO

A Assessoria Filatélica da
presidência da ECT está dis-
tributado uma circular desti-
nada aos interessados em as-
sinaturas da revista Cofi —
Correio Filatélico — que ain-
da não obtiveram sua inseri-
çào. Diz a circular:fePrimeiramente, convém
registrar, conforme constata-
çào em nossos arquivos que,
em relação ao elevadíssimo
número de pessoas que dese-
jam ser cadastradas fazendo
tal solicitação, é bastante re-
duzido o percentual de pedi-
dos que nào obtiveram e'scla-
recimentos do porquê de nào
terem sido até então atendi-
das, o que reconhecidamente
não deixa de ser uma falta.A demora no atendlmen-
to imediato desses pedidos
tem sido ocasionada, em Io
lugar, pela mudança, do Rio
para Brasília, que estamos
efetuando de pessoal, ficha-
rios e enfim de todo o mate-
rial da oficina gráfica utiliza-
do no controle geral dos ar-
quivos de assinantes e da dis-
tribuição da revista. Essa mu-
dança visa justamente equa-
cionar tais problemas.Contudo, é importante
esclarecer, também, que porser a Revista Cofi gratuita e
de grande aceitação entre o
público filatelista, a sua mais
recente fixação de tiragem —
20 ÜO0 exemplares — nào tem
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PEANUTS CHARtfS M. SCHULTZ HORÓSCOPO
CADE VOCÊ,
IRMÃOZÃO?.í

7-5

VOLTOU MESMO
PARA CASA ?
CADÊ VOCÊ ?!

VAI VER, ESTÁ
COM O cachorro!

S 1979 United Feaiufe Syndicitl*. [nc

SERA V QUEM? O
QUE VO- CARECA?!
CE VIU
SEU DO-
NO "? / m -1 s,Ií
-c

A.C.
SABE O CAMINHO PARA O

TANQUE ?!

JOHNNY HART

• '~°*,, 1' 2n n ^^-^^^^m
Qrttfd (nWrpmw toe . II*

CONWECE
BEM A
REGIÃO?

nâo INTERESSA A RE-
Gl AO... QUERO APENAS

O TANQUE!

JEAN PERRIER

KID FAROFA
TOM K. RYAN

O MAGO DE ID

n IID UnH»d FMlur* Svndtcat*. Inc.

BRANT PARKER E JOHNNY HART

fPOR\^LSlF1RECE!TAÍA J Wf COMO ^ j|R1'' l/ERA^HMSl

LOGQGRIFO JERÔNIMO FERREIRA
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H
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PROBLEMA N° 149
1. ato de tingir (7)
2. atravessar a nado (6)
3. curare (6)
4. fazer caminho (9)
5. fazer ruído (7)
6. fazer tatuagens-em (6)
7. grade porção de trancas (9)
8. grifar (7)
9. melancolia (8)

10. morder (6)

11. onomatopéia do som da trom-
beta (6)
12. pôr tabiques em (7)
13. púlpito (7)
14. recifes submersos (8)
15. relativa ao Tártaro (9)
16. resto de caça (6)
17. separar do tronco (7)
18. tarsiana (7)
19. toldar (6)
20. tristonha (9)
Palavra-chave: 15 letras

Soluções do problema n° 148: Palavra-chave: GLANDULIFORME Parciais: guindola;
gueira; guleima; galileu; gramíneo,- granido; gualdir; geminado; gaudério;
grànuio; goelar; guindar; gaulina; gandub; gelador; gumifero; glandulífero;
grelado,- germinal; galerno.

Consiste o LOGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo,
cujas consoantes já es-
tão inscritas no quadro
acima. Ao lado, ò di-
reita, édada uma rela-
çâo de vinte conceitos,
devendo ser encontra-
do um sinônimo para
cada um, com o nume-
ro de letras entre pa-
rènteses, e todos come-
çodos pela letra inicial
da palavra-chave. As
letros de todos os sínò-
nimos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as le-
trás repetidas.

sido suficiente para atender o
número de interessados que a
solicitam e até mesmo nos
procuram pessoalmente. En-
tretanto, todos os nomes e
endereços são anotados, pois
realizamos periódicos estu-
dos no tocante à aplicação de
recursos para aumento da ti-
ragem, bem como seleciona-
mos constantemente os jà ca-
dastrados, a fim de que pos-
samos fazer valer gradativa-
mente os pedidos de pessoas
realmente merecedoras da
assinatura e que dela bom
uso certamente fiarão.

— Estejam certos de que
todo e qualquer pedido é tra-
tado indistintamente com a
mesma atenção, obedecendo,
naturalmente, a prioridade
cronológica de recebimento
na Assessoria. A dedicação é
a mesma com que empreen-
demos esforços na produção
de cada revista, onde, todos
sabem, não faltam artigos
que evidenciam o salutar re-
lacionamento e intercâmbio
de informações de que tanto
precisamos e mantemos jun-
to a todos aqueles que nos
procuram ou que de alguma
forma se interessam pela fila-
telia. Continuem portanto es-
crevendo-nos, pois estaremos
sempre dispostos a colaborar
para que juntos possamos en-
grandecer cada vez mais a
filatelia no Brasil".

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — I — aranha de grande
porte, da família dos avicularídeos, cuja
espécie tipo Avicularia avkularia ocorre
nas Antilhas e Guianas. No Brasil existem
seis espécies, todas com pernas posteriores
múticas e sem escapula veludosa na face
posterior dos fêmures do último par; 10 —
nota ou moeda de mil — réis; 1Í — ponto
determinado no tempo, que se toma por
base para a contagem dos anos; 12 — que
só admite uma forma, na interpretação; 13
— bola que se forma na cauda dos cavalos
por crinas tão emaranhadas que náo é
possível desenredá-las com o pente,- 17 —
espécie de pedra dos pejis dos condomblés,
lavada em água corrente em cerimônia

especial (pl.); 18 -s lista descritiva; catálo-
go; 20 — homem que, segundo a crendice
vulgar, se transforma em lobo e vagueia
nas noites de sexta-feira pelas estradas,
assustando as pessoas até encontrar que.
ferindo-o, o desencante,- 22 — que tem
traje de janota,- 23 — língua filosófica
universal; 24 — ave posseriforme, da
família dos tiranídeos, do C. e este-
meridional do país, de coloração cinza com
tons oliváceos, peito cinzento e barriga
amarela (pl.) 26 — nublado; 28 — sobem
a lugar elevado ou extremo; começam a
mostrar-se; 29 — sufixo usado em Químico
para formar termos indicativos de compôs-
tos com função de aldeido.

VERTICAIS — 1 — baixor (uma nota musi-
cal) de meio tom; suavizar; 2 — certa
variedade de pêra,- 3 — pote de barro,
geralmente de boca larga, para água e
outros líquidos, ou para guardar farinha e
outros gêneros; quiçaba; 4 — tambor dos
bororós orarimugudoges; 5 — pai de Elifal,
um dos trinta chefes que apoiaram Davi; ó
— máquina a vapor, elétrica, de motor
térmico, etc, que opera a tração dos trens
nas estradas de ferro; 7 — símbolo do
astatínio; 8 — parte do navio que fica entre
a popa eo mastro grande; 9 — no hinduís-
mo, o eu ou a alma individual querendo'
significar quer a totalidade das funções do

organismo, quer uma entidade supracorpo-
ral que só pode ser atingida quando supe-
rada a realidade corpórea do indivíduo
concreto, confundindo-se este com Brama
(pl.); 14 — que tem a raça ou as qualida-
des do asno,- 15 — recinto da caixa dos
teatros onde os atores se vestem e se
pintam; 16 — orna, enfeita; 19 — reduz o
metal a moedas,- 21 —o parceiro que não
compra cartas (no jogo do voltarete); 25 —
sistema coloidal em que as partículas sóli-
das estão disseminadas no meio líquido;
26 — argumento decisivo; 27 — que não
pode ser separado. Léxicos: Melboramen-
tos; Aurélio e Casonovas
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — estrepadas; loro; opera; eponimo; ar;
mo; doirada; iriante; eu; cam; timol; ito,- ecamos,- nivoso;
aves; suxar; solos; mera. VERTICAIS — elemicinas;
soporativo; tro,- ronda; pomiticos; aporema; de,- aradelo;
sarau; iontes,- imóvel; onixe;_sqra; oso; um; ar.

Correspondência e remessa de livros e revistas para:
Rua das Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo —CEP 22270.

CARNEIRO — 21/3 a 20/4
1

Finanças-Trabalho Possibilidade no plano fi-
nanceiro Você poderá realizor muitas coisas. Não
diminuo os seus esforços. Negócios, escritos e
estudos favorecidos. Novas idéias serão bem-
sucedidas. Amor -- Sua vida sentimentol será
agradável durante o dia. rica em surpresas. Não
quebre a harmonia de sua vida a dois com
palavras amargas Sorte em família Pessoal -
Procure lembrar-se de seus sonhos. Saúde —
Saúde normal, mas tenha cuidado se você dirigir,
pois há risco de acidente

TOURO 21/4 a 20/5
Firtanças-Trabalho Dia benéfico. Contratos
vantajosos serão realizados. Harmonia no setor
profissional, acordo com seus chefes. Solicitações
e negócios bem influenciados. Sorte no jogo. Amor
— Você ficará inquietofa) e deverá fazer todo o
possível para se mostrar sorridente. Clima fami-
liar pernicioso. Procure conversar com seus filhos.
Pessoal — Você deve cuidar mais de você mes-
mofa). Saúde — Pratique esporte e principalmen-
te ioga

GÊMEOS — 21/5 a 21/6
Finarrças-Trabalho — O melhor domínio será o
financeiro Professora) favorecido. De modo ge-
ral, você não conseguirá resolver seus problemas
se dramatizar tudo e temer o fracasso. Amor —
Harmonia e alegria. Dia sentimental benéfico. Os
laços que o(a) unem à pessoa amada vão se
estreitar ainda mais.Acordo com seus filhos. Pes-
soai — Felicidade se você enxergar as coisas corno
realmente elas são Saúde Cuide bem de seus
rins.

CÂNCER — 22/6 a 22/7
Finarrças-Trabalho — O plano profissional será
excelente para você Pode mudar de emprego.
Satisfações com seus chefes. Novas idéias que
você deve explorar. Finanças neutras. Assinaturas
favorecidas. Amor — Infelizmente o plano senti-
mental será pernicioso. Seja muito prudente. Uma
pequena briga vai separá-lo da pessoa amada.
Pessoal — Vá ao encontro das pessoas de quem
você gosta e desfaça um mal-entendido. Saúde —
Cuide bem de sua alimentação. Não fume.

LEÃO — 23/7 a 22/8
Finanças-Trabalho — Atenção pois a precipitação
poderá conduzir a graves erros. Enfrente com
coragem os problemas difíceis e não se deixe
enganar Chance financeira. Amor Você terá
algumas dificuldades para manter seu equilíbrio
sentimental e deve lutar muito para ser bem-
sucedido(a). Pessoal - Você encontrará uma
pessoa espirituosa que mudará suas idéias. Saú-
de — Cuidado com seu coração e não faça
esforços

VIRGEM — 23/8 a 22/9
Finanças-Trabalho Excelentes perspectivas
Sorte nos negócios e no plano financeiro. Você
terá idéias interessantes. Force o destino no setor
profissional. Pode mudar de emprego. Amor O
dia favorece os amores, mesmo as uniões com
pessoas mais jovens do que você. Aceite os
homenagens que lhe forem feitas. Pessoal
Seja prudente em todos os assuntos .estritamente
pessoais. Saúde — Mal-estar passageiro: não
tome calmante é melhor.

BALANÇA — 23/9 a 23/10
Finarças-Trabalho — Vida profissional neutra;
finanças excelentes. Pode fazer compras. Você vai
progredir e conseguirá resolver negócios difíceis.
Não deixe escapar os contratos vantajosos. Amor
— Excelente vida sentimental. Vênus o (a) incitará
a fazer confidencias à euforia do amor dividido.
Bom clima familiar. Convide seus amigos (as).
Pessoal — Você poderá mudar a decoração de'
sua casa. Saúde — Evite qualquer tipo de exces-
sos. Faço ioga.

ESCORPIÃO — 24/10 a 21/11
Finanças-Trabalho — Representante, professor
(s) favorecidos. Hoje, os seus amigos (as) in-
fluenciarão todos os seus negócios. Será melhor
adiar as especulações financeiras. Amor — Evite
as discussões com a pessoa amada. Não se agite
por coisas sem importância. Tenha bastante cal-
ma e autocontrole. Pessoal — Não dê muita
importância a uma coisa que o está incomodando.
Saúde — Cuide de seu estômago. Beba bastante
água mineral.

SAGITÁRIO — 22/11 a 20/12

Finanças-Tra balho — Você poderá receber uma
proposta profissional mas tenha cuidado. Alguns
projetos apresentarão dificuldades, mas você con-
seguirá resolvê-las. Sorte no plano financeiro.
Amor — Sua vida sentimental está protegida.
Suas relações com a pessoa amada serão alegres,
excelentes. Cuide mais da educação de seus
filhos. Pessoal —Cuidado: seu entusiasmo pode-
rá levá-lo (a) longe demais. Saúde — Vigie a sua
saúde.

CAPRICÓRNIO — 21/12 o 20/1
Finanças-Trabalho — Este dia será pernicioso,
cheio de incertezas, principalmente nos seus ne-
gócios. Você nâo tem diplomacia, apesar ae um
plano profissional excelente. Amor — Dia feliz.
Você náo deve fazer muitos esforços para que a
harmonia reine com a pessoa amada. Você deve
fazer sua correspondência amorosa. Pessoal — A
noite é excelente para sair com seus amigos (as)...
aproveite!. Saúde — Sua saúde será de primeira
ordem.

AQUÁRIO — 21/1 a 18/2
Finanças-Trabalho — Hoje, nada de concreto vai
acontecer na sua vida profissional, nos seus
negócios e nas finanças. Algumas dificuldades
com seus colegas, mas nada de muito grave.
Amor — Bom clima sentimental. Você terá con-
fiança, seu moral será bom e você saberá dar à
pessoa amada o amor que ela espera. Harmonia
com a sua família. Pessoal — Você deve escrever
a sua correspondência comercial com urgência.
Saúde — Boa mas cuide melhor de sua alimen-
tação.

PEIXES — 19/2 a 20/3
Finanças-Trabalho — Secretário (a) e massagistas
favorecidos. No decorrer do dia você deverá agir
ao máximo e pôr em execução todos os projetos.
Os astros o protegerão e você terá muita sorte.
Amor — Pequenos aborrecimentos vão perturbar
a harmonia de sua vida sentimental. Se você
dramatizar, terá um dia impossível. Caso contra-
rio, tudo irá bem. Pessoal — Sua casa precisa de
transformações, não espere. Saúde — Um passeio
co ar livre vai lhe fazer bem.
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SARAH VAUGHAN

ESTÁ DE VOLTA.

SERÁ A

MESMA?

João Máximo

A 

chegada de Sa-
rah Vaughan ho-
je ao Rio — para
estrear à noite
numa têmpora-

da de duas semanas no
Canecão — pode trazer a
suspeita de que, afinal, a
grande musa do bebop já
não é a mesma. A expe-
riència realmente ensina

ue um dos sintomas de
ecadència de um cantor

americano bem pode es-
tar nestas vindas freqúen-
tes ao Brasil, com a inevi-
tável gravação de discos
com músicas e músicos
brasileiros. E a mesma
Sarah esteve aqui há me-
nos de dois anos, gravou o
tal cü5cn •• se foi quase
sem deixar rastro.

Mas, nem tanto, nem
tâo pouco. Nem Sarah
Vaughan está tão deca-
dente que se veja ameaça-
da de acabar como John-
ny Matthis, cantando nu-
ma churrascaria de Ban-
gu, nem mantém ela as
virtudes que lhe valeram,
tempos atrás, as honras
de maior vocalista ameri-
cana viva. de jazz ou não.

Sarah Vaughan, na
pior das hipóteses, ainda
é capaz de prender uma
platéia com sua voz segu-
ra. seu estilo inconfundí-
vel. seu fraseado perfeito
e, sobretudo, suas ricas
variações tonais. Se algo
se perdeu, nos últimos
anos, foi justamente a in-
timidade com os músicos
de jazz, trocada por um
repertório mais comercial
<e a gravação do disco
brasileiro é um bom
exemplo), além de certa
dose de entusiasmo (can-
tar, para ela. parece já
não ter o mesmo prazer
da época em que atuava
ao lado de Dizzy Gilles-
pie, Charlie Parker e ou-
tros papas do movimento
bop).

Seja, como for. sempre
vale a pena ver e ouvir
esta veterana cantora iõõ
anos), que influenciou to-
da uma geração de croo-
ners americanas e esten-
deu essa influência a pon-
tos bem mais distantes (a
nossa Leny Andrade não
nos deixa mentir). Pelo
menos para o reencontro
com uma arte que os criti-
cos de jazz costumam
classificar de única.

Sarah Vaughan nunca
teve a voz de uma Ella
Fitzgerald. Nem a drama-
ticidade de Billie Holly-
day. Nem o intimlsmo de
Lee Wiley. Nem a classe
de Mabel Mercer. No en-
tanto, reunindo um pouco
de cada uma dessas quali-
dades — e somando a elas
a sua própria, que é a de
improvisar com a mesma
habilidade técnica de
uma grande instrumentis-
ta de jazz — é que ela
conquistou o lugar único
em que os críticos a colo-
caram.

Na verdade, Sarah
Vaughan é uma das pri-
meiras representantes de
uma escola de cantoras
de jazz com apurada for-
mação musicaltuma esco-
la que substitui a das ins-
tintivas cantoras de blues
como Bessie Smith e Ma
Raney). Desde pequena,
em Newark, sua cidade
natal, ha música com faci-
lidade. Fazia parte do co-
ro da Igreja Batista local
e, ao mesmo tempo, toma-
va aulas de piano e órgão.
Já em 1942. com apenas
18 anos, chamava a aten-

ção para seu nome — era
entào conhecida como
Sassy Jones — ao ganhar
um concurso para canto-
ras de jazz no Teatro Apo-
lo. Foi pouco depois que
Earl Hines, o grande pia-
nista, descobriu-a e con-
tratou-a.

Hines tinha uma or-
questra formada basica-
mente por principiantes.
Entre eles, Charlie Par-
ker, Dizzy Gillespie e Lit-
tle Benny Harris, histori-
camente os criadores do
jazz moderno. Nesta or-
questra, Sarah acumula-
va as funções de crooner e
de pianista substituta do
próprio Hines.

Em 1944. uma nova
etapa em sua carreira ar-
tística: a associação com
Billv Ekstine. então mais
conhecido como trombo-
nista e chefe de orquestra
do que como cantor. Era a
época do bebop. Sarah e
Billy — e algumas grava-
ções daquele período ain-
da podem ser encontra-
das — incluíram-se entre
os poucos cantores capa-
zes de verdadeiros mala-
barismos vocais com suas
improvisações rápidas,
vertiginosos, embora inin-
telegíveis.

Em 1946. sua fama já
se espalhara por todo o
país. Livre de uma certa
influência de Billie Holi-
day — e seguindo rumos
diferentes dos de Ella
Fitzgerald. que também a
influenciou — Sarah
transferiu-se para a or-
questra do trompetista
George Treadwell, em
1946. No ano seguinte, ca-
sava-se com ele. Não mui-
to tempo depois, passava
a cantar sozinha. É dessa
época o seguinte comen-
tário de Leonard Feather:"(Sarah Vaughan)
trouxe para o jazz uma
combinação de atrativos
característicos e sem pre-
cedentes : um timbre e _
um vibrato ricos, muito1
bem controlados; um ou-
vido excepcional para a
estrutura harmônica das
canções, o que permite
mudar ou modular a me-
lodia como um instru-
mentista faz com o seu
instrumento; uma inge-
nuidade modesta, às ve-
zes sutil, alternada com
um senso de grande sofis-
ticação".

A voz, o estilo de Sara
Vaughan é justamente is-
to: um instrumento. Algu-
mas de suas gravações
dos anos 40 e 50 (Body
and Soul, How High the
Moon, Poor Butterfly, So-
metimes I Feel Like a Mo-
therless Child, Don't Bla-
me Me, I've Got a Crush
on You) tornaram-se tâo
antológicas quanto os
mais célebres solos de
Parker e Gillespie, suas
improvisações funcionan-
do exatamente como os
instrumentos dos dois
músicos.

Mais recentemente, es-
sa associação com o pes-
soai do jazz de fato tor-
nou-se menos intensa. Sa-
rah Vaughan passou a
cantar canções menos afi-
nadas com o universo jaz-
zístico, a trocar a compa-
nhia de pequenos conjun-
tos pela das grandes or-
questras, a fazer grava-
ções menos antológicas e
mais imponentes (chegou
a gravar um álbum duplo
com uma orquestra de 40
músicos, que custou à sua
gravadora nada menos de
70 mil dólares).

A Sarah Vaughan
atual tem muito pouco a

<

V

II -- I*

ver com o jazz, embora
seu fraseado e suas impro-
visações estejam indefini-
damente ligadas à escola
dos boppers. Ela própria
parece interessada em
provar que mudou;

Cantora de jazz?
Nem sei o que é isso. Na
minha opinião, existe
apenas a cantora, náo im-
porta o que ela cante.

Da última vez que es-
teve aqui, quando o criti-
co brasileiro Paulo San-
tos fez-lhe uma pergunta
sobre suas ligações com o
bebop, respondeu, em
tom claramente irritado:

Eu não canto can-
ções bebop. Quem foi que
disse que eu canto? O que
é bebop? Eu náo sei. Nem
se usa mais essa expres-
sào atualmente. Detesto a
mania que as pessoas tèm
de pôr título em tudo.

Esta é a Sarah Vau-
ghan com a qual o público
brasileiro se reencontra a
partir de hoje. com um
repertório menos jazzísti-
co — de Michel Legrand a
Lennon & McCartney.
passando por Dorival
Çaymmy e Tom Jobim —
mas ainda única, na for-
ma de usar o seu instru-
mento.

???
"SHOW

COM

GENTE

BOA

Maria Helena Dutra

TE que deu uma
melhorada. TemÊk

gente boa, coi-
sas sérias, even-

• ™ tos indecifráveis
e mesmo atração interna-
cional. Tudo começando,
como manda a rotina des-
te tempo do ano. pela
apresentação única do
Projeto Pixinguinha no
Teatro Dulcina. às
18h30m. Reúne, desta vez.
Zé Ramalho, valor em
afirmação. João do Valle.
quase sempre ótimo, e
Telma, cantora de que há
muito não se tinha notí-
cia. Mas que deixou boa
lembrança em disco anti-
go quando interpretou, e
não era moda então, re-
pertório exclusivo de Nél-
son Cavaquinho. Na dire-
ção, o correto Carlos Al-
berto Sion. No Teatro de
Bolso, hoje e amanha, ::n
evento meio portentoso
para a exigüidade da sala.
Pois vai lá se apresentar,
sempre às 21h, a Fandan-

go Orquestra, em espetá-
culo dirigido por Jodele
Muniz. No Planetário da
Gávea, apenas nesta sex-
ta, apresentação do bom
conjunto Chapéu de Pa-
lha. Não acreditamos, po-
rém, que este espetáculo
faça parte do ciclo Cem
Anos de Choro, que pro-
metia obediência aos ri-
gores cronológicos, por-
que é anunciado pelo títu-
lo Choro da Natureza,
uma homenagem ao dia
da árvore. Lá em Madu-
reira, Cine-Show, conti-
nua até domingo a tempo-
rada do Bons Tempos,
heim! Com o MPB-4.

No mesmo horário das
21h30m. também está
acontecendo outro show
com precaria divulgação.
E também de gente vete-
rana. Trate-se da dupla
Sá e Guarabira. que está
no Teatro Ipanema, até
dia 30, com Quatro, mes-
mo nome de seu LP. Uma
conta meio estranha, por-
que são dois e tem mais
ainda uma banda deno-
minada Ponte Aérea, for-
mada por quatro elemen-
tos. Ou será que apenas
dois descem? Pela ponte
apenas marítima, ou mes-
mo de barca, dá para che-
gar a Niterói, de hoje a
domingo, para assistir a
Alceu Valença em Canta-
dor, no Teatro Leopoldo
Fróes, às 21h30m. Mas
não é ele a atração inter-
nacional do fim da sema-
na, embora suas entrevis-
tas o façam crer, e sim
Sarah Vaughan, que es-
tréia esta noite no Cane-
cão. Ela tanto veio ao
Brasil que gente maldosa
começou a dizer que ain-
da ia acabar na Série Seis
e Meia do João Caetano.
Como esta acabou, está
na enorme cervejaria
acompanhada pelo quar-
teto de Waymond Reed e
a orquestra da casa. Sem
brincadeira, um progra-
ma e tanto pelo talento da
cantora.

No sábado tem mais
um pouco. A partir das
16h, algo muito estranho
no Teatro de Arena da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro, por se
chamar Acidente em Con-
certo, às 21h, no Ginásio
da PUC, Dominguinhos e
seu grupo repetem 0 espe-
táculo Tenho Sede. Só
que em lugar de beber,
cantam e tocam. Depois
outro evento hermético.
Na Casa do Estudante
Universitário, amanhã e
domingo, o show Pelouri-
nho Musical Canto e Ra-
ça realizado por Diome-
aes e Nonato Luz. Náo sa-
bemos se o público será
incluído no local do sacri-
ficio.

MUSICA

COM O TRIO

BAROQUE

Luiz Paulo Horta

ROBERT 

Veyron-Lacroix. era-
vista conhecido no mundo
inteiro através de recitais e
incontáveis gravações, é o
líder do Trio Baroque de Pa-

ris, que se apresenta domingo à noite
na Sala Cecília Meireles O Trio. de
que fazem parte um oboé iPierlot) e
um violino (Gendre). executa um pro-
grama do maior interesse: Trio em Fá
Maior, de Sammartini; Sonata em Lá
Menor, para oboé e cravo, oe Tele-
mann; Trio em Sol Maior, de Bach;
Sonata em Ré Maior, de Leclair, para
violino e cravo; Trio em Dó Menor, de
Quantz; La Lyre d'Orphée. para era-
vo, de Dandrieu; e o Trio em Si Bemol
Maior, de Telemann.

O fim de semana musical, entre-
tanto, começa hoje às 18h30m com a
apresentação do violoncelista Anto-
nio dei Claro na série Grandes Vespe-
rais da Sala Cecília Meireles. Nasci-
doem São Paiúo, dei Claro es-
tudou em Paris e Genebra
(com Fournier) e é hoje Io-
violoncelo da Orquestra da
USP. Giuliano Montini, que fa-
rá a parte do piano, é um ex-
aluno de Seidlhofer e Cortot.
No programa, Francoeur (So-
nata em Mi Maior), Brahms
(Sonata n° 2, em Fá Maior),
Guarnieri (Sonata n° 1) e Paga-
nini (Variações de Bravura so-
bre um Tema de Rossini). Na
Sondotécnica, também hoje,
Bernardo Bessler e Miguel An-
gel Scebba tocam Mozart (So-
nata K454), Beethoven (Sona-
ta Op. 30 n° 3) e Brahms (Sona-
ta n° 1). Bernardo Bessler, con-
certino da OSB, começou a
estudar violino com Paulina
D'Ambrosio e fez parte de vá-
rios conjuntos de câmara antes de
viajar para Israel, onde cursou a Aca-
demia de Música Rubin, de Jerusa-
lém, na classe de Yair Kless. Estudou
mais tarde em Bruxelas, sob orienta-
ção de Nila Pierrou e supervisão de
André Gertler. Recentemente, foi so-
lista e integrante da orquestra de cá-
mara do Ciclo Barroco que abriu a
temporada deste ano da Sala Cecília
Meirelles. Miguel Angel Scebba, atual
professor de piano nos Seminários de
Música Pró-Arte, estudou cinco anos
na Uniào Soviética, em Moscou, Le-
ningrado e Kiev, e é também compo-
sitor, com peças executadas em diver-
sas cidades européias. Nascido em
Buenos Aires, esteve no Brasil até
1974, estudando com Homero Maga-
lháes.

Amanhã, dando prosseguimento

sqi
na Concha Acústica da UERJ, com
entrada franca, o Quarteto Guanaba-
ra, formado de Arnaldo Estrella (pia-
no), Mariuccia Iacovino (violino), Fre-
derick Stephany (viola) e Iberè Go-
mes Grosso (violoncelo), toca sona-
tas-trios de Corelli (Op.4 n" 4 e 6),
Vivaldi e Locatteli, um Andante de
Villa-Lobos (do trio para cordas) e de
um Presto de Beethoven ( do trio para
cordas em Sol Maior). Além dos seus
méritos intrínsecos, este concerto tem
um significado todo especial que é a
confirmação do pleno restabeleci-
mento de Arnaldo Estrella, astro
maior da música e do piano brasilei-

. ros, depois de um sério problema de
saúde. Na Sala Cecília Meireles, às
16h, recital da vencedora do Concurso
MALB, a pianista Martina Graf: So-
nata Op. 42, de Schubert; dois Inter-
mezzos, de Brahms; e as Variações
Sérias, de Mendelssohn. As 16h30m,
no Teatro Municipal, concerto ex-
traordinário da OSB, sob a regência

de Isaac Karabtchevsky e tendo co-
mo solista Jacques Klein: Concerto n'
1, de Tchaikovsky, e n° 2, de Rachma-
ninoff, para piano e orquestra; e tam-
bém de Tchaikovsky, a abertura Ro-
meu e Julieta. Domingo, às 15h, no
Museu do Primeiro Reinado (Av. Pe
dro H, 293), recital do violonista Nico-
Ias de Souza Barros, com um impor-
tante programa: John Downland e a
Suite em Mi Menor, de Bach. Nicolas
estuda alaúde barroco na Academia
Real de Londres. Entrada franca. As
21h na Casa de Rui Barbosa, recital
do Trio Panamericano, formado por
Cristina Capparelli (piano, Fredi Ger-
ling (violino) e Mark Churchill (violon-
ceio). No programa, um trio de Char
ies Ives. o Trio Op. 4. de Marlos Nobre,
e o Trio em Dó Menor Op. 66, de
Mendelssohn.
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DESEJO SELVAGEM —MASSACRE NO PAN-
TANAL (brasileiro), de David Cardoso. Com
David Cardoso, Ira de Furstemberg, Alberto
Ruschel, Hélio Souto, Nelson Morrison e Yara
Stein. Pathé (Praça Floriano, 45 — 224-
6720): de 2o o 6o, às Uh, Uh, lóh, 18h,
20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281-3628): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (18
anos). Filme de aventuras ambientado no
pantanal do rio Paraguai, onde um homem
quer fundar um império e ser seu senhor
absoluto.

••
BUCK ROGERS NO SÉCULO 25 (Buck Roger»
in the 25th Century), de Daniel Haller. Com
Gil Gérard, Pamela Hensley, Erin Gray, Hen-
ry Silva, Tim 0'Connor e Joseph Wiseman.
Metro-Boavista (Rua do Passeio, 62 — 222-
6490), Condor-Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610), Condor-
Largo do Machado (Largo do Machado, 29 —
245-7374), Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
422 — 288-4999): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Baronesa (Rua Cândido Benício, 1 747 —
390-5745), Astor (Ruo Ministro Edgor Rome-
ro, 236): 15h, 17h, 19h, 2lh. Art-Méier (Rua
Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h40m,
16h30m, 18h20m, 20h!0m, 22h (livre). No-
va imagem do herói de histórias em quadri-
nhos e de antigos seriados. Agora Buck é um
piloto da NASA, que empreende uma via-
gem espaço-temporal rumo ao século 25.
Produção americana.

MANITU, O ESPÍRITO DO MAL (The Mani-
tou), de William Girdler. Com Tony Curtis,
Susan Slranberg, Stella Stevens e Burgess
Meredith. Palácio (Rua do Passeio, 38 —
222-0838): 13h, 15h!5m, 17h30m,
19h45m, 22h. Ópera-1 (Praia de Botafogo,
340 — 246-7705), Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178): 15hl5m,
17h30m, 19h45m, 22h. Imperator (Rua Dias
da Cruz, 170 — 249-7982), Rosário (Rua
Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 14h30m,
16h45m, I9h, 21hl5m (18 anos). Produção
americana.

PRAZERES DE UMA MULHER (Piacere di
Donna), de Joseph Rachar. Com Edwige
Fenech, Angelita Ótt e Joachin Ahnsen. Pia-
za (Rua do Passeio, 78 — 222-1097): de 2o o
6o, às 10h20m, 1 2h, 13h40m, 15h20m, 17h,
18h40m, 20h20m, 22h. Sábado e domingo,
òsl.h, 15h40m 17h20m, I9h, 20h40m,
22h20m. (18 anos).

O SUPER-HOMEM ATÔMICO (Infra-Man),
de Hua Shan. Com Li Hsiu Hsien, Wang
Hsieh, Yuan Man Tzu e Terry Liu. Programa
complementar: Os Guerreiros Shao Lin de
Marco Polo. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 —
222-6327): de 2° a 6o, às 12h, 15h55m,
19h45m. Sábado e domingo, às Uh,
17h55m, 19h55m (livre).

Continuações
_¦••••

O OVO DA SERPENTE (The Serpent's Egg), de
Ingmar Bergman. Com Liv Ullmann, David
Carradine, Gert Froebe, Heinz Bennent, Ja-
mes Whitmore e Glynn Turman. Roxy (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245): Uh,
16h30m, 19h, 21 h30m (18 anos). O primeiro
filme de Bergman realizado fora da Suécia
— na Alemanha Ocidental. Na Berlim de.
1923, assolada pela inflação e pela miséria,

o espectro do nazismo é como um réptil cujos
contornos podem ser entrevistos "através da
tênue casca do ovo". A história é marcada
pelo terror que, uma década depois, o hitle-
rismo instalará na Alemanha e envolve
misteriosas experiências com a vulnerabili-
dade física e psicológica dos indivíduos. O
suicídio do irmão de um trapezista america-
no, judeu, deflagra investigações policiais e,
paralelamente, propicia dramática relação
amoroso deste com a cunhada.

••••
MENINA BONITA (Pretty Baby), de Louis
Malle. Com Brooke Shields, Keith Carradine,
Susan Sarandon, Francês Faye, Antônio Far-
gas e Matthew Anton. Veneza (Av. Pasteur,
184 — 226-5843), Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 264-2025): Uh30m, 16h55m,
19h20m, 21h45m(18anos). Produção ame-
ricana do cineasta francês de Os Amantes.
Ambientado em Storyville, bairro de baixo
meretrício de Nova Orléans, em 1917. A
história de um fotógrafo, E. J. Bellocq (Keith
Carradine), que se dedica a fotografar prosti-
tutas e então conhece Violet (Brooke Shields),
uma menina de 12 anos, filha de uma
prostituta (Susan Sarandon), que nasceu e foi
criada em um bordel Ele se apaixona pela
menina e leva-a para viver com ele.

•••
EU ESTOU COM MEDO (lo Ho Paura), de
Damiano Damiani. Com Gian Maria Volonté,
Erland Josephson, Mario Adorf e Angélica
Ippolito. Caruso (Av. Copacabana, 1326 —
227-3544): 17h50m, 20h, 22h 1 Om. São Luiz
(Rua Machado de Assis, 74 — 225-7679):
14hl5m, 16h45m, 19hl5m, 2!h45m. (18
anos). Produção italiana do mesmo cineasta
de Confissão de um Comissário de Policia ao
Procurador da República História de um
policial (Gian Maria Volonté) insatisfeito com
seu trabalho mas que aceita passivamente a
indicação para ser chofer e guarda-costas de
um juiz (Erland Josephson) que, investigan-
do um homicídio, descobre uma perigosa
intriga política envolvendo terroristas e auto-
ridades corruptas.

•••
REVOLVER DE BRINQUEDO (brasileiro), de
Antônio Calmon. Com Helber Rangel, Teresa
Raquel, Maria Lúcia Dahl, Wilson Grey,
Creusa de Carvalho, Rubens Araújo e Rober-
to Bataglin. Cinema-1 (Av Prado Júnior, 281

275-4546), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72
245-8904), Cinema-, (Rua Conde de

Bonfim, 229): 14_4_m, I6h30m, 18h20m,
20hl0m, 22h (18 anos). Comédia satírica,
com elementos dramáticos, baseada em his-
tório e roteiro de Leopoldo Serran. O domínio
de uma supermãe ediplana, que mantém o
filho virgem até idade adulta, e as fantasias
de amor e aventura desse anti-herói impo-
tente.

»•••
O CASO CLÁUDIA(brasileiro), de Miguel
Borges. Com Kátia DÃngelo, Jonas Bloch,
Roberto Bonfim, Cláudio Corrêa e Castro,
Carlos Eduardo Dolabella, Luiz Armando
Queiroz, Rogério Fróes e Nuno Leal Maia.
Leblon-2(Av. Ataufo de Paiva, 391 - 287-
7805): 13h20m 15h30m 17h40m,
19h50m, 22h. Capri (Ruo Voluntários do
Pétria, 88 - 226-7101), Tijuco-Palac. (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-4601):
15h30m, 17h40m, 19h50m, 22h. Palácio

(Campo Grande), Vitória (Bangu): Uh50m,
17h, 19hl0m, 21h20m. Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
Uh30m, 16h40m, 18h50m, 21 h (18 anos).
Baseado em dados e informações do livro Por
que Cláudia Lessin Vai Morrer, de Valério
Meinel, o filme aborda o caso Cláudia Lessin
Rodrigues através de um detetive (Roberto
Bonfim) e um repórter (Carlos Eduardo Doía-
bella) empenhados no combate ao tráfico de
drogas, ao mesmo tempo em que apresenta
a história de Flávia (Kátia DÂngelo), uma
garota também envolvido com traficantes.

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 — 236-
6114), Amélia (Rua Conde de Bonfim, 334
— 248-4519), Santa Alice (Rua Barão de
Bom Retiro, 1 095 — 201-1299), Odeon
(Praço Mahatma Gandhi, 2 — 222-1508),
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 287-
4524), Olaria: Uh, 16h30m, 19h, 21h30m.
Cisne (Av. Geremário Dantas, 1207 — 392-
2860): lóh, 18h30m, 21 h. (14 anos). A IIo
aventura cinematográfica de James Bond,
que, além de uma viagem cósmica, vive
fantásticas proezas em Veneza, Paris, Rio,
cataratas do Iguaçu e Floresta Amazônica.
Produçáo americana.

•••
DETETIVE DESASTRADO (Cheap Detective),
de Robert Moore. Com Peter Falk, Ann-
Margret, Eileen Brennan, Sid Caesar, Stoc-
kard Channing, Marsha Mason, Dom DeLoui-
se, Louise Fletcher, John Houseman e Made-
line Kahn. Jóia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 18h, 20h, 22h. Art-
Madureira(Shopping Center de Madureira):
Uh, lóh, 18h,20h,22h (10 anos). Comédia
escrita pelo teatrólogo Neil Simon e apresen-
tada como "afetuoso 

paródia dos legenda-
rios filmes de detetives particulares dos anos
40". Entre as pretensões de humor, intriga e
nostalgia, Peter Falk dá sua versão meio
lunática da figura de Humphrey Bogart e dos
heróis que este viveu em Casablanca, Relf-
quia Macabra, A Beira do Abismo e outros
filmes célebres. Produçáo americana.

•••
ALIEN — O 8o PASSAGEIRO (Alien), de
Ridley Scott. Com Tom Skerrift, Sigourney
Weaver, Verônica Cartwright, Harry Dean
Stanton, John Hurt, lan Holm e Yaphet Kotto.
Scala (Praia de Botafogo, 320 — 246-7218):
19h, 21h30m. (14 anos). Ficção científica
com uma história de mistério, suspense e
terror. A espaçonave Nostromo viaja à procu-
ra de planetas desconhecidos, onde possam
existir fontes energéticas para suprimento da
Terra, levando a reboque usinas de trata-
mento de combustíveis. Atraídos por sinais
estranhos, descobrem uma nave habitada
por um ser indefinível, que assume múltiplas
formos — inimigo aparentemente imbatível.
Superprodução americana, segundo longa-
metragem do diretor de Os Duelistas.

•••
O CAMPEÃO (The Champ), de Franco Zefi-
relli. Com Jon Voight, Faye Dunaway, Ricky
Schroder, Jack Warden, Arthur Hill e Strother
Martin. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
242-9020), Copacabana (Av. Copacabana,
801 — 225-0953), Ópera-2 (Praia de Botafo-
go, 340 — 246-7705): Uh, 16h30m, 19h,
21h30m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 390-2338): 13h45m, 16hl5m,
18h45m, 21hl5m. No Vitória a cópia é em
70mm. (livre). Melodrama americano. Refil-
magem de um clássico de King Vidor, reali-
zado em 1931, com Wallace Beery e Jackie
Cooper nos papéis agora interpretados por
Jon Voight e Ricky Schroder. Na história —
um divórcio — a mãe (Faye Dunaway)
abandona o filho com o marido e anos mais
tarde quer recuperar o menino.

TENTAÇÃO PROIBIDA (Cosi Come Sei), de
Alberto Lattuada. Com Marcelo Mastroianni,
Nastassja Kinski, Francisco Rabal e Mônica
Randall. Art-Copacabana (Av. Copacabana,
759 — 235-4895): de 2° a 6o, às 15hl5m,
17h30m, 19h45m, 22h. Sábado e domingo,
às 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
405 — 288-6898): de 2o a 6o, às 15h,
17hl5m, 19h30m, 21h45m. Sábado e do-
mingo, às 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro,35 — 265-4653): 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Comédia dramática dirigida pelo
cineasta de Venha Tomar um Café Conosco.
Um quarentão, perto dos 50 anos, tem
relações amorosas com uma jovem que, vem
a saber depois, é filha de um antigo caso
seu. A sombra de uma possível relação
incestuosa ronda a trama. Produção italiana.

Reapresentações
_._.•••

ESPOSAMANTE (Mogliamante), de Marco
Vicorio. Com Marcelo Mastroiani, Laura An-
tonelli, Leonard Mann, William Berger, An-
nie Belle e Olga Karlatos. Coral (Praia de
Botafogo, 316 — 246-7218): 19h25m,
21h45m. (18 anos), Luigi e Antônia são
casados há alguns anos e vivem com confor-
to numa cidadezinha da província italiana,
no começo do século. O marido é negociante
de vinhos e viaja muito. Pouco tempo ou
amor dedica à esposa submissa. Um crime
político irá todavia modificar a situação: o
marido tem que se esconder e a mulher,
sendo obrigada a tomar conta dos negócios,
vai descobrindo as verdades do marido e as
suas, transformando-se numo feminista con-
victa. Produção italiana.

•••••
CERIMÔNIA DE CASAMENTO (A Wedding),
de Robert Altman. Com Desi Arnaz Jr., Carol
Burnert, Geraldine Chaplin, Howard Duff,
Mia Farrow, VittorioGassmann, Lilian Gishe
Lauren Hutton. Lido-2 (Praia do Flamengo,
72 — 245-8904): I9h, 21h30m. Méier (Av.
Amaro Cavalcanti, 105 — 229-1222):
14h30m, lóh50m, 19h, 21hl0m. (16anos).
Americano. Comédia satírica. A cerimônia
de casamento de» dois jovens de famílias
abastadas mas sem raízes, do qual partici-
parn os parentes do noivo e os da noiva e
alguns amigos. Tanto no igreja como na
recepção, a sátira está presente, pretendendo
desmistificar a cerimônia matrimonial a par-
tir do vulnerável comportamento humano.

_.••_.•
DOIS NA CAMA NUMA NOITE DE CHUVA
(The End of the World in Our Usual Bed in a
Night Full of Roin), de Lina Wertmuller Com
Giancarlo Giannini, Candice Bergen e Anne
Byrne. Studio-Tijuca (Rua Desembargador
Isidro, 10 — 268-6014): 15h, I 7h, 19h,21h.
(18 anos). Americano. Comédia dramática.
Giancarlo Giannini, um |ornalista italiano
romântico e chauvinista, e Candice Bergen,
umo fotógrafa americana de idéias feminis-
tas. estou em crise matrimonial. Questiona-
mentos da espécie humana colocam macho e
fêmea em questão.

•••
SE SEGURA, MALANDRO! (brasileiro), de
Hugo Carvana. Com Hugo Carvana, Denise
Bandeira, Cláudio Marzo, Lutero Luiz e Loui-
se Cardoso. Studio-Catete (Rua do Catete,
228): Uh lóh, 18h, 20h, 22h. Roma-Bruni
(Rua Visconde de Pirajá, 371 287-9994),
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502
255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim, 379 268-2325); 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m Cine Show Madureira
(Rua Carolina Machado, 540): 12h, Uh,
lóh, 18h. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h,
22h30m. (16 anos). Emissora de rádio clan-
destina, montada em barraco de favela, faz
cobertura dos mais estranhos acontecimen-
tos, como o seqüestro de um elevador, a ação
de um ladrão de rua em permanente exerci-
cio do método de Cooper, o roubo de cães de
luxo por um casal de nordestinos que vive de
gratificação dos donos.

••
PRIMO, PRIMA (Cousin, Cousine), de Jean-
Charles Tacchella. Com Marie-Christine Bar-
rault, Marie-France Pisier, Victor Lanoux, Guy
Marchond e Ginette Garcin. Ricamar (Av.
Copacabana, 360 — 237-9932): Uh30m,
16h50m, 19hl0m, 21h30m (18 anos). Pri-
mos (por afinidade) procuram manter sem
sexo sua profunda afeição, mas mudam de
idéia depois que todos pensam que levaram
o coso até as últimas conseqüências. Come-
dia com uma galeria de personagens da
classe média francesa.

••
O PRISIONEIRO DO SEXO (brasileiro), de
Walter Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Ma-
ria Rosa, Roberto Maya, Kate Lyra, Aldine
Muller e Nicole Puzzi. Rio-Sul (Rua Marquês
de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h40m,
16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h (18 anos).
Um homem procura no sexo alguma forma
de superar seu profundo sentimento de insa-
tisfação existencial. Ciente de sua crise, a
esposa admite suas relações com outra mu-
lher.

__

SÁBADO ALUCINANTE (brasileiro), de Cláu-
dio Cunha. Com Sandra Bréa, Djenane Ma-
chado, Silvia Salgado, Simone Carvalho e
Marcelo Picchi. Programa complementar: O
Boxeador Chinês. Orly (Rua Alcindo Gua na-
bara, 21): de 2o a 6o, às IOh, 13h40m,
17h20m, 19h25m. Sábado e domingo, a
partir das 13h40m. (16 anos). Os persona-
gens se apresentam divididos por dois gran-
des grupos freqüentadores de discotecas: as
frenéticas e os travoltas. Entre uns e outros
ocorre uma variedade de casos sentimentais
e experiências sexuais.

SEXO SELVAGEM (brasileiro), de Ary Fernan-
des. Com Ana Paula Bless, Cláudio D'Oliani,
Marneide Vidal e Reginaldo Vieira. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900): Uh, lóh, 18h, 20h, 22h (18
anos).

O BOXEADOR CHINÊS (The Boxer From
Shantung), de Chang Cheuh. Com David
Chaing, Chen Kuan Tai eChing Li. Programa
complementar: Sábado Alucinante. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 6o, às
IOh, 13h40m, 17h20m, 19h25m. Sábado e
domingo, a partir das 13h40m. (18 anos).

OS GUERREIROS SHAO LIN DE MARCO
POLO (Marco Polo), de Chang Chen. Com
Alexander Fu Sheng, Chi Kuan-Chun, Shih
Szu e Richard Harrison. Programa comple-
mentar: O Super-Homem Atômico. Rex (Rua
Álvaro alvim, 33 — 222-6327): de 2o a 6o,
às 12h, 15h55m, )9h45m. Sábado e domin-
go, às Uh, 17h55m, !9h55m (18 anos).

DRIVE-IN

••••
AMARGO REGRESSO (Corning Home), de
Hal Ashby. Com Jane Fonda, Joh Voight,
Bruce Dern, Robert Carradine, Penelope Mil-
ford e Robert Ginty. Jacarepagua Auto-Cine
2 (Rua Cândido Benício, 2973 — 392-6186):
de V a 6o, às 18h30m, 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, às 20h30m, 22h30m.
(16 anos). Drama sobre os reflexos da Guerra
do Vietnam na vida americana, ambientado
em Los Angeles. Quando o marido (Bruce
Dern) de Sally (Jane Fonda) parte entusias-
mado para o front, ela vai trabalhar em
hospital para ex-combatentes, onde reencon-
tra um amigo dos tempos de colégio, Luke
(Jon Voight), agora preso a uma cadeira de
rodas. Ao mesmo tempo que toma conheci-
mento do que está ocorrendo no Vietnam em
nome dos ideais democráticos, Sally se apai-
xona por Luke. Produção americana. Oscar
para o Melhor Roteiro Original (Nancy Dowd,
Waldo Salt e Robert C Janes), Melhor Ator
(Jon Voight) e Melhor Atriz (Jane Fonda).

_.__•
SE SEGURA, MALANDRO) — Lagoa Drive-ln:
20h, 22h30m. (16 anos). Ver em Reapresen-
tações. Até domingo.

**
HORIZONTE PERDIDO (Lost Horizon), de
Charles Jarrot. Com Peter Finch, Liv Ullmann,
Charles Boyer, Michael York e Olivia Hussey.
Jacarepagua Auto-Cine 1 (Rua Cândido Be-
nício, 2.973 — 392-6186): 18h30m,
20h30m, 22h30m. (10 anos). Nova versão
do romance de James Hilton, agora com
números musicais. Produção americana.

A GAROTA DO BANDIDO (Gun Moll), de
Giorgio Capitani. Com Sophia Loren, Mareei-
lo Mastroianni e Aldo Maccione. Ilha Auto-
Cine (Praia de São Bento— IlhadoGovernrJ-
dor): 20h30m, 22h30m (18 anos). Violência
e sexo, segundo a fórmula dos filmes de
gangsters americanos, vistos em chave de
comicidade. Produção italiana.

MATINÊS

ÉDEN (Rua Visconde do Rio Branco, 295 —
718-62651 — O Super-Homem Atômico, com
Li Hsiu Hsien. Hoje e amanha às Uh,
lóh, 18h, 20h, 22h (Livre). Domingo:
Prazeres de uma Mulher, com Edwige Fe-
nech. Às 13h30m, 15hl5m, 17h, 18h45m,
20h30m, 22hl5m (18 anos).

ICARAÍ (Praia de Icaraí, 161 -718-3346) —
Menina Bonita, com Brooke Shields. Hoje<
amanhã e dominao, às 14h30m, 16h55m,
19h20m, 21h45m" (18 anos).

NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
710-9322) — 007 contra o Foguete da Morte,
com Roger Moore. Hoje, amanhã e domingo;
às Uh, 16h30m, 19h, 21h30m (14 anos).

DRIVE-IN ITAIPU (Estrada Celso Peçanha,
1000) — Umo Ponte Longe Demais, com Dirk
Bogarde. Ho|C às 20h30m. Amanhã e do-
mingo. às 20h30m e 22h30m (16 anos).

Os Sete Samurais, filme épico de Akira Kurosawa com sessões,
hoje, no Cineclube do Horto e, amanhã e domingo, no Cineclube

João XXIll

PETRÓPOLIS

SESSÃO INFANTIL — Festival de Desenhos
Animados — Ilha Auto-Cine: amanhã e
domingo, às 18h30m. (Livre).

SESSÃO INFANTIL — Exibição dos desenhos
animados A Casa Que Jack Construiu, Ma-
trioska e Phantasy- Após a sessão haverá
criatividade orientada por professores espe-
cializados. Domingo, às sl7h, no Cineclube
Barravento, Rua Senador Muniz Freire, 60 —
Tijuca.

Extra
CURTAS — Exibição de Bom Jesus da Lapa,
Salvador dos Humildes, Folia do Divino,
Maracatu Estrela da Tarde, Caboclinhos Ta-
pirapê e Tkumbi, filmes de Elyseu Visconti
Cavalleiro. Hoje, às 21 h, na Goleira César
Ache, Rua Visconde de Pirajá, 282 —¦ loja H.

MOSTRA ABERTA DE SUPER-8 (XII) — Exibi-
ção de Canoa Quebrada, de Antônio Garcia
e O Homem e a Roda, do grupo Quina.
Amanhã, às 18h, na Sala Super-8 da Asso-
ciação Scholem Aleichem, Rua São Clemen-
te, 155. Após a sessão haverá debates.

LADRÃO DE BAGDÁ — Studio-Paissandu:
13h, 14h40m, 16h20m (livre).

O MENINO DA PORTEIRA — Lido-2: lóh,
17h30m (10 anos).

AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ —
Jóia: 13h30m, 15h, 16h30m (livre).

RAONI — Coral: 16h30m, 17h55m (livre).

TEM FOLGA NA DIREÇÃO — Scala: lóh,
17h25m (10 anos).

UMA AVENTURA NA FLORESTA ENCANTA-
DA — Caruso: Uh, 15hl5m, 16h30m
(livre).

SESSÃO COCA-COLA — A Turma do Charlie
Brown — Lagoa Drive-ln: amanhã e domin-
go, às 18h30m. (Livre).

OS FABULOSOS ÍDOLOS DO REINO ANI-
MAL — Jacarepagua Auto-Cine 2: amanhã
e domingo, às 18h30m. (Livre).

adaptando-se à vida numa fazenda em
Alagoas.

AZYLO MUITO LOUCO (brasileiro), de Nei-
son Pereiro dos Santos. Com Nildo Parente,
Isabel Ribeiro, Leila Diniz e Arduino Colas-
santi. Complemento: Anistia. Hoje, às
19h30m, no Cineclube do Sindicato dos
Médicos, Av. Churchill, 97 — 11° andar
(livre). Versão de uma obro-primade Macha-
do de Assis — O Alienista —- que se torna
quase irreconhecível sob uma enorme corga
de vagas e herméticas alusões à atualidade
político-social.

Grande Rio

DOM PEDRO (Praça Dom Pedro, 34 — 2659)
O Campeão, com Jon Voight. Hoje, às

lóh, 18h30m, 21 h. Amanhã e domingo às
13h30m, lóh, 18h30m, 21 h (Livre).

PETRÓPOLIS (Av 15 de Novembro. 808
2296) 8uck Rogers no Século XXV, com
Gil Gérard. Hoje, amanhã e domingo, às
15h, 17h, 19h, 21 h (Livre).

CURTAS SOBRE A REALIDADE BRASILEIRA —
Exibição de Tutti Tutti Buona Gente, de
Orlando Bonfim, neto, O Caso Ruschi, de
Tereza Trautman, Rocinha Brasil 77, de
Sérgio Péo e Só o amor Não Basta, de Dilma
Lóes. Domingo, às 20h, no Cineclube Barra-
vento, Rua Senador Muniz Freire, 60 —
Tijuca. Após a sessão haverá debates.

MOSTRA DE CURTAS VENEZUELANOS —
Exibição de Eu Falo a Caracas, de Carlos
Azpurua, O Homern Invisível, de Alfredo
Anzola, Santa Helena de Uairem, de Carlos
Oteiza e Os Chaimbangueles, de Maurício
Walerstain. Amanhã, às 18h30m, no Cine-
clube Macunaíma, Rua Araújo Porto Alegre,
71 —9° andar. Programação da Cinemateca
do AAAM. Entrada franca.

DOCUMENTÁRIOS DE JEAN ROUCH — Exl-
bicão de Tourou et BHti, Parn Kuso Kar,
Margareth Mead, Retrato Para Uma Amiga e
Ritmos de Trabalho, todos de Jean Rouch.
Amanhã, às 21 h, no Cineclube Macunaíma,
Rua Araújo Porto Alegre, 71 — 9o andar.
Programação da Cinemateca do MAM. Após
a sessão, debates com o realizador dos
filmes. Entrada franca.

•••••
OS SETE SAMURAIS (Sichinin no Samurai),
de Akira Kurosawa. Com Toshiro Mifune,
Takashi Shimura^e Ko Kimura. Hoje, às
18h30m, no Cineoube do Horto, Rua Pache-
co Leão, 2 040. Amanhã, às 20h e domingo,
às 18h, no Cineclube João XXIll, Av. Afrânio
de Melo Franco, 300 (14 anos). Produção
japonesa. Sete samurais se reúnem em defe-
sa de uma pobre comunidade de lavradores.

•••*_.
O CRIADO (The Servant), de Joseph Losey.
Com Dirk Bogarde, Sarah Miles e James Fox.
Complemento: Tiempo Colonial, de Mário
Handler. Hoje, à meia-noite, no Ricamar, Av.
Copacabana, 360 (18 anos). Aristocrata de
caráter frágil contrata um criado com ambi-
ção de poder, que explora suas fraquezas e o
leva à posição submissa. Filme inglês em
preto e branco.

• _.••
FLOR DO LODO (Gervaise), de René Cie-
ment. Com Maria Schell, François Périer e
Armand Mestral. Ho|e, às 20h30m e domin-
go, às 18h30m, no Cineclube Jean Renoir da
Aliança Francesa do Méier, Rua Jacinto, 7.
Após a sessão, haverá debates. Produçáo
francesa de 1956, em preto e branco.

•••
RIO ZONA NORTE (Brasileiro), de Nelson
Pereira dos Santos. Com Grande Otelo, Jece
Valadão e Paulo Goulart. Domingo, às 20h,
no Cineclube João XXIll, Av. Afrânio de Melo
Franco, 300. Amanhã, às 17h e 20h, no
Cineclube Orione, Rua Lopes Quintas, 274
(18 anos). Um compositor de morro (Grande
Otelo) viaja como pingente num trem da
Central, cai e morre. A história de sua
exploração por gente do rádio é contada
paralelamente ao atendimento médico.

• ••
ALELUIA, GRETCHEN (Brasileiro), de Sílvio
Back. Com Carlos Vereza, Míriam Pires, Kate
Hansen, Lilian Lemmertz, Selma Egrei e
Sérgio Hingst. Complemento. El Cine Somos
No-ótros, de Andrez Aguste. Amanhã, à
meia-noite, no Ricamar, Av Copacabana,
360 (18 anos). A trajetória da família Kranz,
imigrantes alemães que chegam ao Sul do
Brasil pouco antes do começo da guerra, até
os dias de hoje, passando pela volta do filho
mais jovem ao exército nazista, pelas liga-
ções com o integralismo e o contato com
criminosos de guerra, em fuga, nos anos 50.

*••
O DESEJO (Brasileiro), de Walter Hugo Khou-
ri. Com Lilian Lemmertz, Selma Egrei, Fer-
nando Amaral, Kate Hansen e Sérgio Hingst.
Hoje, às 19h, no Cineclube Simonsen, Rua
Ibitiuva, 151 — Padre Miquel. Após a ses-
são, haverá debates (18 anos). Drama psico-
lógico desenvolvido simultaneamente em
dois tempos: o presente de umo mulher da
alta burguesia, que perdeu o marido há
quase um ano, e o passado do marido
falecido vem à tono quando a |Ovem viúva
recebe como hospede uma amiga de volta
da Europa.

••
JOANA FRANCESA (brasileiro), de Caca Die-
gues Com Jeanne Moreau, Carlos Kroeber,
Rodolfo Arena, Helber Rangel, Pierre Cardin
e Lema Krespi Domingo, às 20h. noCinecIu-
be do Leme, Rua General Ribeiro do Costa,
164 (18 anos). Historia ae uma francesa

Teresópolis

NITERÓI
ALAMEDA (Alameda São Boaventura, 553-
718-6866) — O Caso Cláudia, com Kátia
DÃngelo. Hoje, amanhã e domingo, às
14h50m, 17h, 19hl0m, 21 h20m (18 anos).

BRASIL (Rua General Castriotp, 487) — O
Caso Cláudia, com Kátia D'Angelo. Hoje,
amanhã e domingo, às Uh50m, 17h,
19hl0m, 21h20m (18 anos).

CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455
— 718-3807) — O Caso Cláudia, com Kátia
D'Angelo. Hoje, amanhã e domingo, às
13h20m, 15h30m, 17h40m, 19h50m, 22h

(d 8 anos).

ALVORADA (Av. Feliciano Sodré. 749 —
742-2131) O Enxame, com Michel Caine.
Hoje, às 21 h (14 anos).

Curta-metragem
MAYSA — De Jayme Monjardim Matarazzo
e José Carlos Barbosa. Cinemas: Studio-
Tijuca e Méier.

O SONHO E A MAQUINA - De Alex Viany.
Cinema: Ricamar.

GUARUBA E A FOGUEIRA - De Sérgio Sanz.
Cinemas: Condor Copacabana. Condor Lar-
go do Machado, Metro-Boavista, Baronesa e
Jacarepagua Autocine-1.

NO_"ADA DE SAMBA - De Carlos Fourinho
e Clóvis Scarpino. Cinema: Jóia.

TOCANDO NA ALMA De Sebastião Fráh-
ça. Cinemas: Pathé e Paratodos (do dia 17
ao dia 19).

ART-UFF — Revólver de Brinquedo, com
Helber Rangel. Hoje, amanhã e domingo, às
14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h
(18 anos).

CENTER (Rua Moreira César, 265 — 711-
6909) — Buck Rogers no Século XXV, com
Gil Gérard. Hoje, amanhã e domingo, às
15h, 17h, 19h, 21 h (Livre).

CINEMA-1 (Rua Moreira César, 211 — 711-
1405) — Ô Ovo da Serpente, com David
Carradine e Liv Ullman. Hoje, amanhã e
domingo, às Uh, 16h30m, 19h, 21h30m
(18 anos).

AMAZÔNIA URGENTE - De Rita Benchimol.
Cinemas: Ilha Autocine e Jacarepagua Auto-
cine-2 (do dia 19 ao dia 23).

GRAÇAS A DEUS
Cinema: Lido-2.

De Augusto Gomes.

O BERIMBAU - De Sérgio Muniz. Cinema:
Art-Madureira.

O MUNDO MÁGICO DE DJANIRA
Araken Távora. Cinema: Caruso.

De

O MUNDO MÁGICO DE ALDEMIR MARTINS
— De Araken Távora. Cinemas: Veneza e
Comodoro.

A próxima semana

ESTRÉIAS DE MONICELLI

____. ____IC

Ifigênia e Ron

E CACOYMNIS
| ICHAEL Cacoyannls e Ma-

rio Monicelli sáo os res-
ponsávéis pelas boas pro-
messas da próxima sema-

_^ na, com respectivamente,
Tgênia eHomance Popular. Sylvester

Stallone (Rocky, o Lutador) ataca mais
uma vez de diretor, autor do argumento
e roteiro, além de ator, em A Taberna do
Inferno. A série de filmes demoníacos
continua em Exterminaçào 2000. A Noi-
te dos Imorais é o nacional da semana.
Em tempo: acrescenta-se à programa-
ção — comunicada em cima da hora — a
estréia do filme espanhol Pássaros de
Verão, de Mario Camus. A registrar: o
êxito popular de O Ovo da Serpente, de
Bergman', que vai entrar em terceira
semana, em circuito (além do Roxy, o
Odeon, o São Luiz e o Tijuca-Palace).
Também continuam em cartaz: Pretty
Baby/Menina Bonita, O Campeão, 007
contra o Foguete da Morte, Eu Estou
com Medo (que vai para o Scala), O
Caso Cláudia.

Ifigênia (Iphigenia) é o 14° filme de
Michael Cacoyannis. Produzido em
1976, recebeu indicação
para o Oscar de melhor
filme produzido em língua
não inglesa. Grande nome
do cinema grego, Ca-
coyannis dirigiu êxitos in-
ternacionais como Stel-
la(55) A Mulher de Negro
(56), Electra, a Vingadora
(61), Zorba.o Grego (65), As
Troianas (71) e, lançou
duas atrizes extraordiná-
rias: Irene Papas e Melina
Mercouri. Mais uma vez foi

ÍTSSÍKMSí: Çgo Jognazzi 
e Ornella Muti em filme

pedes, e suaTflgênla, filha de Monicelli: Romance Popular
de Agamenon e Clitenes-

importante em Exterminaçào 2000 (Ho-
locaust 2000). Kirk Douglas é um rico
industrial, casado com Virgínia McKen-
na, cujo olho, Simon Ward (de O Jovem
Winston) ê possuído pelo Anticristo. De
um modo geral, o argumento repete os
Dainicn aqui exibidos, com envolvi-
mento da Igreja seqüências desenrola-
das na África (deserto da Tunísia), na
Inglaterra e em Roma. A produção deve
ter contado com capital americano, em-
bora a equipe, em sua grande maioria,
seja italiana. E no elenco misturam-se
atores americanos, ingleses e italianos.
Diretor: Alberto de Martino. Segunda,
no Plaza, Leblon-1, Ôpera-1, Carioca.

A Taberna do Inferno (Paradise Al-
ley) tem Sylvester Stallone como dire-
tor. O argumento focaliza os bairros
pobres de Nova Iorque nos anos 40 e se
detém, em especial, na luta pela vida de
três irmãos de origem italiana: Cosmo,
Victor e Lenny Carboni — respectiva-
mente, Stallone, Lee Canalito e Armand
Assante. O boxe é o pano de fundo para
a ascensão de Victor. Segunda, no Me-
tro-Boavista, Condor-Largo do Macha-

'kj> í *—"' ">t*j,^ \Ka íí(3_K_*Hr t^íflt- w 
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tra, deve ser sacrificada aos deuses para
que Helena, mulher de Menelau, rapta-
da por Paris, seja resgatada em Tróia. A
música é de Mikis Theodorakis. Irene
Papas é Clitenestra; Costa Kazakos,
Agamenon; Costa Carras, Menelau;
Christos Tsangas, Odisseu; Panos
Mihalopoulos, Aquiles. A novata Tatia-
na Papamoskou é Ifigênia. Segunda-
feira, no Caruso.

Monicelli é um dos bons diretores do
cinema italiano e Romance Popular,
que realizou em 1974, vem precedido de
elogios. Trata-se, mais uma vez, de co-
média de costumes, como Ugo Tognaz-
zi. cinqüentào, às voltas com sua jovem
esposa, Ornella Muti, que o trai com
Michele Plácido. Embora distante dos
excelentes os Eternos Desconhecidos
(58) e O Incrível Exército Brancaleone
(65i, Monicelli ainda mar/cém um impe-
to capaz ae surpreender. Segunda, no
Cinema-l. Udo-2 (sessões noturnas), Ci-
nerna-3 e, a partir de terça, no Arte-
UFF, de Niterói.

Mais uma vez o Diabo vem à Terra
encarnado em filho de um americano

do, Condor-Copacabana, Leblon-2, Tiju-
ca, Santa Alice, Madureira-1, Baronesa,
Rosário. A Noite dos Imorais, ao que
tudo indica é mais uma produçáo nacio-
nal agressivamente ruim. Reynaido
Paes de Barros dirigiu e fotografou. A
partir de segunda, no Palácio, Copaca-
bana, Ópera-2, América , Art-Méier, As-
tor e Santa Rosa (Niterói).

Pássaros de Verão (chega com o titu-
lo em inglês: Summert Birds), com
Catherine Spaak (que fez carreira no
cinema italiano), Frederic de Pasquale e
o menino José Luís Alonso, pode ser
interessante: Mario Camus, o realiza-
dor, conquistou respeito entre os crtü-
cos que conhecem o cinema espanhol,
ainda quase um mistério para o público
brasileiro. História de um romance efè-
mero, nascido em Madri — semivazia no
tórrido agosto — entre uma jovem rica e
um intelectual de meia-idade, que foi
abandonado pela mulher e vive com o
filho, de 10 anos Está no pólo oposto ao
das love stories de praxe' pelo menos,
naò faz concessões no final. Segunda:
Roma-Bruni, Bruni-Copacabana, Bru-
ni-Tijuca, Cine-Show Madureira. (E_A.)
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TEATRO
FESTIVA! DE LADRÕES — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Milton Mo-
raes, André Villdn, Tânia Scher, Alberto
Perez. Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 56
(242-4880). De 3o a 6o, às 21hl5m; sáb., às
20h e 22h30m e dom., às 18h e 21hl5m.
Ingressos de 3o a 5o e dom. a CrS 150,00 e
CrS 100,00, estudante; 6o e sáb. a Cr$
180,00. Um banco, um roubo, um pouco de
burlesco, um pouco de policial.

LIÇÃO DE ANATOMIA — Texto e direção de
Carlos Mathus. Com Serafim Gonzalez, Ada
Chaseliov, Armando Tirabosqui, Mareio de
Lucca, Miriam Lins e outros. Teatro Municipal
de Niterói, Rua 15 de Novembro, 35. De 4° a
6o, às 21 h, sáb.,às 20he 22h, dom., às 18h e
21 h. Ingressos de* 4o o 6o e dom., a Cr$
120,00 e Cr$ 100,00, estudantes e sáb., a
Cr$ 120,00. Espetáculo que aborda o proble-
ma do ser humano a partir do enfoque do
análise transacional. Até domingo.

PALHAÇOS DE OURO - Texto de Neil
Simon. Dir. de Cláudio Corrêa e Castro. Com
Jaime Barcelos, Cazarré, Ivan Cândido, Ruth
de Souza, Dayse de Lourenço, Edson Guima-
rães, Wagner José.Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 3o (274-7246). De
3" a 6o às 21h3fom; sáb., às 20h30m e
22h30m; dom., às l.h e 21h30m. Ingressos
de 3o a 5o e dom. Cr$ 150,00 e CrS 100,00,
estudantes, 6° e sáb., a CrS 200,00. Dois
artistas do teatro de revista norte-americana
enfrentam o fantasma do envelhecimento.

MISTÉRIO BUFO — Texto de Buza Ferraz e do
grupo Jaz-o-Coração. Dir. de Buza Ferraz.
Mús. e dir. musical de Caique Botkay. Com
Analu Prestes, Ariel Coelho, Arthur Peixoto,
Carllto Marchon, Daniela Santi, Geovan dos
Santos, Gilda Guilhon, José Luis Ligiero,
Mário Borges, Saraka Barreto. Teatro Glauce
Rocha, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De
3a a sáb., às 21 h, dom, às 18h e 21 h.
Ingressos a CrS 80,00 e CrS 40,00, estudan-
tes. Sete episódios interligados pelo empe-
nho em desvendar os mistérios e as contradi-
çóes da religiosidade e da cultura popular
brasileiras.

MURAL MULHER — Painel documentário
estruturado por João das Neves. Direção de
Joáo das Neves, com Uva Nina, Ana Cristina,'
Denise Assunção, Fátima Maciel, Regina Ro-
drigues, entre outras. Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, -143 (235-2119). De 3o a
6°,' às 21h30m. Sáb. e dom., às 19h e
21h30m. Ingressos a Cr$ 120,00 e Cr$
60,00, estudantes. A condição da mulher
brasileira focalizada através de depoimentos
de representantes de várias classes sociais.

PANDO E LYS — Texto de Fernando Arrobai.
Dir. de Rubens Corrêa. Com Betina Viany,
Marcus Alvisi, Ruy Rezende, Alby Ramos,
Bernardo Maurício. Teatro Experimental Ca-
cilda Becker, Rua do Colete, 338 (265-9933).
De 4o a 6o, às21hl5m, sáb., às 20h e 22h;
dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos a Cr$
60,00 e Cr$ 40,00, estudantes. Estudo poéti-
co de um relacionamento de amor e violên-
cia entre uma jovem paraKtica e o homem
que a conduz num carrinho.

A RESISTÊNCIA — Texto de Maria Adelaide
Amaral. Dir. de Cecil Thiré. Com Edwin Luisi,
Osmar Prado, Regina Viana, Priscila Camar-
go, Stela Freitas, Ginaldo de Souza, Cecil
Thiré. Teatro Gláucio Gill, Praça Cardeal
Arcoverde (237-7003). De 3o a 6o, às
21 h30m, sáb., às 20h e 22h30m e dom. às
18h30m e 21h30m. Ingressos de 3o a 6o e
dom., o Cr$ 150,00» CrS 80,00, estudantes
e sáb., a Cr$ 150,00. Na redação de uma
revista, um grupo de jornalistas enfrenta as
perspectivas de uma iminente demissão.
Recomendação especial da Associação Cario-
ca de Críticos Teatrais.

PAPA HIGHIRTE — Texto de Oduvaldo Vian-
na Filho. Direção de Nelson Xavier. Com
Sérgio Brito, Tônico Pereira, Ângela Leal,
Nlldo Parente, Carlos Alberto Baía, Dinorah
Brillanti, Hélio Guerra, Paulo Barros e Miguel
Rosemberg. Teatrodot Quatro, Rua Marquês
de São Vicente, 52/2° (274-9895). De 3o a 6o,
às 21h30m, sáb., às 20h e 22h30m e dom.,
às 18h e 21h. Ingressos de 3o a CrS 80,00 e
Cr$ 40,00, estudante, sob o patrocínio do
SNT, SAC e MEC,- de 4a a 6o e dom., a Cr$
150,00 e Cr$ 80,00, estudantes, e sáb., a Cr$
150,00. Ditador no exílio procura rearticular
forças para a retomada do Poder. Reoomen-
dação especial da Associação Carioca de
Críticos Teatrais.

UNHAS E DENTES — Texto de Micheline
Bourday. Dir. de Luís Carlos Ripper. Com
Beyla Genauer, Maria Lúcia Dahl, Thais

Portinho, Thelma Reston. Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746 e 256-'
2640). De 4a a 6o, as 21 h30m, sáb., às 20h e
,22h30medom.,às 18he21h30m. Ingressos
a Cr$ 150,00 e CrS 80,00 estudantes. Quatro
atrizes de café-concerto discutem os seus
problemas pessoais e profissionais. Tempo-
rada suspensa. Volta na 2° sessão de do-
minqo.

TEU NOME É MULHER — Comédia de Mareei
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tânia
Carrero, Luís de Lima, Célia Biar, Hélio Ary,
Edney Giovenazzi, Maria Helena Velasco e
outros. Teatro Maison de France, Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (252.3456). De 4a a 6o, às
21 h, sáb., às 20h e 22h30m., dom., às 18h e
21 h. Ingressos 4° e 5o, a Cr$ 200,00 e CrS
100,00, estudantes, 6° e sáb., o CrS 250,00 e
dom, a Cr$ 250,00 e CrS 120,00 estudantes.
A laboriosa carreira de uma recordista em
golpes de baú no jet-wt.
TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAAAA
— Comédia de João Bethencourt, antes apre-
sentada como Doldres, Três Vezes por Sema-
na. Dir. do autor. Com Suely Franco, Felipe
Wagner, Nelson Caruso. Teatro Copacaba-
na, Av. Copacabana, 327 (257-1818). De 4o
a 6o e dom., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30m, vesp. 5°, às 17h, e dom., às 18h.
Ingressos 4o a 6a e dom, a Cr$ 80,00 e sáb., a
Cr$ 100,00. Repercussões de um psicanalista
na rotina cotidiana de um casal (18 anos).
Até dia 30.

SE EU NÃO ME CHAMASSE RAIMUNDO —
Texto de Fernando Melo. Dir. de Marco
Antônio Palmeira. Com Maurício Lessa, Ana
Porto, Charles Miara. Teatro da Gávea, Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 4o (294-
1096). De 4o a 6o e dom., às 21h30m, sáb.,
às 20h e 22h30m. Ingressos 5o, 6o, sáb. (Io
sessão) e dom., a CrS 100,00 e Cr$ 60,00,
estudantes sáb. (2o sessão) a Cr$ 100,00 e
4o, a Cr$ 50,00. Um dia muito especial na
vida (ou na morte?) de um funcionário
público.

PATO COM LARANJA — Comédia de Wil-
liam Douglas Home. Dir. de Adolfo Celi. Com
Paulo Autran, Marília Pêra, Vicente Bacaro,
Karin Rodrigues, Rosita Tomás Lopes. Teatro
Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 (221-
4484). De 4o a 6o, às 21 h30m, sáb., às 20h e
22h30m e dom., às 17h e 20h. Ingressos 4o e
5a, a Cr$ 150,00 e CrS 80,00, estudantes, 6o
e sáb., a Cr$ 200,00 e dom., a Cr$ 200,00 e
CrS 100,00, estudantes. A esposa que pre-
tende abandonar o marido por um amante
mais jovem arrepende-se no meio do ca-
minho.

O REI DE RAMOS — Musical de Dias Gomes
(texto), Chico Buarque e Francis Hime,(músi-
ca). Dir. de Flávio Rangel. Com Paulo Gracin-
do, Mario Maia, Eliane Maia, Carlos Kopa,
Jorge Chaia, Felipe Carone, Leina Krespi,
Roberto Azevedo, Solange França e outros
(além de músicos e bailarinos). Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes (221-0305). De 4o
a 6a, às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m,
dom., às 18h e 21 h, vesp., 5a, às 18h30m.
Ingressos 4a e 5o, a Cr$ 100,00 e CrS 50,00,
estudantes, 6a e dom., a CrS 150,00, platéia
e Io balcão, Cr$" 120,00, 2o balcão, Cr$
60,00, estudantes no 2o balcão, sáb., a Cr$
150,00, platéia e 1 ° balcão, a Cr$ 120,00, 2o
balcão. Vesp. 5o, a Cr$ 50,00. Dois magna-
tas do jogo do bicho lutam pelo poder
enquanto seus filhos vivem uma história de
amor. Até dia 30.
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, Danton Jardim e
Júlio Braga. Teatro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1 426 (274-7999). De 4a a 6a, às
21 h30m, sáb., às 20h e 22h30m, e dom., às
18h e 21 h. Ingressos 4o, 5° e dom., a Cr$
200,00 e Cr$ 100,00, estudantes, 6a, sáb., a
Cr$ 200,00. A angústia de um homossexual
diante da perspectiva de envelhecer sozinho.

LUZ NAS TREVAS — Farsa de Bertolt Brecht.
Dir. de EugênioSantos. Mús., e dir., musical
de Roberto Guerra. Com Manoel Kobachuk,
Enilda Monteiro, Jorge Crespo, Creuza Ama-
ral, Vânia Alexandre, Eugênio Santos. Teatro
Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539
(258-8142). De 4°adom., às 21h. Ingressos,
4o a CrS 50,00; de 5o a dom., a Cr$ 100,00 e
Cr$ 50,00, estudantes. Preços especiais para
sócios do Sesc. Líder de uma campanha
contra a prostituição acaba tornando-se sócio
de um prostíbulo.

A CALÇA — Comédia de Carl Steinheim
adaptada e transubstanciada por Millôr Fer-
nandes. Dir. de Maurice Vaneau. Com Os-
waldo Loureiro, ítalo Rossi, Natalia do Vale,

Jacqueline Laurence, Ricardo Petraglia, Ivan
de Almeida. Músicas de Antônio Luiz (Ton-
ga). Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (275-3346). De 3o a 6°, às
21 h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom.,
às 18he21h30m. Ingressos 3° de 5° a dom.,
a CrS 200,00>e Cr$ 100,00, estudantes, 4a, a
CrS 100,00 e"CrS 50,00, estudantes (patrocí-
nio SNT, MEC, SAC). Incidente fortuito e
embaraçoso dá início a uma surpreendente
ascensão social de um casal.

APAGA A LUZ... — Texto e direção de Eraldo
Santos Delle. Com o grupo Potengy: Lusmaria
Rodrigues, Gil Siqueira, Lucileme, Luiz Anta-
nio e outros. Teatro Faria Lima, Rua Jaime
Radondo, 2, Vila Kennedy. Sáb., às 19h e
dom., às 18h. Ingressos a Cr$ 20,00 e Cr$
15,00. Até dia 29.

NINA CEST AUTRE CHOSE - Texto de
Michel Vinaver. Produção, em francês, do
Teatro da Aliança Franceso. Dir. de Etienne
Le Meur. Com Ana Lúcia Bruce, André Van-
domm, Carlos Nessi. Aliança Francesa de
Copacabana, Rua Duvivier, 43 (255-8941).

De 5a a sáb., às 21 h. Entrada franca, mas
aconselha-se reserva peio telefone 255-
8941. Singular convívio de dois irmãos e
uma jovem põe a nu alguns problemas do
cotidiano da França atual.

ANAIUG — Criação coletiva do grupo Paska-
na. Direção de Leonel Fisher Linhares. Com o
elenco do grupo Paskana. Centro Cultural
Cândido Mendes, Rua Vise. de Pirajá, 351.
De 5°adom.,às21h30m. Espetáculo experi-
mental inspirado no episódio do suicido
coletivo no Guiana.

O CÃO SIAMÊS DE ALZIRA POWER — Texto
de Antônio Bivar. Direção de Jorge Alegria.
Com o grupo Girassol: Arlindo Mendes e
Madalena Torres. Teatro INES, Rua das La-
ranjeiras, 232. De 6a a dom., às 20h. Ingres-
sos a CrS 100,00 e CrS 50,00. Até domingo.

VALSA N° 6 — Monólogo de Nelson Rodri-
gues. Dir. de Wagner Melo. Com Márcio Luiz.
Aliança Francesa de Botafogo, Rua Muniz
Barreto, 54 (286-4248). De 5a a dom., às
21 h. Ingressos a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00,
estudantes. Uma adolescente rememora as

alegrias e os traumas da suo curta exis-
tência.

GOLPE DE STATUS — Texlo e dir. de Cion
de Campos. Mús. de Fernando Fernandes.
Com Roberto Martins, Evandro Comym, José
Araújo, Samir Milton, Jorge Itaboraí, João
Duarte. Teatro Arcádia, Travessa Alberto
Cocozza, 38, Nova Iguaçu. De 6o a dom., às
21 h. Ingressos a CrS 60,00 e Cr$ 30,00,
estudantes. Até domingo.

foOSTRA DE APOIO E DIVULGAÇÃO —
Hoje: Morrer Pela Pátria, grupo de Niterói e
amanhã: Coisas e Bonecos, com o grupo
Mimesis. Escola de Tealro Martins Pena, Rua
20 de Abril, 14. às 20h. Entrada franca.

O ENTENDIDO — Comédia de Roberto Silvei-
ra e Laurent Guzzardi. Direção de Julian
Romeo, com o comediante Costinha. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13 (232-
8531). De 3o a 6o, às 21hl5m, sáb., às
20h!5m, e dom., às 18hl5m e 21hl5m.
Ingressos de 3o a dom., a Cr$ 150,00, vesp.
dom., a Cr$ 100,00.

A próxima
semana

Palhaços de Ouro, de Neil Simon
(Teatro Vanucci)

A Calça, de Carl Steinheim
(Teatro Princesa Isabel)
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HA BOM TEATRO
NOS PALCOS DO RIO

Cçõesaevár

Papa Highirte, de Oduvaldo
Viana Filho

(Teatro dos Quatro)

ift jy~*Ê___________T_

BBIl mim
A Resistência, de Maria
Adelaide Amaral (Teatro

Glaucio Gill)

OMO há muito não assistia-
mos, a temporada teatral
do Rio mantém um nivel
de qualidade e de equilí-
brio, que facilita as indica-

ções dè vários espetáculos a todo tipo
de público. Para quem gosta de assis-
tir a interpretações da vida brasileira,
a recomendação é para Mistério Bufo,
que o criativo grupo Jaz-O-Coraçáo
transformou num comentário bem-
humorado e extremamente Inteligente
das profundas contradições nacionais.
O visual diabólico e explosivo de Ana-
lu Prestes, a direção impecável de Bu-
za Ferraz e o elenco brilhante (com
destaque para Gilda Guilhon, Analu
Prestes e Ariel Coelho) asseguram um
irresistível Mistério Bufo (Teatro
Glauce Rocha). Na mesma linha de
reflexão sobre o brasileiro estão Mural
Mulher (Teatro Opinião) e A Resisten-
cia (Teatro Gláucio Gil). Se em Mural
Mulher a condição feminina extrapola
os limites do sexo para se constituir
num verdadeiro painel das dificulda-
des Inerentes á expressão de diversos
grupos sociais, em A Resistência, a
questão se situa no momento em que
profissionais se defrontam com a pos-
sibilidade de perder o seu emprego.
Espetáculos de alta qualidade, ambos
são recomendados aos que não se as-
sustam ao ver no palco muitas de suas
mazelas.

Em Papa Highirte, peça de Oduval-
do Viana Filho, o centro da ação é um

ditador destituído, em elucubrações
pela sua volta ao Poder. Com a revela-
ção de um bom ator, Tônico Pereira, e
a possibilidade de debater o texto de
Vianlnha (escrito há 11 anos), Papa
Highirte (Teatro dos Quatro) dignifica
qualquer dramaturgia. E a festa brasi-
Íeira está em O Rei de Ramos — anun-
ciando as suas duas últimas semanas
no Teatro Joáo Caetano — musical de
Dias Gomes com boa dose de comuni-
cação popular.

Fando e Lys (Teatro Cacilda Bec-
ker), texto envelhecido de Fernando
Arrabal, está revitalizado por uma di-
reção preciosista de Rubem Corrêa.
Unhas e Dentes (Teatro Senac), da
francesa Micheline Bourday convida a
platéia a uma reflexão sobre as insegu-
ranças femininas, mantendo o espec-
tador preso pelas observações morda-
zes e cruéis, mas invariavelmente inte-
ligentes.

Na chave da comédia,' A Calça
(Teatro Princesa Isabel) e Palhaços de
Ouro (Teatro Vanucci), na qual o co-
mediógrafo norte-americano Neil Si-
mon dosa o riso com uma dolorosa
observação sobre a decadência profls-
sional de dois velhos atores. Os experi-
mentalistas não devem perder a Mos-
tra de Apoio e Divulgação que se en-
cerra hoje, na Escola de Teatro Mar-
tins Pena.

Macksen Luiz

MAIS UMA
CONSCIÊNCIA

DOLORIDA
teatro carioca está guardan-
do forças para a grande ar-

| rançada da primeira quinze-
na de outubro. A semana
que vem reserva-nos, salvo
imprevisto, apenas uma es-

tréia, marcada para quarta-feira, dia 26,
no Teatro Glória. Uma estréia que me-
rece ser acompanhada com interesse,
pois a recente montagem paulista do
mesmo texto — Sinal de Vida, de Lauro
César Muniz — foi bem acolhida pela
critica, e tudo leva a crer que a peça se
inscreve na mesma linha de discussão
crítica do nosso recente passado politi-
co que tão bons resultados deu em A
Resistência, de Maria Adelaide Amaral,
em plena temporada de sucesso no Tea-
tro Glaucio Gil

Como os personagens de A Resistên-
cia, com efeito, o protagonista de Sinal
de Vida, Marcelo, é um jornalista (e,
paralelamente, professor universitário),
que se interroga dolorosamente sobre
os caminhos e descaminhos percorridos
pelos jovens intelectuais de esquerda
nos últimos 15 anos. A personagem que
desencadeia o exame de consciência de
Marcelo é a sua ex-companheira Verônl-
ca, que sob a influência dos seus ensina-
mentos optou pela atuação política
clandestina que a levou a um trágico
desfecho, enquanto o mentor do seu
engajamento se acomodava numa mili-
tâncla apenas teórica, sem abrir mão do
conforto do seu dia-a-dia. Vindo de um
escritor que fez o seu nome sobretudo
como autor de telenovelas (algumas,
aliás, de inegável interesse) e cujo pas-
sado teatral está ligado apenas a come-
dias (pelo menos uma das quais multo
simpática. O Santo Milagroso), a gravi-
dade do tema indica uma opção nova,
cujo alcance é atestado, entre outros,
pelo critico Jefferson dei Rios, na Folha
de Sào Paulo: "Lauro César Muniz en-
treabre uma porta por onde deverão
passar (se permitirem) uma infinidade
de fantasmas, sofrimentos e mortos que
assombram as vidas de homens e mu-
lheres que sabem, na came e na alma, o
preço real dos últimos 15 anos que vive-
mos."

A montagem carioca tem, entre os
seus principais pontos de interesse, a
direção de Marcos Paulo, que no seu
trabalho de estréia como encenador, As
Gral has, realizado em 1978, demonstrou
qualidades suficientes para conquistar
o Troféu Mambembe como revelação do
ano. Sinal de vida é o seu segundo
trabalho, que poderá valer como confir-
mação do talento revelado na monta-
gem do texto de Kafka/ Bráulio Pedro-
so. Eleonora Drumond encarrega-se do
cenário e dos figurinos, e os intérpretes
são: Gracindo Júnior, Marieta Severo,
Tamara Taxman, Osvaldo Louzada, Lú-
cia Alves, Diogo Vilela e Cidinha Milan.

Antes do lançamento oficial, Sinal
de Vida terá, de domingo a terçafelra,
três pré-estréias fechadas, dedicadas,
respectivamente, ao Sesc, à UNE e ao
Comitê Brasileiro de Anistia.

Do outro lado da Baia, no Teatro
Leopoldo Fróes de Niterói, será apre-
sentada de terça a quinta-feira uma
montagem de O assalto, de José Vicen-
te, dirigida por José Antônio e produzi-
da pelo Teatro de Amadores da cidade
pernambucana do Cabo. O grupo está
de passagem pelo Rio, a caminho do
Festival de Teatro de Ponta Grossa, e
depois de Niterói fará domingo, dia 30,
uma apresentação especial em Petrópo-
lis, na Colônia do Sesc, dentro da pro-
gramação de uma semana de teatro ali
promovida pelo Departamento de Cul-
tura do Estado.

Yan Miehalski

AONDE LEVAR AS CRIANÇAS
A MENINA QUE PERDEU O GATO ENQUAN-
TO DANÇAVA O FREVO NA TERÇA-FEIRA DE
CARNAVAL — Texto de Marcos Apolinário
Santana. Direção de Demétrio Nicolau. Com
o grupo Motin. Teatro do Planetário, Rua Pe.
Leonel Franca, 240, Gávea. Sáb. e dom., às
16h30m e 18h. Ingressos a CrS 50,00.

FANTASIA — Texto de Paulo Werneck~e
Cilene Werneck. Direção de Fernando Reski.
Com Anilza Leone, Eduardo Roessler, Cristina
Fracho e outros. Teatro da Galeria, Rua
Senador Vergueiro, 93. Sáb. e dom., às 17h.
Ingressos a Cr$ 60,00. Até dia 30.

CÉU E TERRA, ÁGUA E AR/ TUDO FEDE SEM
PARAR — Texto de Reiner Luckner e Stefan
Reisner. Tradução de Felícia Volkart. Adapta-
çâo de José Lutzenberger. Direção de Wolf-
gang Kolneder. Com o grupo Produções Tea-
trais, de Porto Alegre. Teatro Glauce Rocha,
Av. Rio Branco, 179. Hojç às 15h. Auditório
da Universidade Santa Úrsula, Rua Farani,
42. Sábado e domingo, às 15h.

QUEM TEM MEDO DE CARETA — Musical
aom texto de Wilson Rocha. Direção de Nei-
son Luna. Cenários de Eloy Machado. Com
Deoclides Gouvêa, Lina Rosana, Hélio Ma-
kumba e outros. Teatro Casa-Grande, Av.
Afrânio de Melo Franco, 290. Sáb. e dom. às
lóh. Ingressos a CrS 70,00.

A JANELA MÁGICA DE MADONÓ POLIS —
Texto e direção de Ire mar Brito. Com Adele
Malheiros, Gedivan, Ivone Monteiroeoutros.
Parque Laje, Rua Jardim Botânico, 414. Sáb.
• dom. às 17h. Ingressos a CrS 50,00.

TESEU E O MINOTAURO — Texto e direção
de Sylvia Heller. Com o gmpo Fala: Ana
Lúcia Bruce, Maria Heleno Kubrusly, Felipe
Freire e outros. Teatro Municipal de Niterói,
Ruo 15 de Novembro, 35. Sáb. e dom. às
lóh. Ingressos a CrS 50,00. Até dia 30.

VAMOS JOGAR O JOGO DO JOGO —
Texto de Antônio Fernandez Bezerra Direção
ooletiva do grupo Olhares Participação de
Aurélio (violão). Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb. e
dom., às 15h30m. Ingressos a CrS 50,00.

NO PAÍS DOS PREQUETÉS - Texto de Ana
Maria Machado. Direção de José Roberto
Mendes. Com Sônia Braga, Ligia Diniz, Sér-
gio Fonta, José Prata, Fernando Wellington e
outros. Músicas e direção musical de Cláudio
Guimarães. Coreografia de Raquel Levi. Tea-
tro João Caetano, Pça. Tiradentes (221-
0305). Sáb. às 17h e dom., às 16h. Ingressos
a CrS 50,00. Até dia 31.

A FABULOSA HISTÓRIA DA CIGARRA E A
FORMIGA — Texto de Mário Paris. Direção
de Marcelo Souza. Com o grupo Tempero:
Julia Emília, José Carlos, Anita Terrana,
Maria Fernanda e outros. Teatro da Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz Barreto,
54. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a Cr$
50,00.

BUMBO, VIOLÃO, VIOLINO TAMBÉM — Mu-
sical deCarlito Marchon. Direção de Antônio
de Bonis. Com Angela Buaiz, Ciro Bernardes,
Kátia Barcellosa, Mara Baraúna e outros.
Teatro Leopoldo Froes, Rua Manoel de
Abreu, 16, Niterói. Sáb. e dom., às lóh.
Ingressos a CrS 40,00.

BARÁO AZUL COM ARREPIO NA LUA —
Texto e direção de Ricardo D'Amorin. Com
Mareia Leite, Maneia di Si mone, Ricardo
DAmorim, Sérgio Melgaço, Wagner Vaz e
Zemário Limongi. Teatro do América Futebol
Clube, Rua Campos Sales, 118, Tijuca. Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a Cr$ 60,00 e CrS
50,00, sócios. Até dia 30.

O LÁPIS MÁGICO — Texto e direção de Luiz
Sorel. Músicas de Maria Luciana Schmidt.
Com Silvio Leider, Maria Luciana e Luiz Sorel.
Teotro Glaucio Gill, Pça. Cardeal Arcoverde,
s/n° (237-7003). Sáb. e dom., às lóh. Ingres-
sos a Cr$ 60,00. Patrocínio SNT e SAC.

CARROSSEL DE RISOS —Show de varieda-
des com direção de Olegário de Holanda.
Teatro da Gávea, Rua Marquês de S. Vicente,
52. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
60,00.

APENAS UM CONTO DE FADAS — Texto e
direção de Eduardo Tolentino. Músicas de
Oscar Correra Jr ComogrupoTAPA:Clarisse
Derzié, Claudionor Bueno, Elvira Lemos, Flá-

vio Antônio, Rosa Douat e outros. Teatro
Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 60,00.

FOLIA DOS TRÊS BOIS — Texto e direção de
Silvio Orthof. Com o grupo Casa de Ensaio:
Fátima Malheiros, Gê Menezes, João Moita,
Robson Guimarães e Flávio Peixoto. Teatro
do Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita,
539 (208-5332). Sáb. e dom., às 17h. Ingres-
sos a CrS 50,00.

O VELHO MAR — Texto de Wanda Bedran.
Direção de Beatriz Bedran. Com Wanda
Bedran, Wandirce Worhle e Wilma Brandão.
Sonorização do grupo musical Bloco da Pa-
lhoça. Participação de Marcos Amma (per-
cussão). Quintal Teatro Infantil, Rua Gen.
Rondon, 15, S. Francisco, Niterói (711 -3595 e
711-3997). Dom., às 17h. Ingressos a CrS
50,00.

MARIA GENTE FINA—Texto de Lupe Gigliot-
ti e Cininha de Paula. Direção de Wolf Maia.
Cenários e figurinos de Kalma Murtinho, com
Lupe Gigliotti, Cininha de Paula, Vera Jop-
pert, Germano Filho, Vânia Lemme e outros.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente,
52. Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a CrS
60,00.

PALA PALHAÇO —Criação coletiva do grupo
Hombu. Com Beto Coimbra, Silvia Aderne,
Tarcísio Ortiz, Sérgio fida lgo e Regi na Li nha-
nes. Música de Beto Coimbra e Caique Bot-
kay. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,
440 (275-6695). Sáb., às 17h e dom., às
lóh. Ingressos a CrS 60,00.

CIRCO E MUNDO — Texto de Antônio Ber-
nardo Andrade Rocha. Direção coletiva. Com
o grupo Vagalume: Julia Guedes e Toninho
Rocha. Aliança Francesa do Méier, Rua Ja-
cinto, 7. Sáb. e dom., às 16 h. Ingressos a CrS
40,00. Professores não pagam.

AS AVENTURAS DO PIRATA AZUL — Texto
de Jollan Rerroli. Direção coletiva do grupo
Internacional da Criança. Teatro da Aliança

da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315. Sáb. e
dom., às 1 óh. Ingressos a CrS 50,00. Até dia
30.

AS.AVENTURAS DE UM REIZINHO TRAPA-
LHÃO — Texto e direção de Dino Romano.
Participação de Hugo Haia. Teatro Carlos
Gomes, Pça. Tiradentes. Sáb. e dom., às
16h30m. Ingressos a CrS 40,00.

MAKATU MUKUTU — Texto de M. Cena.
Direção de Marcondes Mesqueu. Com o gru-
po Asfalto Ponto de Partida. Teatro da CEU,
Av. Rui Barbosa, 762. às 1 óh, Ingressos a CrS
40,00.

UMA PITADA DE SORTE — Texto de Alice
Reis. Direção de Eric Nielsen. Com Arnaldo
Marques, Marcelo Gapobiango e Alice Reis.
Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179
(224-2356). Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a
CrS 30,00. Bom aproveitamento das caracte-
rísticas cômicas e mágicas que envolvem as
figuras do palhaço, do mágico e da cigana,
num dos bons espetáculos infantis em cartaz.
(F.S.). Até dia 30.

O CAVALINHO AZUL — Texto e direção de
Maria Clara Machado. Cenário de Anna
Letycia. figurinos de Kalma Murtinho. Músi-
cas de Reginaldo de Carvalho. Com Sura
Berdichevsky, Bernardo Jablonki, Maria Cia-
ra Mourthé e Ricardo Kosovski. Teatro Tabla-
do, Av. Lineu de Paula Machado, 795 (226-
4555). Sáb., às 17h30m e dom., às lóh e
17h30m. Ingressos a CrS 50,00. Remonta-
gem que reserva idêntica sedução sobre
crianças e adultos em espetáculo de irresistí-
vel magia. (F.S.)

JOÃOZINHO E MARIA NA CASA DA BRUXA
— Texto e direção de Jair Pinheiro. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Sáb. edom., às 16h30m. Ingres-
sos a CrS 50,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Texto
e direção de Jair Pinheiro. Com o grupo Walt
Disney. Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb. e dom., às
17h30m. Ingressos a CrS 50,00.

EMILIA, SACI E VISCONDE CONTRA ASTE-
RIX, O GAULÊS — Musical com texto e
direção de William Guimarães. Com Carla
Guerra, Evans Brito, Araújo Guerra e outros.
Teatro Alaska, Av. Copacabana, ) 241. Sáb.
e dom., às lóh. Ingressos a CrS 50,00.

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA — Pre-
dução de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269(287-0871). Dom., às 17h. Ingres-
sos a CrS 60,00.

PINÓQUIO, O BONEQUINHO DE MADEIRA
COM ALMA DE CRIANÇA — Produção de
Roberto de Castro. Com o grupo Carrossel.
Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269
(287-0871). Sáb., às 17h. Ingressos a CrS
60,00.

JAQUEUNE DOS AMENDOINS — Texto de
Cau. Direção de Gedivan. Com o grupo Luzes
da Ribalta: Renata de Assis, Cecília Jaguari-
be, Si mone Azevedo e outros. Teatro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119).
Sáb. e dom. às 16h. Ingressos a CrS 40,00.

VIAGEM AO FAZ DE CONTA - Texto de
Walter Quaglia. Direção de Haroldo de Oli-
veira. Música de Milton Nascimento. Com
Maia Neto, Heloise Montenegro, Noel Rosa,
Hugo Santiago e outros. Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-2119). Sáb. e
dom. às 17h. Ingressos a CrS 50,00.

PLANETÁRIO — Programação, sáb. e dom.,
às lóh, Amiguinho Sol, para crianças de
quatro a sete anos; às 17h, O Universo em
Que Vivemos, para crianças de oito a 11
anos e às 18h30m, Do Geocerrtrismo oo
Heliocentrismo, para pessoas a partir de 12
anos: Rua Padre Leonel Franca, 240, Gávea.
Ingressos a CrS 3,00.

PÃO DE AÇÚCAR — Programação, sáb. e
dom.: das lOh às 18h, o teatro de marione-
tes, Cantinho Feliz, show musical do grupo
Bloco do Palhaço, bandinha de bichos, show
de palhaços e equilibristas e o museu Antô-
nio de Oliveira. Av. Pasteur, 520. Ingressos a

cr$ 70,00, adultos, e crS 35,00, crianças de
quatro a 10 anos.

ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS Texto e
direção de Jair Pinheiro. Com o grupo Walt
Disney. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). Sáb. e dom., às lóh.
Ingressos a CrS 60,00.

BLOCO DA PALHOÇA — Musical infantil do
grupo formado por Victor Larica (viola caipira
e vocal), Ricardo Medeiros (violão de sete
cordas e vocal), Beatriz Bedran (vocal e
flauta) e Congeles (percussão e vocal). Pôo
de Açúcar, Av. Pasteur, 520. Sáb., às lóh, e
dom., às llh30m e lóh. Ingressos o CrS
70,00 e CrS 35,00, crianças até 10 anos.

BERNARDO E BIANCA E A BRUXA ATÔMICA
— Texto de Carlos Nobre. Direçào de Brigitte

Blair. Com Roberto Andrei, Luci Costa e
outros. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Le-
mos, 51 (236-6343). Sáb. e dom., às 17h.
Ingressos a CrS 50,00.

PROGRAMAÇÃO DA DIRETORIA DE PAR-
QUÊS E JARDINS — Sábado: às 9h, Rocrea-
çâo no Avião, com o grupo Pintando o Sete
no Cidade das Crianças, Aterro do Flamen-
go; às lOh, a peça A Fabulosa Fábula a
Cigarra e a Formiga, com o grupo Tempero,
no Teatro de Fantoches, Aterro do Flomengo,-
às 16h, Shaw Carreta com o grupo Carreta e
Circo Mágico de Big Jones, no Largo Silvo
Telles (Cavalcante). Domingo: às 9h, Rocreo-
çáo no Avião, na Cidade dat Crianças,
Aterro do Flamengo,- às lOh, a Fabulosa
Fábula a Cigarra e a Formiga, no Teatro de
Fantoches, Aterro do Flamengo; às lOh, o
peça Circo e Mundo, com o grupo Vagalume,
no Palácio da Cidade,, Botafogo. Entrada
franca.

O CARROSSEL MARAVILHOSO — Texto de
Washington Guilherme. Direção de Jane
Viana Teatro do Colégio Lemos Cunha Estra-
da do Galeão, sn° Dom. as 10h30m. Ingres-
sos a CrS 40,00 e 20,00.
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SHOW
SARAH VAUGHN — Show da cantora de
jazi norte-americana acompanhada do
quarteto de Waymon Reed e de orquestra
regida pelo maestro Edson Frederico. Cane-
cão, Av. Vesceslau Braz, 215 (295-3044 e
295-1047). De 3o a 5o, às 21h30m, 6a, às
23h, sáb, às 20h30m e 23h30m e dom., às
20h. Ingressos a CrS 350,00. Até dia 7 de
Outubro.

PROJFTO PIXINGUINHA —Show dos canto-
res e compositores João do Vale e Zé Rama-
lho e da cantora Telma, acompanhados de
conjunto. Direção de Carlos Alberto Sion.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17.
Hoje, às 18h30m. Ingressos o CrS 30,00.

TENHO SEDE—Show do cantor, compositor e
sanfoneiro Dominguinhos acompanhado de
conjunto. Ginásio da PUC, Rua Marquês de
S. Vicente, 225. Amanhã, òs 21 h. Ingressos a
CrS 70,00.

CHORO DA NATUREZA — Concerto de choro
com o grupo Chapéu de Palha. Planetário,
Rua Pe. Leonel Franca, 240, Gávea. Hoje, às
21 h.

CANTADOR —Show do cantor, compositor e
violonista Alceu Valença acompanhado de
Paulo Rafael (viola). Teairo Leopoldo Fróes,
Rua Manoel de Abreu, 16, Niterói. De 6° a
dom, às 21h30m. Ingressos a CrS 120,00 e
CrS 80,00 estudantes. Até domingo.

PELOURINHO SHOW — Apresentaçáo dos
cantores Diomedes e Nonato Luiz acompa-
nhados de Carlos de Andrade (viola de 12
cordas), Marquinhos (baixo) e Cecê (percus-
são). Teatro da CEU, Av. Rui Barbosa, 762.
Amanhã e domingo, às 21 h30m. Ingressos a
Cr$ 100,00 e CrS 80,00, estudantes.

ACIDENTE EM CONCERTO — Show de rock
com o grupo Acidente, formado por Hélio
Jenne (guitarra), Pedro (guitarra), Paulo (pia-
no), Mauro (bateria) e Beto (contrabaixo).
Teatro de Arena da UFRJ, Av. Pasteur, 250.
Amanhã, às lóh. Ingressos a CrS 30,00.

MPB 4— Show de lançamento do LP Bons
Tempos, Hein?, com o quarteto vocal forma-
do por Rui, Aquiles, Magro e Miltinho. Parti-
cipação especial de Mário Negrão (percus-
são, bateria e flauta) e Bebeto (flauta e
baixo). Cine—Show Madureira, Rua Caroli-
na Machado, 542 (359-8266). De 4o a dom.,
às 21 h. Ingressos 4a e 5o, a CrS 120,00 e Cr$
80,00, estudantes e de 6o a dom., a CrS
150,00. Até domingo.

QUATRO — Show da dupla de cantores,
compositores e instrumentistas (violão, viola
caipira, viola de 12 cordas) Sá & Guarabira,
acompanhada da banda Ponte Aérea, for-
mada por Nonato (bateria e percussão),
Pedro Jaguuribe (baixo), Constant (teclados)
e Beto Martins (guitarra). Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Morais, 824. De 4o a dom.,
às 21h30m. Ingressos a CrS 150,00. Até dia
30.

MANTRA — Show do conjunto integrado
pelos-compositores Fernando Fernandes (vio-
lão), Luis Sarmanho (violão) e Silver e pelos
instrumentistas Adilson (violão e gaita), Luiz
Lima (baixo)e Carlinhos (percussão). Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz Barreto,
54. De 5o a sáb., às 22h30m, dom., às 19h.'
Ingressos a CrS 80,00 e CrS 50,00, estu-
dantes

WALESKA —Show da cantora apresentando
o cantor e compositor Gibran Helayel. Dire-
ção de Aguinaldo de Fiori. Sala Funarte, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3o a sáb., às
18h30m. Ingressos a Cr.* 30,00. Até
amanhã.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME —
Show do humorista Jô Soares. Texto de J6
Soares, Millor Fernandes, Armando Costa e
José Luís Archanjo. Cenário e iluminação de
Arlindo Rodrigues. Direção de Jô Soares.
Direção musical de Edson Frederico. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 4a a 6a, às 21 h30m, sáb., às 20h30m e
22h30m, dom., às 18he 21h. Ingressos de 4a
o dom. a CrS 200,00 e vesp. de dom. a Cr$
200,00 e CrS 100,00 estudantes.

TENDINHA — Show do cantor Martinho da
Vila acompanhado do conjunto Samba Som
Sete, Neuci (percussão) e Almir Guinéto
(cavaquinho). Participação de Rui Quaresma
(violão). Direção de Fernando Faro. Cenários
de Elifas Andreato. Teatro Alaska, Av. Copa-
cabana, 1 241 (247-9842). De 4o a sáb. às
21h30m. dom., às 21 h. Ingressos 4o e 5° a

CrS 150,00 e de 6o a dom. a CrS 200,00. Até
domingo.

NÓS NA CAMA — Show do cantor, composi-
tor e violonista Jucá Chaves. Teatro Claro
Nunes, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). De 5o a dom., às 21h30m. Ingressos
5°, e dom., a CrS 250,00, 6o e sáb., a CrS
300,00, e CrS 125,00 para professores 5o e
dom.

MOVIDO A ÁLCOOL — Show de música
popular brasileira com o conjunto Coisas
Nossas. Teatro Opinião, Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (235-2119). Todas as sextas e
sábados, à meia-noite. Ingressos a CrS
100,00 e CrS 70,00, estudantes.

MEMÓRIA DAS MINAS — Show de Nivaldo
Ornellas (sax tenor e soprano, flauta e vio-
lão) acompanhado de Luís Avelar (teclados),
André Dequech (violino e piano), Roberto
Silva (bateria), Luís Alves (baixo), Jamil
Joanes(violãode 12cordas, baixo), Paulinho
Braga (percussão) e Aleuda (vocal e percus-
são). Roteiro e direção musical de Nivaldo
Ornellas. Direção de Gilda Horta. Sala Fu-
norte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 4a a
sáb., às 21 h. Ingressos a CrS 50,00. Até
amanhã.

CUMBUCA VAZIA — show dos cantores,
compositores e folcloristas Heitor de Pedra
Azul e Paulo César Feital acompanhados de
Moacyr Luz (guitarra), Sérgio Cruz (violão),
Flávio Perê (baixo), Fernando Merlino (pia-
no), Guilherme Sueli e Chico Sá (flautas),
Tião (bateria) Carlinho (flauta), Márcio (bate-
ria), Bebei (percussão). Convidada especial:
Célia Vaz. Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315. De 6o a dom, às 21 h.
Ingressos a CrS 60,00. Até dia 30.

ABERTURA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA —
Show da dupla de cantores, violonistas e
compositores Tom e Dito. Direção de Leopoldo
Volk. Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro, 93 (225-8846 e 225-9185). De 4o a
dom. às 21h30m. Ingressos 4° e 5o, a CrS
120,00 e CrS 80,00, estudantes, de 6a a
dom. a CrS 120,00. Até dia 30.

REVISTA

MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO —Show de
travestis. Texto de Brigitte Blair. Com Ano
Lopes, Kiriaki, Marlene Casanova e partici-
paçáo especial de Edson Farr. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (236-6343). De
3o a 6o., às 21hl5m, sáb., às 20hl5m e
22hl5m, dom. às 19hl5m e 21hl5tn. In-
gressos a CrS 100,00.

CIRCO

GRAN BARTHOLO CIRCUS — Espetáculo
com trapezistas, malabaristas, palhaços, ani-
mais amestrados, número de bale moderno e
globo da morte. Rua Marquês de S. Vicente,
ao lado da PUC. 3o e 5o, às 17h e 21 h, 4o e
6°, às 21 h, sáb., às 15h, 17h e 21h e dom.,
às lOh, 17h e 21h. Ingressos a CrS 600,00
camarotes (quatro lugares), a CrS 120,00 e
Cr$ 60,00 (crianças até 10 anos) nas cadeiras
preferenciais, a Cr$ 80,00 e Cr$ 40,00
(crianças até 10 anos) nas cadeiras laterais e
CrS 60,00 e CrS 30,00 (crianças até 10 anos),
nas arquibancadas.

TURÍSTICOS

NAO DEIXE O SAMBA MORRER — De 2° a
sáb. show, às 23h30m e lh, com Sílvio
Aleixo, Vera Lúcia e Ana Maria, cantoras,
capoeiristas, José Maria, os Endiabrados do
Ritmo, passistas e ritmistas. Katakombe, Av.
Copacabana, 1241 (267-2735 e 227-0295).
Couvert artístico de Cr$ 250,00.

BRASIL COM S —Show com a cantora Vera
Regina, acompanhado do ator e cantor Luiz
César, conjunto Sambacana; mulatas e pas-
sistas. Direção de Ernani Filho. Supervisão de
Ivon Curi. De 2° a sábado, às 22h. A casa
fica aberta de 2° a domingo, o partir das
19h, com música ao vivo. Solaris, Rua Hu-
maitá, 110 (245-7858 e 286-9848). Couvert
de CrS 300,00.

BRASIL DE PONTA A PONTA — Show com
Ivon Curi, Marina Miranda, o ilusionista
Zina, passistas e ritmistas. De 3o a domingo,
às 24h. Aberto a partir das 22h, com música
para dançar. No térreo; restaurante de cozi-

nha brasileiro funcionando a partir das 20h
com o pianista José Scarambole. Sambão e
Sinhá, Rua Constante Ramos, 140(256-1871
e 237-5368). Couvert de CrS 400,00, sem
consumação mínima.

GANDAIA 80 — Show apresentado por
Oswaldo Sargentelli, com a cantora Iracema,
ritmistas e as Mulatas Que Não Estão no
Mapa. Coreografia de Johnny Franklin e
cenografia e figurinos de lamara. Oba, Oba
Rua Vise. de Pirajá, 499. Diariamente, às
22h30m. Couvert de CrS 400,00, sem consu-
moção mínima.

BRAZILIAN FOLLIES — Apresentação do
Show Século XX — Século de Ouro, com
Lysia Demora, Rosito Gonzalez, Victor Cante-
ro, Dina Flores, Getúlio Sardy, Clóvis Maria-
no, Nora Ney, Jorge Goulart, o coral de
Abelardo Magalhães, Dylson Fonseca Choir,
The Seven Marvelous Show Girls e 50 Black
and White National Rio Dancers. Figurinos de
Arlindo Rodrigues e Marco Aurélio. Coreo-
grafia de Leda Luki. Cenários de Fernando
Pamplona. Arranjos musicais de Ivan Paulo.
Hotel Nacional Rio, AV. Niemeyer, %l n° (399-
0100 R.33). São Conrado, De 3o a 5a, e dom.,
às 22h, 6° e sáb., às 21h30m e 0h30m.
Couvert de CrS 480,00.

PARA DANÇAR

BAR E RESTAURANTE DANÇANTE CARINHO-
SO — Aberto diariamente, para jantar, a
partir das 21h. Animação da orquestra de
Eduardo Laje, com 13 músicos. Rua Visconde
de Pirajá, 22 (287-0302 e 287-3579). Cou-
vert artístico de 2o a quinta e domingo, a CrS
150,00, 6o e sábado a CrS 250,00.

BIERKLAUSE — Aberta diariamente, a partir
das 19h, com música oo vivo para dançar às
22h com o conjunto de Waldir Calmon, Trio
Mocotó e o cantor Miguel França. Rua Ronald
de Carvalho, 55 (237-1521). Couvert de Cr$
180,00.

CLUBE DO SAMBA —Todas as sextas-feiras,
a partir das 23h, baile com grande orquestra
comandada por Wilson Neves e show de
João Nogueira e outros artistas fundadores
do Clube. Sede do Flamengo, Av. Rui Barbo-
sa, 170. Ingressos a CrS 150,00, individual,
CrS 200,00", casal. Mesa a Cr$ 200,00, com
reservas antecipadas pelo telefone 224-
8133.

ELITE BAR DANCING GUANABARA — Aberto
todas as 4°s., 6as. e sábs., das 23 às 4h e
doms., das 17h às 3h. Com animação do
conjunto de Sílvio Mongol. Rua Frei Caneco,
4 (232-3217). Ingressos a CrS 80,00, homem
e Cr$ 20,00, mulher.

por Cláudio Gabis (guitarra), Nelson Laran-
jeiras (baixo), Paul de Castro (violino) e
Geraldo Darbilly (bateria) 6o à Street Band;
sáb., à lh, o conjunto Legião Estrangeira;
dom., Noite dos Rolling Stones, 4o Noite de
jazz; 5o Noite de Rock, com música de fita.
Rua Barata Ribeiro, 49 (275-8896). Couvert
CrS 150,00 (6o a sáb).

CARLOS E KATE LIRA—Show de 2o a 5o, às
24h, 6a e sáb. à lh. Música ao vivo a partir
dos 21 h, com o pianista Ivan El Jaick e a
cantora Ivany de Morais. Fossa. Rua Ronald
de Carvalho, 55(237-1521). Couvert de CrS
180,00.

CIRROSE — Aberto diariamente a partir das
20h, para serviço de bar e restaurante, com
música de fita. As 23h, apresentação da
cantora Rose acompanhada de Ely Arcoverde
(piano) Ricardo Kacquan (violão e voz) e

Ricardo dos Santos (baixo). 3°s. 5°s e 6°s, às
24h, show com Nivaldo Ornellas (sax e
flauta), Marco Rezende (piano) e Jamil Joa-
nes (baixo). Rua Raul Redfern, 44 (227-
2212). Couvert de CrS 100,00 (de dom a 5o)
e CrS 150,00 (6o e sáb).

O TECLADO — Aberto de 3o a dom, das 19h
às 4h. Música ao vivo a partir das 21 h, com
os cantores Márcio José e Angela Suarez com
os pianistas Eduardo Prates e José Mário. As
24h, apresentação da cantora Marisa Gata
Mansa, Av. Borges de Medeiros, 3207, Lagoa
(266-1901). Couvert de 2o a 5o, a CrS
100,00, 6a e sáb. a CrS 120,00.

CHIKO'S BAR — Aberto diariamente a partir
das 20h. Música ao vivo às 21 h, com as
duplos: Luizinho Eça (piano) e Maurício (bai-
xo e vocal) e Cidinho Teixeira (piano) e Leny
Andrade (vocal). Av. Epitácio Pessoa, 1560

(267-0113 e 287-3514). Sem Couvert e sem
consumação mínima.

TIO PATINHAS — Aberto diariamente a
partir das 20h. Programação: T e 3o, às22h,
Jazi com o grupo Samambaia; 4o e sáb., às
22h, choro e seresta com os grupos Nó em
Pingo D'Água e Rio Antigo; 5o e 6o, às 22h,
fados. Rua Joaquim Ncbuco, 14-D (287-
8498). Couvert de Ta 5°, a CrS 80,00 e 6°-e
sáb., a CrS 100,00. "¦>¦
CLUBE 21 — Aberto diariamente a partir das
18h. Música ao vivo. 21 h., com apresentação
de Osmar Mililo (piano), acompanhado de
Nilson Marta (contrabaixo), Wayne Magda-
lena (trompete) e os cantores Mareio Lott'*
Luci Newell, levesandoeom o pianista Nilson
e a cantora Consuelo. Todas as 2°s feiras;
Noite de jaz. Rua Maria Angélica, 21 —
Jardim Botânico (286-8338): Sem Couvert e
sem consumação mínima.

A próxima Semana
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CLUBE RECREATIVO TIRADENTES (Gafieira
do Rio Antigo) — Gafieira animada pela
orquestra Rever-Som e o conjunto regional
Sambossa. Praça Tiradentes, 79 — 1° andar.
Funciona 6° e sáb., das 23 às 4h, dom., das
21 h às 2h. Ingressos 6o e sáb. a CrS 80,00,
homem, e CrS 20,00, mulher. Dom. a CrS
70,00, homem e entrada franca para mu-
lher.

GAFIEIRA FLOR-DE-LIS — Aberta de 3o a
dom., a partir das 12h. Música ao vivo com a
orquestra do maestro Cipó e os cantores
Maria Helena, Everaldo e Vitor Hugo. Estrada
do Joá, 150 (322-3911). Ingressos a CrS
150,00, 6o a sáb. a CrS 200,00.

GAYFIEIRA PALACE — Aberta todas as 6as. e
sábs., a partir das 23h, com música ao vivo
com o conjunto Musicop e show com a atriz
Coralina e os travestis Shirley Montenegro,
Madrid, Marisa e Marlene. Cine S José,
Praça Tiradentes (242-0592). Ingressos 6o e
sáb. a CrS 70,00. Hoje, às 23h, noite de
autógrafos do livro Shirley, A História de Um
Travesti, de Leopoldo Serva n.

PARA OUVIR

LE CLUB —- Bar e restaurante aberto diária-
mente, a partir das 21 h, com música ao vivo.
As 22hl5m, Luiz Carlos Vinhas e trio,- às
23hl5m, Luiz Carlos Vinhas apresenta a
cantora Ana Lúcia; à 0hl5m, o cantor Lúcio
Alves; à lhl5m as violinistas Silvia e Pyna.
Rua Rainha Guilhermino, esquina de Gen.
San Martin (294-2915). Couvert de Cr$
250,00.

APPALOOSA — Aberta de 4a a dom., a
partir das 22h. Programação: 6o e sáb, às
24h, jazz com o conjunto Aeroblues, forrpado

Duardo Dusek em apresentações, na segunda e terça, no Sesc da Tijuca

MUITAS E BOAS ESTRÉIAS
Segunda-feira

O Sesc da Tijuca continua, segunda
e terça, sua programação musical. A
atração desta semana é Duardo Dusek
que tem os seus méritos. Apenas nesta
semana, também às 21h, Eliana Pitt-
man faz show na Escola de Samba
Império Serrano em beneficio ao Retiro
dos Artistas. A intenção é das melhores.

Terça-feira

Até que movimentadinha. Às 21h,
lançamento festivo do LP de Helcio
Brenha e Forró do Chapéu Virado no
adequado cenário da Associação Re-
creativa Gigante do Catete. Para quem
náo sabe, agremiação que nem o metrô
conseguiu deinibar e que abriga uma
vez por semana o fogoso Forró Forrado.
Com a mesma vitalidade, um espetácu-
lo de multo boa musica iiiicia sua carrei-
ra nesta noite no Teatro Teresa Raquel.
Chama-se, com singeleza e objetivlda-
de, Valsas e Choros e será realizado pelo
violonista maravilha Turibio Santos e o
conjunto Choros do Brasil. Formado
por astros como Jonas do Cavaquinho,
Rafael, violão de sete cordas, Joáo Pe-
dro Borges, violão, e Celso na percus-
são. O repertório, previamente anuncia-
do no trabalho de divulgação primoroso
que sempre a Aulus faz, é de arrepiar de
tão bom. Programa, me parece, obriga-
tório para quem gosta de música de
qualidade. Fica até domingo. Outra
atração, que promete, também estréia

nesta terça para ficar até domingo no
Teatro Alaska. É o show intitulado Ave
de Prata, o título já não é tão claro, às
21h30m, com Elba Ramalho. Atriz e
cantora que realmente brilhou cantan-
do Weill e interpretando Brecht em es-
petáculo no ano passado apresentado
no Tablado. Agora mais nacional, como
foi também em Ópera do Malandro, se
lança como estrela em show que tem a
direção musical de Geraldo Azevedo,
cenários, figurinos, roteiro e direção de
Fernando Pinto em parceria com a pró-
pria Elba.

Quarta-feira

A série Seis e Meia da Sala Funarte
estréia nesta quarta, para ficar até 6 de
outubro, espetáculo reunindo a vetera-
na, mas sempre em forma, Carmélia
Alves com os novatos Nilson Chaves,
ex-integrante do conjunto Manga Verde
que deve ter amadurecido, e Maria Ma-
ria, nome mesmo de batismo desta jo-
vem que é filha de Procópio Ferreira e
irmá de Bibi. A direção é de Otoniel
Serra. Espetáculo único e gratuito acon-
tece nesta mesma noite, a partir das
20h30m, no Tijuca Tênis Clube. Mais
uma reunião do Clube do Choro, que
continua portanto existindo, que reúne
muita gente boa. Como o grupo Amigos
do Choro, Deo Rian e Orlando Silveira.
Outra estréia na buliçosa Funarte acon-
tece às 21h. Na sua série instrumental,
reunião de Aécio Flávio, que estava
precisando desta chance de solar em

lugar de só acompanhar, e um grupo
denominado Quartezanato. Parece pe-
dra preciosa que não deu certo. E mais à
participação especial da cantora Jane
Duboc e do percussionista Poubel. A
direçáo é de Luís Carlos Mieli, sem
Bôscoli, e roteiro e direção musical de
Eliane Stoducto. No repertório, náo sei
por quem tocado, o Bolero, de Ravel.
Depois de Béjart, voltou ao cartaz. E
ainda tem mais. No Cine Show Madurei-
ra, 21h30m, para outra curta temporada
que acaba domingo, estréia nesta quai"-
ta Moraes Moreira e seu grupo habitual
com show cliamado Lá Vem o Brasil
Descendo a Ladeira. Nâo sabemos, mas
adivinhamos quem elaborou o roteiro.
Quinta-feira

E neste dia tem atração. Acabou-se a
economia de guerra? Às 21h, até no
domingo, a Casa do Estudante Universi-
tário apresenta show do grupo Bamba-
moleque. Com a participação estranha,
para o africanismo do conjunto, de Luci-
nha Turnbull, vocal, guitarra e vocal, fe
de Peninha, nâo é o cantor, na bateria.
A estréia coincide com o dia de Cosme e
Damião e o tema principal do show ê à
criança (Ieré). Quinta e sexta-feira na
Associação Brasileira de Imprensa, âs
22h, um estranho Brasil Internacional
Show. Cantado e dançado por Paulo
Graham Bell, deve ter sido assim bati-
zado por ser demais para nome artísti-
co, Júlia Miranda e Luis Carlos m. Não
informa quem foram os dois primeiros.
(M.H.D.)

MUSICA DANÇA
CONCERTO DIDÁTICO — Apresentação do
Orquestra Sinfônico Nacional da Rádio MEC.
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47.
Hoje, às 14h e lóh. Entrada franca.

GRANDES VESPERAIS — Recital do violonce-
lista Antônio dei Claro e do pianista Giuliano
Montini. Programo Sonata em Mi Maior, de
Francoeur, Sonata em Fá Maior Op. 99 n° 2,
de Brahms, Sonata n° 1, de Camargo Guar-
nieri, e Variações de Bravura sobre um Tema
de Rossini para uma Corda Só, de Paganini.
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47.
Hoje, às 18h30rn. Entrada franca.

BERNARDO BESSLER — Recital do violinista
acompanhado ao piano por Miguel Angel
Scebba Programa: Sonata k-454, de Mozart,
Sonata Op. 30 n° 3 em Sol Maior, de
Beethoven, e Sonata n" 1 Op. 78 em Sol
Maior, de Brahms. Auditório da Sondotécni-
ca, Lgo. dos Leões, 15. Hoje, às 21 h. Entrada
franca.

QUINTETO BRASILEIRO DE METAIS — Con-
certo do conjunto, sob o título De Bach a
Pixinguinha, com repertório de músicas da
Renascença, choros e ragtimes. Auditório da
Universidade Santa Úrsula, Rua Farani, 41.
Hoje, às 21h. Ingressos a CrS 50,00.

TRIO RENANCENTISTA DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO CHILE — Recital do conjunto
integrado por Mary Ann Fones (soprano) e os
instrumentistas Juana Subercaseaux e Oscar
Ohlsen. No programa, músicas dos séculos
XVI e XVII. Auditório do Colégio São Bento,
Ruo D. Gerardo, 68. Hoje, às 20h30m. Entra-
do franca.

SÁBADOS MUSICAIS — Recital do Quarteto
do Guanabara, integrado por Arnaldo Estrel-
la (piano), Mariuccia lacovino (violino), Fre-
derek Stephany (viola) e Iberê Gomes Grosso
(violoncelo). Programa: Sonata Op. 4 nc 6, de
Corelli, Sonata Op. 4 n° 4, de Corelli,
Sonata, de Vivaldi, Sonata, de Locatelli,
Andante do Trio para Cordas, de Villa-Lobos,

e Presto do Trio em Sol Maior para Cordas,
de Beethoven. Concha Acústica da UERJ, Av.
Radial Oeste, próximo do Maracanã. Ama-
nhã, às 20h. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA -
Concerto extraordinário, sob o regência do
maestro Isaac Karabtchewsky. Solista: pia-
nista Jacques Klein. Programa: Concerto n° 2
para Piano e Orquestra, de Rachmaninoff,
Abertura Romeu e Julieta e Concerto n° 1
para Piano e Orquestra, de Tchaikowsky.
Teatro Municipal (263-1717). Amanhã, às
16h30m. Ingressos a Cr$ 1 500,00, frisas e
camarotes, Cr$ 300,00, poltronas e balcão
nobre, CrS 200,00, balcão simples, CrS
150,00, galeria e CrS 100,00, estudante.

Io CONCURSO NACIONAL DE PIANO DO
MALB — Recital da vencedora, pianista
Martina Graf, interpretando Sonata Op. 42
em Lá Menor, de Schubert, Ponteio n° 49, de
Camargo Guarnieri, Intermezzo Op. 117 e
Op. 118 n° 2, de Brahms, e Variações Sérias,
de Mendelsohn-Bartholdy. Sala Cecília Mei-
reles, Lgo da Lapa, 47. Amanhã, às lóh.
Entrada franca.

TRIO BAROQUE DE PARÍS — Recital do
conjunto integrado por Veyron-Lacroix, cra-
vo, Pierre Pierlot, oboé, e Robert Gendre.
violino. Programa: Trio em Fá Maior, de
Sammartini, Sonata em Lá Menor para Oboé
e Cravo, de Teleman, Trio em Dó Menor de
Quantz, Trio em Sol Maior, de Bach, Sonata
em Ré Maior para Violino e Cravo, de Leclair,
La Lyre d'Orphée para Cravo, de Dandrieu,
Le d'Héricourt para Cravo, de Halbastre, e
Trio em Si Bemol Maior, de Telemann. Sala
Cecília Meireles, lgo. da Lapa, 47. Domingo,
às 21 h. Ingressos a CrS 150,00, platéia, CrS
100,00, platéia superior e CrS 40,00, estu-
dante.

RIGOLETTO — Ópera em três atos de Giu-
seppe Verdi. Regie de Lamberto Puggelli,
cenários e figurinos de Hugo de Ana. Partici-
poção do Coro, Orquestra Sinfônica e Bale do

Teatro Municipal e do Banda do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio. Regência de
Antônio Tauriello. Com Matteo Manugerra,
Anna Baldasserini, Eduardo Alvarez, Glória
Queiroz, Edilson Costa e grande elenco.
Teatro Municipal (263-1717). Recitas ex-
traordinárias, domingo, às 1 7h, com ingres-
sos a CrS 350,00, platéia e balcão nobre, Cr$

200,00, balcão simples (CrS 80,00 laterais),
Cr$ 100,00, galeria (Cr$ 50,00 laterais) e
CrS 2 100,00, frisas e camarotes; e dias 26 e
29, às 21h, com ingressos a CrS 2 700,00,
frisas e camarotes, CrS 450,00, platéia e
balcão nobre, CrS 300,00, balcão simples
(CrS 80,00 laterais) e CrS 150,00, galena
(CrS 50,00 laterais).

A próxima semana

TRIO PAN-AMERICANO - Recital do con|un-
to integrado por Cristina Capparelli (piano),
Fredi Gerling (violino) e Mark Churchill (vio-
loncelo). Programa: Trio, de Charles Ives, Trio
Op. 4, de Marlos Nobre e Trio em Dó Menor
Op. 66, de Mendelssohn. Casa de Rui Barbo-
sa, Rua São Clemente, 134. Domingo, às
21 h. Ingressos a CrS 20,00.

NA SALA FUNARTE,
A VOLTA DE LINDA BUSTANI

A 

programação da próxima
semana concentra-se na se-
gunda-feira. O violoncelista
Antônio Menezes, um dos
grandes nomes dessa tem-
porada musical de 1979, vol-

ta à Sala Cecília Meireles, tendo ao
piano Aida de Mattos, para tocar Villa-
Lobos (O Canto da Nossa Terra), Bee-
thoven (a grande Sonata em Lá Maior
Op. 69, uma das maiores obras da litera-
tura violoncelistica), Max Bruch (Kol
Nidrei) e Brahms (Sonata n° 2, em Fá
Maior). Programa do maior interesse é o
retorno da pianista Linda Bustani, que
se apresenta na Sala Funarte. Aluna de
Arnaldo Estrella e Antônio Guedes Bar-
bosa, Linda Bustani recebeu em 1970
uma bolsa-de-estudo do Governo sovié-
tico para o Conservatório de Moscou,
onde esteve quatro anos sob a orienta-
ção de Iakov Zak e Eliso Visaladze.
Obtendo o 4o lugar no Concurso Inter-
nacional de Leeds, Inglaterra, passou a
apresentar-se com as principais orques-
trás inglesas e em recitais em diversos
paises da Europa. O programa de se-
gunda-feira inclui as Kreisleriana. de
Schumann, Noturno e Suite Antiga, de
Alberto Nepomuceno e a Sétima Sona-
ta, de Prokofie.v. Também segunda-
feira, Stanislaw Smilgin e Norah de Al-
meida tocam no IBAM, em patrocínio
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A presença de Linda Bustani
na próxima semana musical

da Cultura Inglesa, as Seis Sonatas
para Violino e Cravo do Op. 1, de Haen-
dei. Smilgin graduou-se em Dantzig, em
1962, recebendo em 1968, na Academia
Chopin de Varsóvia, o título de Mestre
de Arte. Professor da Universidade Fe-
deral da Bahia, tem sido solista das
nossas principais orquestras. Norah de
Almeida estudou com Magdalena Ta-
gliaferro e em 1968 venceu um concurso
para solista da OSB. Como membro do
Trio Música Viva, é uma de nossas mais
ativas cameristas, responsável por pri-
meiras audições de Messiaen, Almeida
Prado, Cage, Aylton Escobar e outros
músicos contemporâneos. Estuda cra-
vo, atualmente, como forma de ampliar
as suas vivências musicais.

Terça-feira, recital da violinista cc-
reana Mi Young Kim no IBAM. Primei-
ro prêmio do Conservatório de Genebra
em 1975, na classe de Corrado Romano,
Kim completou os seus estudos este
ano, recebendo o Prix de Virtuosité.
Tocará Mozart (Sonata K. 304), Beetho-
ven (Sonata Primavera), Saint-Saens
(Havanaise) e César Franck (Sonata em
Lá Maior). Ao piano, Daisy de Luca.
Quarta-feira, no Planetário da Gávea,
apresentação do Coral Harmonia, regi-
do por Solange Mendonça, com peças
de Monteverdi, Morley, Bach, Schu-
mann e outros.(L. P. H.)

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, Fafa de Belém e Clementina.de
Jesus. Teatro Villa-Lobos, Av Princesa Isa-
bel, 440(275-6695). De 3o a 6", às 21 h, sáb.,
às 20he22h30m edom.as !8he20h30m.
Ingressos de 3o a 5D a CrS 180,00 e CrS
80,00, estudantes, e de 6" a dom., a CrS
180,00. Até domingo.

BALE STAGIUM — Espetáculo de danço do j
grupo paulista, sob a direção de Décio Otero i
e Mariko Gidali. Programa: Kuarup e Coitas I
do Brasil, coreografias de Décio Otero e I
músicas de Chico Buarque, Potópio Silvo, |
Alvarenga e Ranchinho, Cândido das Neves, I
Marcos Portugal, Hermeto Paschoal e Luiz j
Gonzaga. Teatro Tereza Raquel, Rua Siquei- I
ra Campos, 143 (235-1 II 3). De 3o a 6o, .às
21 h, sáb., às 20h e 22h30m Ingressos de 3o
o 6o, a CrS 150,00 eCr$ 100,00, estudantes;
sób. e dom., a CrS 150,00. Patrocínio SKlt,
SAC e MEC. Até domingo.

II CICLO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA —
Io parte: apresentação do bailarino Denilton
Gomes interpretando os solos Instintos I
(músicas de Kage. Gismonti e Charlie Haden
e coreografia de sua autoria), Llanto por
Ignácio Sancbes Mejia (baseado no poema
de Lorca, com coreografia de Janice Vieira e
música de anônimos medievais da Espanha
e Manuel de Falla)eSacrário(coreogrofiode
Denilton e Janice Vieira, músicas de Edu
üobo, Milton Nascimento e Fernando Brandt).
T parte: Terreno Baldio, montagem premia-
da do Trons-Formo Grupo Experimental tie
Dança, de Belo Horizonte, com coreografia
de Angel Viana e direção e texto de Eid
Ribeiro. Teatro do BNH, Av Chile, 230 (224-
9015). De 4C a sáb, as 21 h, dom., as I8h.
Ingressos o CrS 50,00. Até domingo.

EPOPÉIA NEGRA — Espetáculo de danço e
expressão corporal com o grupo de dança do
Colégio Pedro II, soo a direção aa professora
Diana Magalhães. Jardim do Palácio da1
Cidade, Rua São Clemente, 360. Sab., bs
20h. Entrada franca.
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TELEVISÃO
Os filmes
de hoje

De amanhã

ESTUDO 

social focali-
zando a rebelião con-
tra o provincianismo
numa cidade média
americana Deus Sabe

Quanto Amei é um dos traba-
lhos mais expressivos do pai de
Liza Minnelli. que extrai um de-,
sempenho de grande emotivida-
de de Shirley MacLaine, aqui
num dos seus momentos mais
felizes Do resto do elenco, so-
bressaem a bela Martha Hyer e
— pasmem — Dean Martin,
num personagem de grande em-
patia Não obstante a tarimba
dos diretores, reconhecidamen-
te competentes, Dançando nas
Nuvens é um dos filmes mais
fracos de Stanley Donen e Gene
Kelly que desperdiça o talento
coreògráfico da dupia Kelly-
Charisse Assistente de direção
de Rosselini e Lattuada, Franco
Brusati demonstra sua expe-
riência conduzindo um cast es-
têlar em A Desordem, do qual
se destacam Antonella Lualdi e
Alida Valli.

A LAGOA DOS MORTOS
TV Tupi — 8hl5m

(Captive Girl) — Produção nor-
te-americana de 1950, dirigida
por William Berke. Elenco:
Johnny Weismmuller, Buster
Crabbe, Rick Vallim, John Deh-
her, Anita Lhoest. Preto e
branco.

* *„ Ao procurar decifrar o
mistério da mulher-leopardo,
Jim das Selvas (Weissmuller)
cai nas mãos de um grupo de
aventureiros que quer se apo-
derar de tesouro fabuloso es-
condido no fundo de um lago.

DANÇANDO NAS NUVENS
TV Globo — 14h45m

(It's Always Fair Wather) —
Produção norte-americana de
1955, dirigida por Gene Kelly e
Stanley Donen. Elenco: Gene
Kelly, Dan Dailey, Cyd Charis-
se, Dolores Gray, Michael Kidd,
David Burns, Jay C. Flippen.
Colorido.
** Terminada a guerra, três
praeinhas (Kelly, Dailey e
Kidd) combinan reencontrar-se
num bar de Nova Iorque 10
anos mais tarde, mas ao se re-
verem não são mais os mesmos
e mal se toleram. A situação é
salva por uma publicitária
(Charisse), que resolve contar a
história do trio num programa
de TV.

GARGANTA DO DIABO
TV Studios — 21hl0m

(Denver & Rio Grande) — Pro-
dução norte-americana de 1952,
dirigida por Byron Haskin.
Elenco: Edmond 0'Brien, Ster-
ling Hayden, Dean Jagger. Co-
lorido.
•• Os conflitos entre duas
companhias que procuram
construir uma estrada de ferro
que terá de passar por difícil
desfiladeiro.

A DESORDEM
TV Tupi — 23hl0m

(La Disordine) — Produção íta-
lo-francesa de 1962, dirigida porFranco Brusati. Elenco: Sami
Frey, Luis Jourdan, Curd Jur-
gens, Antonella Lualdi, Alida
Valli, Renato Salvatore, Susan
Strasberg, Marisa Bell, Jean So-
rei. Preto e branco.
irk Três episódios focalizan-
do os habitantes de Milão em
1962, procurando demonstrar
que, tendo perdido o senso da
medida e a capacidade de agir
conforme sua verdadeira natu-
reza, se tornaram prisioneiros
da própria desordem.

LUA DE-MEL AO MEIO-DIA
TV Globo — 23h30m

Baseado livremente na peça de Sha-
kespearp e interpretado com garra pelo
casa) Burton Taylor. no seu melhor de-
sempenho conjunto, A Megera Domada
é o mais satisfatório dos filmes de Zefõ-
relli que mantém um clima permanente
de esfuziante.bom humor.

Uma das obras máximas do expres-
sionismo aiemâo, Fausto gira em tomo
da lenda que inspirou Goethe e Christo-
pher Marlowe Emil Jannings, que qua-
tro anos mais tarde viveria o amargura-
do professor de O Anjo Azul, é o homem
qüe vende a alma ao diabo para perma-
necer sempre jovem.

Clássico dos filmes de gangster ame-
ricanos, Contra o Império do Crime foi
o primeiro a mostrar o trabalho científi-
co do FBJ no combate à criminalidade.
Sombra Maligna tem uma trama que
desafia a argúcia dos telespectadores e
Como Nasce um Bravo é um western do
eficiente Delmer Daves.

21h15m — Canal 4 — Rosetti e Ryan
(Rosetti and Ryan: Man Who Love Women).
Americano (77) de John Astin, com Tony
Roberis, Jane Elliot. (Cor)

21h45m — Canal 6 — A Megera Domada
(The Taming of the Shrew). Americano (67)
de Franco Zeffirelli, com Richard Burton,
Elizabeth Taylor. (Cor)

22h30m — Canal 2 — Fausto (Fausto).
Alemão (26) de F. W. Murnau, com Emil
Jannings, Gosta Ekman, Camilla Hom, Frie-
da Richard, Hanna Ralph. (P&B)
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Shirley MacLaine
em Deus Sabe

Quanto Amei (canal 7, 24h)

23h — Canal 4 — Amor e Dor (Love and
Pain and the Whole Damn Thing). Américo-
no (72) de Alan J. Pakula, com Maggie
Smith, Timothy Bottoms. (Cor)
23h45m — Canal 6 — Horizontes de Glória
(Flying Leathernecks). Americano (51) de
Nicholas Ray, com John Wayne, Robert Ryan,
Don Taylor. (Cor)
0h30m — Canal 2 — Contra o Império do
Crime (G-AAen). Americano (35) de William
Keighley, com James Cagney, Ann Dvorak,
Margaret Lindsay. (P&B)
lh — Canal 4 — Sombra Maligna (Chase a
Crooked Shodow). Britânico (58) de Michael
Anderson, com Anne Baxter, Richard Todd,
Herbert lorn. (P&B)
lh — Canal 7 — A Vida íntima de Adão e
Eva (The Private Lives of Adam and Eve).
Americano (59) de Albert Zugsmith e Mickey
Rooney, com Mickey Rooney, Mamie Van
Doren, Martin Milner, Tuesday Weld. (P&B)
3h — Canal 4 — Como Nasce um Bravo
(Cowboy). Americano (58) de Delmer Daves,
com Glenn Ford, Jack Lemmon, Anno Kashfi,
Brian Donlevy. (Cor)

De domingo
Exemplar perfeito do gênero screw-

bali, de que Howard Hawks foi um dos
maiores expoentes, Levada da Breca é
uma comédia deliciosa com Cary Grant
e Katharine Hepbum em grande forma.

Usando de suas artimanhas femini-
nas, Debbie Reynolds mostra Como Fis-
gar um Marido, enredando com habili-
dade o inocente Tony Randall.

Produções de TV, Floresta em Cha-
mas tem como pano de fundo a prote-
ção às grandes reservas florestais ameri-
canas, responsáveis pelo equilíbrio eco-
lógico, e O Bem contra o Mal conta uma
história fantástica envolvendo promes-
sa feita ao diabo antes do nascimento
de uma criança.
15h — Canal 4 — Floresta em Chamas (Pine
Canyon Is Burning). Americano (77) de Chris
Nyby III, com Kent McCord, Diana Muldaur!
(cor).
20h — Canal 7 — Como Fisgar um Marido
(The Mating Game). Americano (58) de
George Marshall, com Debbie Reynolds, Tony
Randall, Una Merkel (cor).
22hl5m — Canal 4 — 0 Bem contra o Mal
(Good Against Evil). Americano (77) de Paul
Wendkos, com Dack Rambo, Elyssa Dava los,
Dan 0'Herlihy (cor).
0hl5m — Canal 4 — Levada da Breca
(Bringing Up Baby). Americano (38) de Ho-
ward Hawks, com Cary Grant, Katharine
Hepbum, Barry Fitzgerald (p & b).

Canal 2
16h—Aula de Ginástica.
16h30m — Telecurso 2° Grau — Aula de

Física.
16h45m —Cine Viagem — Ciclo de dese-

nhos animados.
17hl5m — Era Uma Vez — Adaptação de

obras literárias.
17h30m —Turma do Lambe-Lambe — Pro-

grama infantil com Daniel Azulay.
18h30m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo —

Emflia, Romeu e Julieta — Novela infan-
to-juvenil baseada na obra de Monteiro
lobato. Com Zilka Salaberry, Reny de
Oliveira, Jacira Sampaio e outros.

19h —Mobral.
19h20m —João da Silva — Novela didá-

tica.
20h — A Conquista — Novela didática.
20h45m —Telecurso 2o Grau — Reprise da

aula de Física.
21 h — Contraponto — Debates sobre a

música popular brasileira.
22h — 1979 — Programa jornalístico.
22h50m — Lições de Vida — Comentário de

Gilson Amado.
22h55m — A Verdade de Cada Um. Hoje-

Pais de Fim de Semana.

Canal 4

(The Family Way) — Produção
britânica de 1966, dirigida por,
Ray Boulting. Elenco: Hayley
Mills, Hywell Bennett, John
Mills, Marjorie Rhodes, Murray
Head, Avril Angers, John Co-
mer, Wilfred Pickles. Colorido.
** Dois jovens (Mills, Ben-
nett) se casam, mas não conse-
guem ter uma lua-de-mel, por-
que eie trabalha à noite e ela de
dia. À situação se complica por
viverem na casa dos pais do
rapaz e se agrava quando os
vizinhos tomam conhecimento
do impasse.

DEUS SABE QUANTO AMEI
TV Bandeirantes — 24h

(Some Came Running) — Pro-
dução norte-americana de 1959,
dirigida por Vincent Minnelli.
Elenco: Frank Sinatra, Shirley
MacLaine, Dean Martin, Arthur
Kennedy, Martha Hyer, Nancy
Gates. Connie Gilchrist. Colo-
rido.
*** Desiludido com a car-
reira de escritor, ex-pracinha
(Sinatra) retoma ã sua cidade
natal, onde desafia os precon-
ceitos locais, ligando-se a uma
prostituía (MacLaine) e a um
jogador (Martin).
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8h — Maravilhas da Fé — Religioso.
8hl5m —Sessão Cinema — Filme: Jim das

Selvas: A Lagoa dos Mortos.
9hl0m — Inglês com Fisk.
9h25 — Mobral.
9h45m — Passarela do Samba.
lOh —Clube dos 700.
llh — 1900 e... Atualmente — Musical.
11 h 30m — Agropecuária em Foco.
12h — Rede Fluminense de Noticias.
12h30m —Operação Esporte
12h50m — Jornal do Rio — Noticiário.
13hl5m —Aqui e Agora — Noticiário.
16h30m — A Hora da Aventura — Filmes-,

Perdidos no Espaço e Terra de Gigantes.
18h50m — Dinheiro Vivo — Novela de

Mário Prata. Dir. de José de Anchieta.
Com Luís Armando Queiroz, Márcia Ma-
ria, Enio Gonçalves e outros.

19h45m — Rede Tupi de Noticias — Na-
cional.

20h05m —Como Salvar Meu Casamento —
Novela de Carlos Lombardi, Ney Marcon-
des, Edy Lima. Dir. Attílio Riccó. Com
Nicete Bruno, Adriano Reys, Beth Goulart,
Wanda Stefânia, Hélio Souto.

20h50m — Gaivotas — Novela de Jorge
Andrade. Dir. Antônio Abumjara. Com
Rubens de Falco, Yoná Magalhães, Isabel
Ribeiro, Paulo Goulart.

21h45m — Os Comunicadores — Hoje:
Airton e Lolita Rodrigues em O Clube dos
Artistas.

23h05m — Informe Financeiro.
23hl0m — Cinema de Arte — Filme: A

Desordem.
7h30m — Abertura.
7h45m — Telecurso 2° Grau.
8h — TVE.
8h30m — Telecurso 2o Grau (reprise).
8h45m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo —O

Casamento da Raposa (reprise).
9hl5m — Filmoteca Global.
10h45m — Globinho (reprise).
llh —O Mundo Animai — Documentário.
1 lh30m — A Feiticeira — Seriado.
12h —Globo Cor Especial —Os Flintstones

e Bam-Bam e Pedrita.
13h — Globo Esporte.
13hl5m — Hoje — Noticiário apresentado

por Sônia Maria, Ligia Maria.
14h — Estúpido Cupido — Reprise da novela

de Mário Prata.
14h45m —Sessão da Tarde — Filme: Dan-

çando nas Nuvens.
16h45m — Sessão Aventura — O Homem

Aranha.
17h — HB 79 — Fantasmino.
17hl5m —Globinho — Noticiário infantil

apresentado por Paula Saldanha.
17h25m —Sítio do Pica-Pau-Amarelo — O

Casamento da Raposa. Novela infanto-
juvenil baseada na obra de Monteiro
Lobato. Com Zilka Salaberry, Jacira Sam-
paio, Reny de Oliveira.

18h05m —Cabocla — Novela baseada no
livro de Ribeiro Couto, adaptada por
Benedito Ruy Barbosa. Dir. de Herval
Rossano. Com Glória Pires, Fábio Jr, Cláu-
dio Corrêa e Castro, Kadu Moliterno.

18h50m — Jornal das Sete — Noticiário
local.

19h —Marron Glacé — Novela de Cassiano
Gabus Atendes. Dir. de Gracindo Jr. com
Lima Duarte, Yara Cortes, Paulo Figueire-
do, Armando Bogus e Ricardo Blat.

19h50m — Jornal Nacional — Noticiário
apresentado por Cid Moreira.

20hl5m —Os Gigantes — Novela de Lauro
César Muniz. Dir. de Regis Cardoso. Com
Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, Dina
Sfat, Susana Vieira.

21 h —Sexta Super — Hoje: Brasil 79 —
Musical comandado por Bibi Ferreira.

22h — Plantão de Polícia — Episódio: Mu-
lher de Bandido. Texto de Aguinaldo
Silva Dir. de Marcos Paulo. Com Milton
Gonçalves, Maria Sílvia, Hugo Carvana,
Denise Bandeira e outros.

23h —Jornal da Globo — Noticiário apre-
sentado por Sérgio Chapelin.

23h30m — Festival de Sucessos — Filme:
Lua de Mel ao Meio-Dia.

Ih30m — Baretta — Seriado.
2h30m — Kojck — Seriado.

Canal 7

Canal 11

AMARGA OLIMPÍADA

NEM 

a perspectiva de um fim
de semana de frio, bom para
ficar em casa, faz melhorar a
programação rotineira da
televisão. Sempre as mes-

mas atrações, como diria personagem
do Planeta dos Homens. O Brasil 79 de
hoje, Rede Globo, às 21h é um primor de
originalidade. Vai abordar o relaciona-
mento homem-mulher. Deve ser a milio-
nésima vez que Bibi Ferreira apresenta
o tema. Entre os convidados, não ia
escapar, esta Regina Duarte, agora sim-
bolo máximo do feminismo televisivo.
Acompanhada por Paulo Autran, Ro-
berto Azevedo, Sônia Mamede, Tião
Macalé, Carlos Eduardo Dolabela, Àn-
gela Leal, Joana Fomm, Ruth de Souza
e Suzana Vieira. Cantam o tema Van-
derléia, João Bosco, Maria Creuza, Zezé
Mota, Vanusa (deve interpretar aquele
hino da Fink: agora vou mudar), Joanna
e Emílio Santiago.

Amanhã, a TV Studios dã notícias.
Já imaginaram quais. A partir das 14h,
show de circo. Às 15h, Jerry Lewis. Às
16h, Show do Gongo, calouros. Às 17h,
esporte. Mas parece que tudo, até os
candidatos a artistas, são importantes,
tudo tapes americanos. Mais um triunfo
muito ao estilo, e pode até dar certo,
para a luta pelo segundo lugar de au-
diència. A estação que resignadamente

e sem brigas e anúncios está em último
lugar no IBOPE, a Educativa, mostra
coisas nossas. Como às 18h, quando
apresenta Teatro Infantil com a peça
Trancas de Ibaé, de Beto Coimbra e
Ricardo Howac. Que sirvam para esca-
lar alguns pontinhos a mais. As 21h, na
Bandeirantes, a Discoteca do Chacri-
nha é toda orgulho. Tem como convida-
da especial a cantora Joanna, que já foi
caloura naquele programa. No mesmo
horário, na Educativa, Escala apresenta
o duo Márcio e Ileana Carneiro. Parece
tape antigo. Às 23h, Tupi e Bandeiran-
tes mostram futebol requentado. Mas
sempre tem público.

No domingo, nada, ou apenas duas
fracas opções matinais. Às lOh, Concer-
tos para Juventude, na Rede Globo,
focaliza a obra de Mozart através de
fotos e filmes. Que pobreza. Às llh, a
Bandeirantes transmite diretamente de
São Paulo o jogo entre Palmeiras e
Juventus. É da Loteria e deve dar IBO-
PE. Mais um tiro de festim na luta para
escapar do quarto, terceiro ou sei lá que
lugar afinal está nesta corrida pelas
posições secundárias em audiência que,
afinal, é a única notícia que anda acon-
tecendo pela televisão. Amarga olim-
piada.

Maria Helena Dutra

A próxima Semana

10hl5m — Mobral.
10h30m — Pulman Jr (reprise).
llh — Braddy Kids — Seriado.
Ilh30m —A Conquista — Novela educa-

tiva.
12h — Desenhos — Pernalonga, Popeye,

Supermouse e Gasparzinho.
. 12h45m — Bandeirantes Esporte — Noti-

ciário.
13h — Primeira Edição — Noticiário.
13h30m — Mary Tyler Moore — Seriado.
14h — Programa Edna Savaget — Varie-

dades.
15h30m — Xênia e Você — Variedades.
17h — Pullman Jr — Programa infantil

apresentado por Luciana Savaget.
17h30m — Batman — Seriado.
18h —O Homem das Montahas — Seriado.
19h —Cara a Cara — Novela de Vicente

Sesso. Com Fernanda Montenegro, Luiz
Gustavo, Débora Duarte, David Cardoso.

19h45m — Jornal Bandeirantes — Noti-
ciário.

20h — Os Biônicos — Hoje: Cyborg.
21 h —Moacyr Franco Show — Musical e

variedades.
22h — Arquivo Confidencial — Seriado. •
23h — San Francisco Urgente — Seriado.
24h — Cinema na Madrugada — Filme:

Deus Sabe Quanto Amei.

INQUIETA MALU
E ALGUMA ANIMAÇÃO

Canal 6
7h — Abertura.
7h30m — O Despertar da Fé Religioso.

10h30m — Nossa Terra, Nossa Gente —
Documentário.

llh — Aventura aos Quatro Ventos —
Seriado.

1 lh30m —Jornal da Manhã — Noticiário.
12h —A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho.
12h30m — O Vira-Lata — Desenho.
13h — Lassie — Seriado.
13h20m —Jonny Quest — Desenho.
14h —Gato Corajoso — Desenho.
14h30m — Gato Félix — Desenho.
15h — Pantera Cor-de-Rosa — Desenho.
15h30m — O Pica-Pau — Desenho.
lóh —A Turma do Pica-Pau — Desenho.
16h30m —Maguila, o Gorila — Desenho.
17h — Popeye — Desenho.
17h30m — Caçadores de Fantasmas —

0esenho_
18h —O Homem Invisível — Seriado.
18h30m — Ratos do Deserto — Seriado.
19h30m —O Pica-Pau — Desenho.
20h — Sessão Bangue-Bangue — Big

Valley.
21hl0m — Sessão das Nove — Filme:

Garganta do Diabo.
23hl0m —Gunsmoke — Seriado.

A 

semana, como sempre, é
pouquinho mais quente. Na
segunda-feira, 21h, a Educa-
tiva em As Máscaras mos-
tra as relações entre teatro e
televisão. Bom assunto. En-

tre os depoentes, Sérgio Britto e Paulo
José. Sem teorias, o Aplauso, Rede Glo-
bo, às 22h, exibe sua prática. Esperamos
que melhor nesta edição do que a ante-
rior, quando fracassou inteiramente em
transpor o espetáculo As Gralhas para
a pequena tela. Foi insuportavelmente
chato e um festival de interpretações
equivocadas para o veículo. Agora apre-
sentam Riso na Cara. Que o espectador
não chore. Será uma adptação de três
contos. O primeiro é Figado Indiscreto,
de Monteiro Lobato, com direção de
Stephan Wolfe Carlos Gregório, Emilia-
no Queiroz, Walter DÀvila, Dirce Mi-
gliaccio, Denise Dumont e Teté Pritzl
no elenco. O segundo é A Consulta, de
Lígia Fagundes Teles, direção de Do-
mingos de Oliveira e Carlos Kroeber e
Simão Cury. O último é Albertine Dis-
parue, que não é de Proust e sim de
Fernando Sabino, dirigido por Cláudio
Mac Dowell e interpretado por Paulo
José e Neusa Borges. Às 23hl0m, En-
contros com a Imprensa, Bandeirantes,
entrevista Carlos SanfAnna, diretor de
comercialização da Petrobrás e figura
habitual neste programa.

Na terça-feira. É Preciso Cantar,
Educativa, às 21h é meio direfente. O
tema é capoeira apresentado por Nestor
idem e Mestre Leopoldina. Ellen de Li-
ma também está no programa. Acredito
que apenas cantando. No mesmo hora-
rio, canal 4, o Globo Repórter continua
a sua saga. Nesta noite mostra ciência, o
interior do olho. Do pais, nunca mais
falou. Na nesma estação, 22h, Carga
Pesada apresenta O Caso do Titio. Em-
bora o titulo indique namoro de paren-
te, não é nada disso. Agora os dois
pobres astros do seriado, que conse-
guem sofrer mais do que a desventura-
da Malu, enfrentam cão possivelmente
raivoso. Um original de Walter George
Durst, com direção de Gonzaga Blota.
No convidado elenco. Elza Gomes,
Brandão Filho, Maria Pompeu, Priscila
Camargo, Older Cazarré, Artur Costa
Filho e cachorro náo identificado.

Passando por uma quarta-feira sem
nenhuma mísera indicação, chegamos a
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O Vitimo Lance, de Flávio
Marinho, é o episódio da

próxima quinta-feira de Malu
Mulher (no 4, às 22h)

uma quin tinha melhor. Às 21h, o Mundo
Mágico, TV Educativa, apresenta entre-
vista com Dias Gomes. Como a estação
agora está liberai. Aiém do autor, depoi-
mentos também de Mário Lago, Paulo
Gracindo, Leonardo Villar, Orlando Mi-
randa e Janete Clair. Agora aguarda-
mos programa com o escritor da Patéti-
ca. Às 22h, lá vem drama. A inquieta
Malu Mulher protagoniza O Último
Lance, de autoria de Flávio Marinho,
direção de Denis Carvalho e com os
convidados Osmar Prado, Nelson Dan-
tas, Maria Rita, Roberto de Cieto. Este
deve ser incrível porque a socióloga vai
transformar-se em cantora de bar. Co-
meçar de novo. As 22h45m, a Tupi, que
anda meio sem notícias por motivos
óbvios, continua a série Cinema Brasi-
leiro Proibido.
Este ciclo substitui o programa quinze-
nal do jornalismo Mino Carta que de-
pois de sete edições acabou. Um desen-
lace em tudo previsível com muita ante-
cedència. (M.H.D.i

Rádio
Jornal do

Brasil
ZYJ-453

AM-940 KHz — OT-4875 KHz

Diariamente dai 6h às 2h30m

8h — INFORME ECONÔMICO —
Produção de Alcides Mello e apre-
sentação de Eliakim Araújo.

8h30m — HOJE NO JORNAL DO
BRASIL — Apresentação de Eliakim
Araújo.

9h — ROTEIRO — Produção de
Ana Maria Machado.

23h — NOTURNO — Lançamen-
tos musicais, destaques intemacio-
nais e entrevistas. Produçáo e apre-
sentação de Luis Carlos Saroldi.

JORNAL DO BRASIL INFORMA
— 7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m
Dom.: 8h30m, 12h30m, 18h30m,
0h30m. Apresentaçào de Eliakim
Araújo. Zanoni Nunes e Orlando de
Souza.

FM
Estéreo

FM-ESTEREO — 99.7 MHz

ZYD-460
Dloríamvnt* dat 7h à th

HOJE

20h — Abertura sobre Temas
Russos, Op. 115 de Shostakovitch
(Masksim Shostakovitch — 9:14); Va-
riações, Interludio e Finale, sobre
um tema de Rameau, de Paul Dukas
(Yvonne Lefébure — 16:40); Peças de
Sinfonia das Óperas, de Lully (Lep-
pard — 19:30); Quarteto em Lá
Maior, para Piano e Cordas, Op. 26
de Brahms (Beaux-Àrts e Trampler
— 48:25); A Floresta do Amazonas,
de Villa-Lobos (Bidu Sayáo, The
Symphony of the Air e o autor —
46:50); Concerto para Piano e Or-
questra n° 4, em Dó Menor, Op. 44, de
Saint-Saens (Campanella — 24:26);
Pavana, Op. 50, de Fauré (Baren-
boim — 6:17).

AMANHÃ

20h — Eneas, de Roussel (Marti-
non — 39:50); Introdução e Allegro,
Op. 14, de Fernando Sor (Bream —
8:42); Exsultate, Jubüate, K 165 de
Mozart (Davis — 15:05); 12 Estudos,
Op. 25 de Chopin (Cortot — Grava-
ção de 1934 — 29:00); Serenata n° 2,
em Lá Maior, Op. 16 de Brahms
(Bernstein — 32:30); Trio em Si Be-
mol Maior, para Piano e Cordas, Op.
21, de Dvorak (Beaux-Arts — 29:45);
Sinfonia em Mi Maior, Op. 18/5 de J.
Ch. Bach (Munchinger — 15:00).

DOMINGO

lOh — Suíte n° 1, em Fá Maior, da
Música Aquática, de Haendel (Or-
questra da Câmara de Praga, regèn-
cia de Charles Mackerras — 31:15);
Rondo em Ré Maior, para Piano e
Orquestra, K 382, de Mozart (Brendel
— 9:55); Sinfonia em Ré Menor, de
César Franck (Karajan — 42:00);
Três Danças, do Tricornio, de Falia
(Alicia de Larrocha — 9:40); La Plus
que Lente, de Debussy (Bernard Her-
rmannn — 6:22); Concerto para Har-
pa, em Lá Maior, de Dittersdorf (Hei-
ga Storck e Faerber — 19:10); Missa
Brevis, a Quatro Vozes, de Palestri-
na (Coro e solistas do St. John's
College, de Cambridge, sob a direção
de George Guest — 25:00); Concerto
para Dois Pianos e Orquestra, de
Vaughan Williams (Vltya Vronsky e
Victor Babin com a Filarmônica de
Londres, sob a regência de Sir
Adrian Boult — 25:40).

20h — Missa Romana, de Pergole-
sl (Escolania Montserrat, Coro de
Meninos de Toelz, Collegium Au-
reum e Ireneu Segarra — 38:00); So-
nata para Violino e Piano n°l, em Fá
Menor, Op. 80 de Prokofieff (Oistrakh
e Richter — 28:10); Sinfonia n° 7, em
Dó Maior, Op. 105 de Sibelius (Kara-
jan — 23:34); Sonata n° 24, em Fá
Sustenido Maior, Op. 78 de Beetho-
ven (Arrau —10:18); Caprichos n°s 23
e 24 de Paganini (Accardo — 9:45);
Sinfonia Manfredo, em Quatro Qua-
dros, Op. 58 de Tchaikowsky (Sinfô-
nica de Londres e Ahronovitch —
65:05).

Radio
Cidade

FM-ESTEREO — 102.9 MHz

M|gggggjg3|
Oioriarrwnt» dat 6h òt 3h

Os grandes sucessos da música
popular dos anos 6070 e os melhores
lançamentos em música nacional e
internacional. Editor musical: Alber-
to Carlos de Carvalho.

Cidade Disco Clube — O som das
discotecas cariocas. De 2a a 5a das
22h às 23h, 6" e sáb., das 22h às 24h.
Produção e-apresentação de Ivan
Romero.

O Sucesso da Cidade — As músi-
cas mais solicitadas da programação
da Rádio Cidade. De 2a a 6a, das 18h
às 19h. Apresentaçào de Romilson
Luiz.



RESTAURANTES

Nem sempre o pala-
dar é brasileiro, já que os
restaurantes do Rio gos-
tarn de acrescentar novi-
dades às receitas nacio-
nais. Mas, mesmo assim,
ainda é possível experi-
mentar a boa cozinha
brasileira em alguns res-
taurantes da cidade.

XINXIM (Rua do Ouvidor, 14 e 16 —
Centro. Tel..- 231-2362)— 0 restaurante
abre de 2a a 6°, das 11 hàs 15h, somente
para almoço. Mas a partir do dia 30, ao
lado do restaurante, começará a funcio-
nar a uisqueria que ficará aberta até as
21 h, com serviço de bar e bufê de pratos
frios. Aceitam cheques e os cartões de
crédito Credicard, Diners e Passaport, e o
estacionamento nãoé muito problemáti-
co porque a maioria dos freqüentadores
é formada por executivos que trabalham
por perto. Mas se quiserem podem dispor
das vagas da Coderte que ficam em
frente ao restaurante. A capacidade do
restaurante é de 80 pessoas, e com a
inauguração da uisqueria terá mais 30
lugares. Podem também ser feitas entre-
gas de refeições nos escritórios próximos.
Aberto há sete anos, o restaurante se
caracteriza por uma cozinha brasileira
variada mas tem no cardápio pratos"
diversos no serviço à Ia carie. Como
entrada a sugestão é a casquinha de siri,
que custa Cr$ 70. Os pratos principais
são o Bobó de Camarão (Cr$ 220), o
Camarão Guisado com Chuchu (Cr$
220), o Vatapá (Cr$ 180), a Carne-Seca
Desfiada com Tutu à Mineira (Cr$ 120)e
o Churrasco preparado à moda gaúcha,
com sal grosso, que pode custar Cr$ 120
(o simples) e Cr$ 140 ( com guarnição).
As sobremesas mais comuns são as fru-
tas frescas da época ou as compotas de
doces (baba de moça, abóbora, batata-
doce, goiabada e coco) que custam entre
Cr$ 30 e Cr$ 50. Tratando-se de um
restaurante de executivos, a bebida mais
procurada é o uísque, que custa Cr$ 110
(a dose do escocês) e Cr$ 120 (a dose do
envelhecido de 12 anos). As batidas de
coco e maracujá preparadas na casa
custam Cr$ 30 e as caipirinhas também
Cr$ 30.

SINHÁ (Rua Constante Ramos, 140 —
Copacabana. Tel: 256-1871 e 237-5368)
— O restaurante abre somente para
jantar, de 3a a dom, das 20h à 1 h, com
comida típica brasileira. O estaciona-
mento pode ser feito com o auxílio de
dois manobreiros. A casa só trabalha
com cheques especiais e os seguintes
cartões de crédito: Diners, Credicard, Ello,

Nacional, American Express e Passapor-
te. Durante toda a noite há música ao
vivo com o pianista Giuseppe Scarambo-
ne se revezando com o Coral Os Negros
de Sinhá (ex-Cantores de Ébano). O
restaurante tem capacidade para 180
pessoas, em 45 mesas e a decoração com
motivos coloniais. É aconselhável fazer
reservas por telefone. O chefe de cozinha
é Mario Vieira Rocha. O jantar tem preço
único de Cr$ 350,00 e pode-se experi-
mentar um pouco de cada prato, mas
não estão incluídas as bebidas. Há três
entradas: casquinha de siri, acarajé e
sopas variadas. Há sete pratos de peixe e
sete pratos de carne, sendo que os de
maior saída são: o Vatapá, Muqueco de
Badejo, Arroz a Carreteiro e Xinxin de
Galinha, todos servidos em carrinho e
em panelas de pedra. Há 10 sobreme-
sas, entre doces caseiros e compotas. Ao
final da refeição a casa oferece um licor
de rosas, jabuticaba ou banana fabrica-
do em uma fazenda em Minas. Para
beber pode-se escolher entre champa-
nha e vinhos nacionais e estrangeiros,
batida de pêssego e maracujá, a Cr$
50,00 e caipirinha. No 1° andar do Sinhá
funciona a boate Sambão com show
apresentado por Ivon Curi. A casa fica
aberta, de 3o a dom, a partir das 22h.
Couvert artístico de Cr$ 400,00.
XICA DA SILVA (Rua da Matriz, 62 —
Botafogo. Tel: 246-7791) — A decoração
é simples mas aconchegante e tem capa-
cidade para 70 pessoas. Abre diaria-
mente, das 11 h às 2h da manhã, aceita
cheques e cartões de crédito e faz entre-
gas a domicílio para lugares próximos.
Para quem não mora muito perto, a
solução é fazer o pedido pelo telefone e
depois passar para pegar os pratos esco-
Ihidos. O restaurante conta ainda com
manobreiro e tem música ao vivo: 5°, 6a
e sábado, à noite e aos domingos, du-
rante o almoço, cjpresentação da orga-
nista Alda Pinto Bastos e 6o e sbado, 21 h
chorinho com Betinho (banjo) e Zé Paulo
(violão). Durante as apresentações é co-
brado um couvert artístico de
Çr$ 60,00, por pessoa. O restaurante
existe ha'dois anos e como em Jorge
Amado, a chefe de cozinha chama-se
Dona Flor e garante o paladar caseiro de
todos os pratos, sejam baianos, mineiros
ou paraenses. Como entrada Dona Flor
sugere as casquinhas de siri que custam
Cr$ 50,00, cada. Os pratos principais são
o Bobó de Camarão (CrS 220,00), o
Vatapá (Cr$ 160,00), a Muqueca de
Peixe (Cr$ 180,00), a Costeleta de Porco
com Tutu e Couve Mineira (CrS 120,00),
Lombinho de Porco com Feijão Tro-
peiro (CrS 120,00), Pato ao Tucupi
(CrS 150,00), Galinha ao Molho Pardo
(Cr$ 130,00) e Frigideira de Siri
(Cr$ 160,00). Existe uma grande varie-
dade de doces para sobremesas que são
servidas primeiro em pequenas amos-
tras, para facilitar a escolha. O preço é o
mesmo — Cr$ 30,00 — para a ambro-
sia, o papo-de-anjo, baba de moça,
cocada-puxa, quindim e todos os doces
de abóbora, coco, abacaxi, mamão e
banana. Os vinhos nacionais têm preços
que variam de Cr$ 120,00a CrS 200,00.
As batidas preparadas na casa com
frutas (coco, maracujá, limão e aba-
caxi) custam Cr$ 40,00 e as caipirinhas,
CrS 45,00.
MOENDA (Av. Atlântica, 2 064 — Copa-
cabana. Tel.: 257-1834) — O restauran-
te é de cozinha baiana, mas possui
pratos de cozinha internacional. Funcio-

na há mais de 10 anos na sobreloja do
Hotel Trocadero, diariamente para olmo-
ço, das 12h às 16h, para lanches, das
16h às 18h, e para jantar, das 19h à 1 h.
Após às 20h e até as 24h, música ao vivo
com o trio Atalaia. O estacionamento
pode ser feito em frente ao hotel ou na
praia de Copacabana. Aceita todos os
cartões de crédito e também cheques
especiais. A capacidade da casa é de
110 pessoas distribuídas em 12 mesas
com vistas para o mar e 12 para a Rua
Paula Freitas. É aconselhável fazer reser-
vos 6o. e sáb, à noite e dom, ao almoço.
A casa não possui serviço de entrega de
pratos à domicílio. O chefe de cozinha é
Zíghberth Haine, mais conhecido como
Roberto, mas o gerente da casa é quem
dá as sugestões dos pratos de maior
saída. O couvert, a CrS 35,00, é bastahte
variado: pão preto, branco e de queijo,
patê, mostarda, ovos de codorna, azeito-
na e legumes variados. Como entrada
pode-se optar entre Abacate Moenda
(meio abacate com molho golfe, cama-
rão e aipo picado), a CrS 120,00, Siri à
Baiana, a CrS 60,00 e Melão com Pre-
sunto Cru, a CrS 100,00. Dos pratos de
resistência há: Vatapá, Muqueca Mista e
Xinxin de Galinha, a CrS 160,00, Caru-
ru, a CrS 150,00, Camarão Abaeté (ca-
marão refogado, pimentão, tomate, ce-
bola, dendê, farofa e arroz), a CrS
230,00 e ainda as especialidades da'
casa: Caçarola de Camarão à Ondina
(camarão refogado com milho, molho de
peixe, queijo e arroz), a CrS 230,00 e o
Badejo à Marinheira (peixe cozido em
molho branco, anchova, ostra e purê de
batata), a CrS 190,00. Das sobremesas
típicas há um carrinho com 12 varieda-
des de doces e ainda sorvetes e frutas da
estação. Das bebidas brasileiras há cai-
pirinha e suas variações: caipiríssima e
caipirovska e diversas batidas, sempre a
CrS 35,00. Há ainda vinhos nacionais e
estrangeiros e o Coquetel Carnaval (co-
quetel de frutas com creme chantilly e
cachaça), a CrS 35,00.

TABERNA LA SCALA OU TABERNA DO
FRANCO/ QUITUTES DA MENININHA
(Rua Visconde de Pira já, 484-A— Ipane-
ma. Tel. 227-3965) — O restaurante foi
inaugurado há mais òu menos 3 anos
com o nome de Quitutes da Menininha
mas desde janeiro, com nova direção,
passou a se chamar Taberna La Scala
servindo comida baiana e italiana. Os
quitutes passaram a ser servidos apenas
no térreo, no balcão ou no tabuleiro
armado na porta, onde uma baiana
vestida a caráter prepara na hora acara-
jés por CrS 25,00, cada. O andar supe-
rior funciona diariamente, dcs llh às
15h, para almoço e das 19h até a saída
do último freguês, para jantar. O estacio-
namento pode ser feito com facilidade
nas ruas próximas e aceitam cartões de
c[édito Passport, Express e Credicard
além de cheques verde ou especial. A
capacidade é de 60 pessoas e fazem
entregas a domicílio para lugares próxi-
mos. Há dois chefes de cozinha: Édson
Nogueira (cozinha brasileira) e Franco
Pizzi (cozinha italiana) e o prato sugerido
como entrada é a casquinha de vôngole
que custa CrS 55,00. Como prato princi-
pai uma exclusividade da casa e que
está fazendo muito sucesso — a Muque-
ca de Hong-Kong, feita à moda baiana
com frutos do mar e que custa CrS
220,00. Outras sugestões: o Camarão à
Baiana (CrS 250,00), a Frigideira de
Camarão (CrS 250,00), o Vatapá (CrS
140,00) e o Peixe com Leite de Coco (CrS
160,00). As sobremesas ficam expostas
no meio do sa lão e cada freguês se serve
do que quiser. A escolha é grande: doces
de abóbora, de banana, de mamão,
pudim de clara, fios de ovos, baba de
moça, etc, sempre por CrS 30,00, a

porção. As bebidas mais procuradas,
além dos vinhos (que têm preços diver-
sos), são as batidas e as caipirinhas que
custam CrS 30,00.
MARIA TEREZA WEISS (Rua Vise. Silva,
152, continuação da Rua Mena Barreto

Botafogo. Tel: 286-3098 e 286-3866)
O Centro Gastronômico é composto do

restaurante, da butique e fábrica de
doces e salgados (no térreo) e de quatro
lojinhas espalhadas pela cidade. O res-
taurante está instalado no Io andar de
uma casa ampla, com decoração art-
nouveau e capacidade para 150 pes-
soas. Aceita todos os cheques e cartões
de crédito. Funciona há seis anos, no
mesmo local, de 3° a dom., a partir das
12h e até às 2h da manhã. Tem estacio-
namento próprio com um manobreiro
dia e noite. Diariamente, música ao vivo
com os pianistas Maria Helena Rezende,
Carlos Dantas e Hector se revezando. É
aconselhável fazer reservas de 6o a dom.
Aceita-se encomenda de doces e pratos,
mas somente quando feitas pessoalmen-
te. Toda a cozinha é orientada por Maria
Tereza Weiss, que é quem dá as suges-
tões dos pratos. O couvert, custa CrS
60,00, e é composto de taça de berinjela
italiana, patês de fígado, grão de bico e
queijo e pães diversos. Como prato de
resistência: Bobó de Camarão, a CrS
300,00, Camarão na Cerveja com Molho
de Aipim e Coco, acompanhado de bata-
ta palha, banana e arroz, a CrS 300,00,
Frango ao Molho Pardo, acompanhado
de arroz, quiabo verde e polenta, a CrS
190,00 (somente às 5as); Frigideira de
Camarão com Maçã e Catupiri, a CrS
280,00, Frango à Passarinho com Polen-
ta. Como sobremesa: o carrinho com 20
qualidades de doces caseiros, a CrS
75,00. Como bebida: batidas e caipiri-
nhas feitas na hora, vinhos nacionais e
estrangeiros, Coquetel de Frutas à Maria
Tereza, a CrS 75,00 e, aos domingos,

sangria, a CrS 190,00 (para sete a oito
pessoas).

CHALÉ BRASILEIRO (Rua da Matriz, 54
— Botafogo. Tel: 246-4856)— O restau-
rante funciona há 16 anos no mesmo
endereço, em casa de um só andar,
reformada, com objetos e decoração em
estilo coloniais. Abre para almoço e
jantar, diariamente, das 12h às 16h e
das 19h a lh da manhã. A cozinha é
basicamente brasileira, mas há opção de
pratos de cozinha internacional. Tem
estacionamento próprio, com dois mano-
breiros. De 6° a dom. é necessário fazer
reservas, pois embora a capacidade seja
de 108 pessoas, em quatro salas, a
lotação está sempre completa nos fins de
semana. A casa aceita encomenda para
coquetéis e jantares, sendo utilizado en-
tão um salão reservado, ao lado da casa.
De 2o a sáb., a partir das 19h, há música
ao vivo com o cantor e violonista Black
Joe, mas será cobrado um couvert artísti-
co de CrS 75,00. O chefe de cozinha é
Luiz Otávio da Silva que empresta seu
nome a um dos pratos de filé. Das
entradas, podem escolher casquinhas de
siri, a CrS 66,00 e Frigideira de Siri, a
CrS 105,00. Dos pratos de cozinha regio-
nal, os que mais se destacam são: Misto
Baiano (muqueca mista com camarão,
peixe e lagosta), a CrS 295,00, Bobó de
Camarão, a CrS 295,00, Feijoada, a CrS
143,00, Pato ao Tucupi (pato preparado
com a erva jambu, e tucupi servido com
arroz e aipim, a CrS 195,00, Costeleta de
Porco à Mineira, a CrS 128,00, e Cama-
rão à Chalé (camarão flambado, com
molho rosado e arroz à piemonteza), a
CrS 280,00. Das sobremessas típicas a
pedida é o carrinho de sobremesas, com
doces caseiros variados, a CrS 60,00.
Para beber pode-se optar entre batidas e
caipirinhas, a CrS 45,00, vinhos e cham-
panhas.

YES, WE HAVE NO BANANAS

Apicius

QUEIXOU-SE 

Lévy-Strauss, quan-
do aqui esteve, que em nossos
jardins não via bananeiras. A
queixa, além de denotar bom
gosto — pois bananeira é plantabonita — não deixa de ter seu lado simbóli-

co. Mas já se falou e se fala tanto deste
Brasil que não é brasileiro, que seria can-
sativo insistir no fato... consumado.

No campo culinário, que é o que nos
interessa, a ausência do Brasil no Rio é
fenômeno progressivo. Acontece nos pra-
tos a mesma coisa que acontece com a
paisagem. Ainda não foi possível derru-
bar-se todas as matas, aterrar a Lagoa e —
por que não? —pavimentar as praias com
elegantes cacos de pedra de São Tome.
(Mas ainda chegarão lá.) Da mesma ma-
neira, nossa comida ainda consegue so-
breviver nos restaurantes, embora seja
árdua sua luta. Mas como acontece com
tudo, para sobreviver, é preciso que a
comida se sacrifique à abominável deusa
que comanda a nossa nouveau-richismo: a
sofisticação. Aproxima-se a passos galo-
pantes a época em que a simplicidade de
ooa família só poderá ser encontrada nas
favelas ou no São João Batista.

Mas deixemos de devaneios. Vamos ao
Centro Gastronômico de Maria Theresa
Weiss. Lá, em casa agradável e serviço dos
mais atenciosos, encontram-se alguns pra-tos de nossa cozinha. Seria ótima se fósse
mais simples. Mas é sempre preciso que,
na cozinha, se acrescente algum toque
exótico ao exotismo do que foi o nosso
cotidiano. Para os que estiverem com pres-
sa, é possível comer salgadinhos ou doces
em uma pequena loja, no Térreo. Pena
que, lá, tudo seja caríssimo. (Digo na loja,
pois, em comparação, os preços do restau-
rante são mais razoáveis.).

Na rua das Palmeiras, onde outrora se
tentou fazer um restaurante de caça (nele
comia-se javális pré-históricos) existe hoje
o Restaurante 66. Os donos sofisticam o
ambiente. Por sorte não o fazem com a
comida. Estive lá, ainda esta semana, com
Mlle D. Comeu ela uma excelente carne
seca desfiada (não tão bons, é verdade,
estavam o arroz e o feijão. Mas isso é coisa
tão difícil). Eu comi um pernil com molho
feito com laranja. Estava ótimo. (Já sei,
leitor sensato , que bem podes acusar-me
de estar elogiando os embelezamentos
que, linhas acima, censurei. Mas que posso
fazer? O resultado estava muito bom).

No Sinhá com o Sambão a seu lado,
pode-se assistir a todos os horrores do
turismo grosseiro. Lá, uma vez, fui preso
por não quererem aceitar meu cheque.
Pois pasmem. Foi um prazer ser preso. O
incidente serviu para que eu desviasse a
atenção dos horrores que se contorciam
em meu ventre.

Prefiro o Chalé Brasileiro. Lá a comi-
da mantém-se estável, sem grandes pre-tensões, embora seja preciso comer com os
olhos fechados. Não para degustar melhor
os pratos. Mas para não olhar o ambiente,
que é um dos mais terrivelmente feios do
Rio.

Existem vários outros lugares onde —
em maior ou menor grau de esterilização— é servida comida brasileira. Às vezes,
porém, me passa pela cabeça a pergunta:
o que será a comida brasileira que come-
mos no Rio? E não encontro a resposta.
Em um dos restaurantes acima citados,
um dos pratos que nos apresentam é...dou-
lhe uma... dou-lhe duas...Chicken à la
Kiev! Vejam os nefastos efeitos da abertu-
ra. A comida nacional ficou russa!

\
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BARES

BATIDAS

DE MUITOS

SABORES

A cachaça está sempre
presente nas batidas, ain-
da que misturada a ou-
tros tipos de bebida. /ls
batidas simples — cacha-
ça, açúcar e um suco de
fruta — se sofisticaram,
acrescentando sabores e
nuanças ao gosto tipica-
mente brasileiro. Nos ba-
res especializados há uma
variação de batidas, a
maioria saborosa.

POPEYE (Rua Visconde Pira já, 181, qua-se esquina da Rua Farme de Amoedo,
Ipanema). Aberto de 2a à sáb. a partir das
1 lh e fechado às 2h ou 3h. Na moda, é o
novo ponto de encontro de artistas, intelec-
tuais e boêmios. O estacionamento difícil.
A decoração e em madeira e em palha, e
as mesas são cobertas com toalhas plastifi-cadas. A casa encomendou estoque de
copos com o nome da casa e vai distribuí-
los aos fregueses, como oferta, dentro de

15 dias. As doses das batidas custam CrS
30 (as simples) e CrS 45 (as especiais). As
si mples são de ma racu já, ta ngeri na, I i mão,
pêssego, laranja, coco, abacaxi, amen-
doim, Motor de Arranque, Xixi de Anjo,
Suor de Virgem, Espirro, 5° Dimensão,
além de espinafre. As especiais limão à
Popeye (com uísque) Brutus (coco e inho-
que), Olívia (abacaxi, leite condensado e
uísque), Cai Bem (limão e rum) e Beija-Flor
(uisque, Carnpari e leite condensado). OCoquetel Popeye (Cr$ 50) é uma mistura de
gim, Campari, uísque e uma rodela delimão. Os tira-gostos podem custar CrS 30
(cebolinhas simples ou 6 calabresa, aliche,
batatinhas à calabresa ou casquinha de
siri), CrS 40 (porção de ovos de codorna, de
batatas fritas, de bolinhos de bacalhau e
de paté de fígado), CrS 45 (azeitonas
gregas, provolone à calabresa, lingüiça
frita, mexilhões, ricota árabe ou com no-
zes), CrS 50 (azeitona à calabresa), CrS 60
(salaminho) ou CrS 70 (presunto cru, cama-rão ao alho e óleo).

BIP-BIP (Rua Visconde de Pi ra já, 480,
esquina com a Rua Garcia D'Ávila, Ipane-
ma). Aberto diariamente, de 8h à lh, é
uma das mais conhecidas casas de batida
do Rio. A dose caprichada, de qualquersabor ou tipo (simples ou combinadas)
custa CrS 30 e o litro, CrS 110. São servidas
batidas de frutas e as tradicionais dinami-
te, trombada, suor de virgem, motor de
arranque, calcinha de nylon, xixi de anjo,
Apoio 11 e codorna (feita com ovos de
codorna). A caipiríssima, que leva vodea e
limão, custa também CrS 30. Como tira-
gostos são servidos salgadinhos (pastéis e
bolinhos de bacalhau) que custam Cr$ 10 a
unidade, porção de batatinhas à calabresa,
de ovos de codorna (10 unidades), queijos
provolone e salaminho a CrS 65. A fclatata-
frita disponível é a industrializada. Os
fregueses habituais fazem do Bip-Bip pas-sagem de ida e volta para a praia, e, à
noite, formam grupos que se espalham nos
(poucos) lugares disponíveis. O estaciona-
mento. à noite, não é tão difícil.

SÓ-KANA (Rua Conde de Bonfim, 875-
Tijuco). Aberto diariamente em dois hora-
rios: de 2o a 6° das 16h à lhe aos sáb,
dom. e feriados, das lOh até às 2h. A casa
tem dois espaços para que os fregueses se
deliciem com suas batidas: a parte da
frente, onde fica o balcão, e a do lado,
onde há algumas mesas. Na sua porta,ficam concentrados vários rapazes e moças,
principalmente nos fins de semana 6 noite,
que fazem de lá o ponto de partida paraseu programas.

Todas as batidas são feitas com frutas
naturais e na frente do freguês. A varieda-
de de frutas é imensa (17 tipos, inclusive
graviola, cajá, jaca e jabuticaba). Estas
custam CrS 20 a dose, bemíervida, e são
feitas com gim, vodea, uísque ou Steinha-
ger. As combinações dão origem às batidas
com nomes sugestivos, como Divorce, No-
caule Apaga-2, Balança, Escorrega, Tira-
Teima Apolo-13, Blilz, Guindaste e a mais
nova, Sky Lab (CrS 25 a dose). A batida
que leva o nome da casa é feita com maçã,
limão e gim. Para os acompanhantes abs-
tèmios, sucos de frutas naturais a CrS 15.
Para não balançar, escorregar, ser nocau-
teado ou cair como o Sky Lab, os tira-
gostos: batata à calabresa (30 unidades) a
CrS 20, porção de mexilhões a CrS 30, de
ovos de codorna a CrS 20, mesmo preçc
para tremoços, azeitona simples ou à cala-
bresa. A casquinha de siri custa CrS 30 e os
salgadinhos (bolinho de bacalhau, risoles,
croquetes e pastéis) custam CrS 6 a unida-
de e são feitos na hora. O estacionamento é
relativamente fácil, na rua lateral.

OSWALDO (Estrada do Joó, 3896, no largo
da Barra). Aberto diariamente, a'partir do
meio-dia, é um dos locais mais congestio-
nados da Barra da Tijuco devido à maciça
presença dos que fazem programas por lá,
voltam da praia ou simplesmente vão
tomar batidas. A sedução que exerce faz
com que dificilmente se encontre uma vaga
nas noites de sexta e sábado. Poro isso
nenhum artificio é usado, os batidas são
as mars simples possíveis (coco, maracujá,

cereja, limão, morango, milho verde, ta-
marindo, tangerina, caju e amendoim) e
de qualidade comprovada. A dose custa
CrS 20 e o litro, CrS 120, e podem ser
tomadas num dos três ambientes da casa:
nas mesas da calçada, nas que ficam
numa varanda ou nas de fundo, que são
mais discretas, porém menos ventiladas.
Uma sugestão é comprar o litro e pedir os
copos plásticos e beber no carro. O traje de
banho é permitido em todas as dependên-
cias e a casa aceita cheques, mas não
cartões de crédito. Para acompanhar, chur-
rasquinho no espeto, queijo cavalo à mila-
nesa (especialidade da casa), batata-frita
ou lingüiça frita à francesa; tudo a CrS 30 a
porção.
TANGARA (Rua Álvaro Alvim, 36, esquina
com Rua Francisco Serrador, Centro). Fun-
ciona de 23 à sáb., de 7h ã 1 h. O movimen-
to é bom, mesmo pela manhã. Não há
lugar para se sentar; as bebidas são servi-
das no balcão. A dose da batida custa CrS
8 ou CrS 16, dependendo do tamanho do
copo e os sabores são coco, caju, limão,
amendoim e maracujá. Destacam-se a cai-
piríssima paulista (feita com a cachaça
nortista) ou a própria cachaça Moringuinha
do Norte (CrS 130 / litro). Os tira-gostos são
queijo (CrS 18, a porção), bolinho de carne
ou de bacalhau (CrS 12), moela ou ovo
cozido (CrS 5) e pastel ou lingüiça (CrS 12,
a unidade). O litro da batida custa CrS 120,
O litro.

CASA DA CACHAÇA — (noSheraton Hotel,
Avenida Niemeyer 121, a caminho de São
Conrado). Aberto diariamente a partir das
17h30m, é o mais requintada casa de
batidas, fechando à meia-noite. Freqüenta-
da por estrangeiros, principalmente duran-
te a semana, a casa tem acesso um tanto
complicado. Uma vez o carro no esta-
cionamento,' deve-se tomar o elevador e
apertar o botão 6 que vai chegar à portaria
do hotel: Lá, vire à direita e depois à
esquerda para tomar o elevador interno,- aí
aciona-se o botão T(térreo), que o levará

piscina. A Cosa da Cachaça fica num planoelevado, à esquerda. Na parte externa,
mesas de ferro pintadas de branco e res-
pectivas cadeiras ou banco de pedra. Na
inferna, a!guns bancos no balcão e ban-
quetas que servem, ora de assento (asforradas) ora de apoio para os copos.
Aiguns freqüentadores preferem espalhar-
se pela área arborizada que circunda a
piscina e que tem vista para o mar. A dose
da batida é cara (crS 65), mas os tira-gostos
oferecidos são gratuitos (batatas fritas in-
dustrializadas ou amendoim) e a animação
fica por conta do conjunto Sossega Leão,
além da cantora luciana. Não é cobrado
courvet artístico e o grupo se apresenta de
3= a dom, a partir das 19h30m. No segun-
do andar, locai para coquetéis a serem
combinados com o Sr Jorge Manfur no
sexto andar do hotel. Todas as batidas,
como o próprio nome da casa sugere, são
feitas à base de cachaça de marco Santa
Rosa, e servidas por três garçonetes, quetêm uniformes estilizados, lembrando qua-aros de Debret. Os sabores são caju, limão,
maracujá, abccaxi, coco, figo, goiaba, tan-
gerien, pêssego e tamar.nao, além de Leite
de Onça, Carioca (ameixa com cravo da
índia), Selvagem (sucos de tangerina, li-
mão uva e leite condensado), Mulata Ma-
raviihosa (chocolate em pó e leite cor.den-
sado), Dona Flor (morango, limão e leite
condensado.

APESAR 

da variação,
de bar para bar, as
receitas de batidas
com nomes exóticos
não são muito dife-

rentes entre si. Algumas delas:
Leite de Onça — leite conden-
sado, leite de coco, cachaça ou
vodea.
Motor de Arranque — mistu-
rar, em partes iguais, batidas
de ovo de codorna e de amen-
doim.
Xixi de Anjo — cachaça, cam-
pari, groselha, leite condensa-
do e vodea, ou então, cachaça,
conhaque, gim, licor de cacau,
leite condensado, licor de cere-
ja e limão.
Suor de Virgem — cachaça,
suco de tomate, suco de laran-
ja, leite condensado e vodea,
ou então, cachaça, gim, leite
de coco, licor de cacau, leite
condensado e noz moscada.
Calcinha de Nylon — cachaça,
conhaque, licor de cacau, gim,
leite condensado e creme de
ovos.
Trombada — abacaxi, tangeri-
na, limão, cachdça, leite de
coco, licor de cacau, leite con-
densado, conhaque e gim.
Dinamite — cachaça, conha-
que, gim, vodea, licor de ca-
cau, licor de cereja, leite con-
densado, leite de coco e suco
de maracujá.
Caipiríssima — limão, açúcar,
vodea e rum.
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