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Rio de Janeiro — Terça-feira, 9 de janeiro de 1079 Ano LXXXVIII — N.° 274

TEMPO
Bom com nebuloii-
dado durante o dia
pastando a nubla-
do a tardo com
possível instabili-
dade. Temperatura
estivei. Ventos
Leste fracos a mo-
derados. Máxima:
28.5 (Bangu). Mi-
nima: 17.0 (Alto da
Boa Vista). (Mapas
na página 22)

PREÇOS, VENDA AVUlSAt
fitado de Rio do Jirwiro i
Minai Garaii:

Dias úteis . . . CrS 5,00
Domingos . . . Cr$ 6,00
Outros Estados:
Dias úteis . . .-Cr$' 10,00
Domingos . . . Cr$ 11,00

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio o Nitarói): Tal. 264-6807:

3 meses . . . Cr$ 420,00
6 meses .:. . Cr$ 730,00

São Paulo - (CAPITAL)

3 meses . . . Cr$ 600,00
6 r.ieses . . . Cr$ 1 200,00

Postal, via terrestre som todo
o território nacional:

3 meses . . . Cr$ 460,00
6 meses . . .Cr$ 800,00*
Postal, via aérea, em todo o
território nacional:

3 meses
6 meses

Cr$
Cr$

550,00
990,00

* I-

Íí )

^

EXTERIOR - Via aóraa: Amí-
rica Central, América do
Norte, Portugal e Espanha:

3 meses . . . US$ 207.00
6 meses . . • US$
1 ano ... . US$

América do Sul:

3 meses . . . US$
6 meses . . . US$
1 ano ... . US$

Demais países:
3 meses . . . US$
6 meses, • • • US$
1 ano ... . .US$ 1 216.30

VIA MARÍTIMA: América,
Portugal o Espanha:

3 meses .• . ."USÍ
\ 6 meses . . . US$
'1 ano ..... US$

|, Demais países:
3 meses . . . US$
6 meses . . . US$
1 ano .... US$

414.00
829.00

150.00
300.00
600.00

304.00
608.00

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

510 ACHADOS
E PERDIDOS

EXTRAVIOU-SE - A Ia. vi» do
deposito compulsório para via-
gem n? 2B9142 em nome de
Sérgio Abramovltch.

EXTRAVIOU-SE Comprovante re-
colhimcmo depósito de Hora.
Paiva Meira Luslosa n? 244976
de 21/12/77.

;h EXTRAVIOU-SE - Comprovante
deposito compulsório para via-
gem n? 254044 de C2/09/77
do Sr. BERNARDINO DIAS PE-
REIRA.

EXTRAVIOU-SE o Livro modelo
VIII da firma Waldemira Men-
des da Silva, situada à Av.
Santa Cruz, n? 7 686 - Bangu.

EXTRAVIOU uma CP. n° 49606
S/398 - CÉLIA A. PINHO -
Res. R. Buarque Macedo, 48-A.
601. Gratifica-se a quem encon-
trar.

t
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CADELA PERDIGUEIRA preta e
branca. Nome Pitchonha, per-
dida em frente ao Meridieri
dia 7-01-79. Tel.t 242-6619. Se-
bastião.

200 EMPREGOS

2|() DOMÉSTICOS

AGENCIA MERCÚRIO -
256-3405 - 235-3667 tem 6tl-
mas coz. arrum. babás,' mot.
fax., pâss. diaristas c/doc. q/
ficam arquivados.

AGEN. ÚNICA of. coz.
brtbc, acomp. caseirjs,
mot. gov. e t/ser'iço
doméstico, t/c/ mais 4
anos ref. damos prazo
exper. 23 5-7579 -
255-7744.
AG. ALEMÃ D. OLGA

¦ Há 19 anos oferece co-
zinh., cop., babá, arr.
- Av. Copa, 534/402.
Sede própria. 235-1022
e 235-1024. Use-nos.

»

AS MINEIRAS - Ótimas empre-
gadas ofereço e preciso c/ as
boas refers. que tomamos Av.
Copa 534 ap. 402. bons sala-
rios 235-1022 - 235-1024.

ARR E 2 COZINHEIRAS uma
p/minha filha outra p/casal ,tri*
vlal. Sal até 4. Folga t/sem.
Av. Copacabana 861 ap. 911

A COZINHEIRA TRIVIAL varia-
do, pago 4.500,00 fazer servi-
cos leves de 2 senhoras ass.
carteira folga aos domingos.
Av. Copacabana 1.085 ap. 416,

ACOMPANHANTE - Senhora 
"d-.

30 a 40 anos, fina e de boa
aparência, p acompanhar três
meninas cm idade escolar,
eventualmente deve viaiar p/
Petropolis. Apresentar ref*ren-
cias. Tratar c/ Dr. Gilberto *a-
bello, na R. Miguel Couto, 121
es 14 horas, ho|e.

Argentina e Chile
concordam em não
recorrer às armas

A Argentina e o Chile assinaram
acordos, comprometendo-se a não recor-
rer à força das armas para a solução de
seu conflito pela posse de ilhas no canal
de Beagle. Na presença do emissário do
Papa, Cardeal' Antônio Samore, os açor-
dos foram firmados, em Montevidéu, pe-
los Chanceleres argentino Carlos Pastor,
e chileno, Heman Cubillos.

Os dois países comprometeram-se a"realizar um retorno gradual à situação
militar existente no início de 1977 e a
absterem-se de medidas que possam ai-
terar a harmonia em qualquer setor".
Agora, o Cardeal Antônio Samore deve-
rã regressar ao Vaticano para informar
o Papa João Paulo II de sua missão e
receber novas instruções. (Página 13)

'- ¦.

Chineses fazem L a

passeata pelos
direitos humanos

Centenas de camponeses dizendo-se"vítimas do bando dos quatro" e proce-
dentes de toda a China, manifestaram-
se, pela primeira vez, no Centro de Pe-
quim, durante horas, agitando cartazes
de protesto contra a "fome e a opres-
são" e exigindo "demoóracia e respeito
aos direitos humanos". V

Jovens do movimento democrático
apoiaram os manifestantes que, após de-
positarem flores dé papel no monumento
aos Heróis do Povo e lembrarem o 3.°
aniversário da morte do Primeiro-Minis-
tro Chou En-lai, marcharam da Pre-
feitura até o Mural da Democracia. Em
Moscou, o Presidente Leonid Brejnev
voltou a aconselhar os ingleses a não ven-
derem armas aos chineses. (Página 13)

"Agricultum'

agenda para
o amanhã

Agricultura Brasileira: Agenda para
o amanhã, um suplemento especial do
JORNAL DO BRASIL com 34 páginas,
circula hoje com uma síntese de debates
é análises das mesas-redondas prepara-
tórias ao seminário que servirá de subsi-
dio à formulação da política agrícola do
novo Governo e se realizará do dia 15 a
18, em Brasília, em conjunto com'o Ban-
co .do Brasil.

Este vasto conjunto de teses e idéias
— defendido por lideres agrícolas, técni-
cos, industriais, parlamentares, comerei-
antes, autoridades governamentais e li-
deres sindicais de trabalhadores do cam-
po — constitui-se em amplo inventário
da opinião nacional sobre a agricultura
brasileira, em todos os seus segmentos.

Hugo de Matos diz
que vai entrar rm
década do esgoto

Ao anunciar que o Rio de Janeiro
"vai entrar na década do esgoto", o
Secretário de Obras, Sr Hugo de Ma-
tos, justificou, na abertura do Se-
minário de Programas de Controle
de Poluição das Águas da Baía de
Guanabara, a falta de saneamento
básico na Baixada Fluminense, con-
siderada pela FEEMA indispensável
ao controle da poluição.

Participam do encontro — ter-
mina sexta-feira — técnicos da Or-
ganização Mundial de Saúde, Or-
ganização Pan-Americana de Saú-
de, FEÈMA e Secretaria de Obras.
H o j e, 30 especialistas percorrerão
os 400 km2 da área em estudo. Em
fevereiro, missão do BIRD estuda-
rá financiamento de 150 milhões
de dólares para equipamentos con-
tra a poluição. (Página 5 e editorial)
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Numa das manifestações de ontem contra
acusado de ladrão, depois de julgado por

Gerente de hotel

o Xá, um afegão foi enforcado
um-tribunal popular (,Pág. 13)

UA.

Decisão judicial
diz ao fiscal que

<*.nos
O Hotel Miramar, na Avenida Atlan-

tica, escapou à multa pela sujeira — tan-
tà, que o próprio gerente reconheceu:"Realmente, isto aqui está parecendo
uma cozinha de botequim de esquina" —r
mas ia levando multa quando o mesmo
gerente assegurou que o hotel ,na£> 

'tem
ratos, pois 

"temos oito gatos'-'; apèsaMe
ser proibido. ; 

'¦¦•'•' \'
Os fiscais.da Saúde Pública qufe per-;

correram a Avenida Atlântica não mul$à>.'•.
ram o Miramar ;porque a gerência pròme-
teu gastar Çi^ 12 milhões em obras: até
março, mas aplicaram multas emí qua-
se todos os restaurantes. A maior j ficouí'.
com o. Pigalle, Cr$ 12 mil por imundice./:
O chinês Chon Kou foi considerado' ó;
mais multado.de Copacabana. (Pág. 14>f

perrniteàXk^
comprar Mineira

O Juiz Nei Valadares, da 2a, Vara
Federal, cassou no final da tarde de on-
tem, no Rio, a liminar que acolheu no dia-
21 de dezembro passado o j mandado
de segurança da Cátaguàzes-Leopoldina
contra a CVM (Comissão de Valores Mo-
biliários), que invalidava a oferta pública
da Cèihig para compra de ações da Com-
panhia Mineira de Eletricidade.

Agora a Cemig, com a cassação da
liminar, pode receber e.comprar as ações
que lhe forem oferecidas, até o prazo fi-
nal da oferta, dia 12. Ontem, a Catagua-

. zes detinha 32% das ações com direito a
voto da CME, enquanto a Cemig ultra-

-^passava os 5%, com mais de 44 milhões
• 6ÓÒ mil títulos ordinários. (Página 18)

Figueiredo recebe
estudo para mudar;];
reajuste salarial ;

O Ministro do Trabalho, Arnaldo
Prieto, levou, ontem, ao General João
Baptista de Figueiredo os estudos re-
lativos ao reajustamento de salários
por trimestre ou semestre, alterando
assim o atual sistema anual. Ele tam-
bém apresentou o esboço preparató-
rio de aperfeiçoamento da CLT e da
Lei de Greve.

Um dos candidatos à sua suces-
são, o Deputado Jorge Maluly Neto
(Arena-SP) — que disputa o cargo
com os colegas de. bancada Salvador
Julianelli e Rafael Baldacci — disse
què "a legislação trabalhista está vi-
ciada pelo paternalismo com que foi
elaborada e o direito de greve é mais
sagrado que uma hóstia", conside-
rando, ainda, o brizolismo "um tigre
de papel". v

A escolha do engenheiro Eliseu
Resende, ex-diretor do DNER, para o
Ministério dos Transportes foi. con-
firmada ontem, e hoje deverá ser feito
o convite ao novo Ministro da Saúde
— ele é do Nordeste e da área univer-
sitária. O Ministro Reis Velloso cias-
sificou como "uma solução excelen-
té" a indicação do Sr Mário Henrique
Simonsen para o seu lugar, no Pia-
nejamento.

O Ministro Simonsen reuniu-
se pela manhã com o Governador
eleito da Bahia, Antônio Carlos Ma-
galhães, provavelmente tratando da
sucessão no segundo escalão. Em
outras áreas, já estão definidos os
fc.i-3 bhis?eaki Ueki (Petrobrás), Hen-
rique Cavalcanti (Eletrobrás) e Eli-
eser Batista da Silva (Vale do Rio
Doce) permanecendo na Eletrobrás o.
Sr Paulo Nogueira Batista. (Pág. 3)

Grupo assalta íim
carro e liberta
presos por engano

Seis homens fortemente armados
interceptaram uma Kpmbi do Presídio
Esmeraldino Bandeira, em Padre Miguel,
feriram um guarda e libertaram seis pre-
sos. O grupo, na verdade, tinha a jnten-
ção de soltar as três norte-americanas
presas no aeroporto com 17 quilos 700
gramas de cocaína, com mais 4 pessoas.

Ontem, os sete foram interrogados
na 4a. Vara Federal, sob forte escolta, re-
querida pelo Juiz Áriosto Resende após
o assalto ao carro do presídio. O magis-
trado recebeu informação dos Estados
Unidos de que o piloto Daniel William
Glover é informante do Departamento de
Controle de Drogas. No depoimento, Ge-'
orge Antony Cruz Júnior confessou
ser o dono da. cocaína. (Página 21)
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Civis confraternizam com os soldados que ajudaram a derrubar o Governo pró-chinês do Camboja. Em Pequim,
o Príncipe Sihanouk anunciou que vai hoje à ONU denunciar a "agressão vietnamita" contra seu país (Pág. 12)

AGENCIA MINEIRA
— Dispõe empregados
domésticos p/todos os
fins damos prazoadap-
tação e contrato que
garante ficarem 6 me-
ses 2 3 6-1891 -
256-9526.

ARRUMADEIRA/BABA' - P /
criança na escola, c/ refs. t

does. Salário 9 mil. Tr. R. Gus-
lavo Sampaio, 208/804. Tel.
275-1235.

A EMPREGADA - Preciso p/
cozinhar trivial laver ? arrumar.
Paga-se bem. Caia de fsmiüa.
Copa. Tel. 25*-2832 ou
246-3126.

ARRUMADE1RA - Competente,
que durma no emprego, meei-
sa-se para casal, CrS 2.Jü0,C0,
Av. Copacabana, 769 ap. '101.
Tal. 237-9131.

AG. AMIGA DO LAR oferece
empregadas caprichosas para
todos os serviços babas cari>
nhosas cozinheiras gabartitadas
acompanhantes pacientes. Moto*
ristas atenciosos caseiro etc.
todos com cart. de saúde - •
refs. sólidas. Garantimos fica*
rem 6 meses em contrato nos*
sos empregados esperam subst.
255-3311 255-5444.

ARRUMADEIRA/COPEIRA - Ser-
vindo à francesa c/ muita pra-
tlca e referencias, Cr$ 2.800,00,
méis INPS. Tel. 205-4274.

A BABA — Carinhosa pago
7.500,00 para cuidar de meu
filho da 5 meses. Peço ref.
da babá. Av. Copacabana 1.085
ap. 416.

A MOÇA OU SENHORA cozi-
nhando variado fazendo serv.
casal estrangeiro CrS 5.000,00
folga domingo. Av. Copacaba-
na, SB3 ap. 806.

A MOÇA OU SENHORA, - Co-
pei-a a francesa, pago Cr>
5.000 e uma baba, CrS 6.000,
256-8.146, Sr. WilUm, Av. Copa,
1085/202.

A UNIÃO ADVENTISTA - Ofa-
reco domésticas p/ copa, coz.
babás práticas e especializadas,
acomp. e enfermeiras gover-
nantas caseiros, chaufer todos
c/refs. sólidas. Damos prazo
adaptação e contrato garantido
ficarem 6 m. Tel. 255-3688 -
255-8948.

ACOMPANHANTE - Prec.so pa-
ciente p/ senhor idoso. Bõ«*ata
Ribeiro. 345/701, 256-8617.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Boa
aparência, educada, maior da-
de p/ casal. Trat. depois 10
h. R. Sta. Clara, 216. T.
237-4626.

A EMPREGADA - Preciso para
2 senhoras, dormir emprego,
Otávio Corrêa, 53, Urca.

COZINHEIRA - Forno e fogão,
também passar e arrumar. £x-
cel. salário conf. qualif. e refs.
R. Prof. Saboia Ribeiro, 69 í-.p-
to, 603. Selva de Pedra Loblcm,
após 19 hs.

CASAl-CASEIROS - Precisi-se
p/ Petropolis de caseiro c/
esposa que cozinhe e sem fi-
lhos. Salário de CrS 5.000. Tr.
a Av. Itaoca, 408, Bonsucasso,
c/ Sr. Jorge.

COZINHEIRA - C/prético mo-
rando próximo Zona Sul. o
durma fora. Rua Constante Ra-
mos, 53/1201.

CASAI PRECISA EMPREGADA -
C/ prática de serviço e docu-
mentos. Paga-se bem. Praí> de
Botafogo, 118 ap. 801.

COZINHEIRA - C/ prática p,
todo serviço, 2 pessoas, docu-
mentes e refersneias R. Dcmin
qos Ferreira, 34/1004 Copaca
bana, 3.000,00.

COZINHEIRA Família da alto
tratamento precisa para trivial
fino e lavar. Exige-se pessoa
competente, educada, apresen-
tando sólidas referências. Tel.
233-8481.

COZINHEIRA ARRUMADEIRA -
Precisa-se. Dormir no emprego.
Exige-se referências. Paga-se
bem. Rua Almte. Pereira Gui-
marães, 37 apt? 702. Tel.
28/7527.

COZINHEIRA - Precisa-se de;COZINHEIRA - Pr5cisa-se p
forno e fogão, pede-se refs. casal de tratemento, trivial vs

Paga-se bem.
247-5526.

Tratar t e I .1

COZINHEIRA TRIVIAL VARIADO
— 5.000,00 faier serv. 2 Sras.
TV quarto folga domingo. Av,
Copacabana, 583 ap. 806. P.
Rony.

riedo, paga-se bem. Tel.
237-9827, W7-7265. D. Anita.

COPEI RA/ARRUMADEIRA -
Precisa-se c/ pfeiici; ets., e
does. Paga-se bem. Tr. Av.
Epitácio Pessoa, 2.530/701. La-

t goa. Tel. 255-7163.

1 i

1
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EMPREGADA — Precisa-se cara
pequena família paga-se bem
exige-se documentos e referên-
cias. Tratar R. Joaquim Nabuco,
212 ap. 702. Tal 227-0797.

EMPREGADA OUE NÃO DORME
— Todo serviço de casai, c/
pratica e refs. Sal. Cr$ 2/2.500.
R. Siqueira Campos, 228/9° ap-
to, 102. Tal. 255-5729.'

EMPREGADA P/COZINHAR sim-
pies. Dou INPS, 13?, sal. ata
4 mi'. Av, Coiac* bana, 8ól
ap. 911' Dr. Menezes 2a. •
óa.-feira.
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— Coluna do Castello—<
A OAB e o
seqüestro

A missão que a OAB mandou a Monte-
vidéu para tratar do caso de Lilian Celiber-
ti de Casariego e üniversindo Rodriguez Diaz
voltou no fim da semana sem tem visto, nem
amparado com um advogado confiável, os '
dois réus da ditadura uruguaia. Continuam
ambos incomunicáveis e entregues a um de-
fensor de oficio, um coronel cuja-ética pro-
fissional dificilmente inspirará o mesmo em-
penho que, nas auditorias da Justiça Militar
brasileira, enfrentou o pior da repressão. A
OAB se dispunha a pagar a defesa, mas não
se encontrou no Uruguai quem aceitasse a
causa. Uma das peculiaridades daquele re-
gime é, nos processos políticos, exigir que o
advogado peça ao Governo autorização paraaceitar cada cliente. E um dos possíveis de-
fensores de Lilian Celiberti e Üniversindo
Diaz acabava de emergir de uni cárcere em
Puntadel Este, onde passara semanas numa
cela com a lâmpada permanentemente ace-
sa. Legitimamente intimidado, recusou mais
uma complicação.

' Esse balanço pode dar a falsa impres-
são de malogro da missão da OAB. Ela ti-
riha, também, a incumbência de mostrar a
fragilidade do Governo uruguaio diante des-
se escândalo internacional e isso conseguiu
inteiramente. Os advogados gaúchos —
Marcuz Melzer, Mariano Beck, Otávio Caru-
so Brochado da Rocha e Osmar Ferri — des-
ceram em Montevidéu sem qualquer escora
das autoridades brasileiras. Podiam ter vol-
todo do aeroporto. Passaram cinco dias no
pais. Foram insoleniès. Procuraram o Pre- '
sidente da República atropelando todo o pro-tocolo e, quando um funcionário atônito lhes
disse que Sua Excelência, sem aviso, não po-deria recebê-los, mds seu secretário parti-
cular estava à disposição para uma audiên-
cia, dispensaram a gentileza. Deixaram os
cartões, o nome do hotel — se o Presidente
quisesse, mandasse chamar. Foram ao Mi-
nistério da Justiça e repetiram a cena. Só
no Tribunal Militar, fechado pelo recesso, a
entrada lhes foi barrada por uma secretária
ríspida.

Havia, é certo, agentes a segui-los os-
tensivamente pelas ruas. Mas, até em repar-', tições públicas, exceto as policiais, eram sau-
dados com boa vontade cúmplice sempre que,

; apesar da censura, alguém os reconhecia co-
mo a missão de desafio ao regime..A desen-
voltura desses quatro advogados, que a rigor
o Governo poderia ter empurrado do territó-
rio uruguaio sem qualquer cerimônia, serviu
q>ara realçar, pelo contraste, a maneira me-
líflua do Itamarati, cheio de dedos e punhos> de renda num episódio que, há quase dois

\ meses, escarnece a soberania nacional e to-
dos os escrúpulos de hegemonia que o irrita-
vam tanto, por exemplo, na crise do acordo
nuclear.

Nesse seqüestro, o Uruguai reage com o
embaraço de quem foi apanhado em flagran-
te. O Brasil, com o embaraço de quem não
quer ver uma coisa feia. E fica com a OAB a
iniciativa de constranger os uruguaios. A Or-
dem planeja, no momento, formar uma co-
missão que, na primeira data significativa,
viajará a Montevidéu para. depositar, no
túmulo do jurista Eduardo Couture, uma co-
roa de flores. Para essa cerimônia, iria in-
clusive o presidente da OAB, Raymundo
Faoro. Couture morreu antes do advento da
ditadura uruguaia, não é uma vítima do re-
gime. Mas essa homenagem pode causar o
mesmo incômodo que espalharia em Brasí-
lia, em pleno exercício do AI-5, um grupo
de senadores americanos que resolvesse de
repente visitar <o túmulo de Pedro Aleixo.

Há, nó repertório da OAB, providências
rnais duradouras. Ela estuda a criação, na
América Latina, de acordos de assistência
reciproca, entre os advogados dos vários pai-
ses assolados, pela excepcionaliâaãe política.
Um contrato do gênero já foi tentado com a
Argentina e, em princípio, repetido. Existe
outro em negociação com o Chile. A viagem
a. Montevidéu sugeriu agora o estabeleci-
mento de um pacto com os advogados uru-
guaios, que os apoiaria no exercício da pro-
fissão em condições muito precárias. O re-
gimento da Ordem permite esses acordos. No
tempo do salazarismo, os advogados portu-
gueses obrigados a emigrar contavam no
Brasil, graças a um sistema semelhante, com
a garantia de trabalhar na mesma carrei-
ra. Isso, evidentemente, incitou a desistência
à ditadura, além de — ironicamente — terv permitido ao ex-Primeiro-Ministro Marcelo
Caetano, quando o regime caiu em 1974, ad-
vogar no Rio de Janeiro. O que não deixa de
ser interessante para o Presidente uruguaio
que, afinal, é um jurista.

Marcos Sá Corrêa
Redator-Substituto

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do
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Pessoas nervosas
controlam sua raiva

Vivamos nu ura clii revolto. Biislfl olhnr om torno paru vor ns possom
discutindo sobro paquonos Incldontos do trdlouo, lirirjnniio om til.is
ou imitando por vogas na u,lrl"J0"V As imssous soinpro brigaram o
dijcutlrum, mas não tonto como nojo, nom com tonta voomòncla.
Por quo asso raiva cròsconto? Nílo haviam frustrações há 25 ou 50
anos? Os meios de comunicação (princlpalmonto o TV) estarão contrl-
buindo? Que so pode fazor paro controlor osso revoltui1 Vocfl vni
conhocor as respostas na edição de janeiro de "SELEÇÕES". Leia,
ainda, a ondo de terrorismo no Europa o o dia quo uma mulher roedm-
divorcioda descobriu, junto ao filho, a boloza de um momento.
Grátis, um brinde surpresa. SELEÇÕES, o prazer do lor. Nas bancos.

MARAVILHOSO CARNAVAL

HAWAII
MÉXICO - ACAPULC0 - LOS ANGELES
- H0N0LULU - SAN FRANCISCO -

LAS VEGAS - NEW YORK
SAÍDA - 07 de FEV. 79

REGRESSO -r 02 de MAR. 79
EMB. 0800347005 EAAB.09.000.2500.0

SOUTH ATLANTIC <
TURISMO LTDA. |Av. Rio Branco, 156 - Grs. 636/625.

Tels.: 283-4812 (Pbx), 221 -1265. Emb. 0800347005.

EUROPA 79
Cr$16.330.00

RIO/MA0RID/RIQ I 'RIO/PARIS/RIO
Cr$18.895,00

Cr$20.513,00 RIO-ROMA-PARIS —
LONDRES - GENEVE - RIO

EXCURSÃO29 DIAS PELA EUROPA
PARIS - LONDRES - ROMA-

Cr$24.500,00 . AMSTERDAN - FRANKFURT-
MADRID-Etc. Emb. 090001501.2

MIAMI ¦ DISNEY WORLD
5 10 DIAS— Saídas: 24 Jah., 04,11,18 Fev.

HOTEL-PASSAGENS AÉREAS-
TRASLADOS-GUIAS-

vm 18 TICKTS DISNEY-
70 KG. FRANQUIA.

AD ~Cr$18.600,00
JR ~Cr$14.300,00
CR -Cr$13.400,00;

IfltofflatfeMlnKrifiw

i itatiaia
turismo

Av. Rio Branco, 120 sobrelojal
TelM 231-3751 -283-83?6.

Embratur 080040909-RJ

Em São Paulo,
hospede-se em casa,

Na sua próxima viagem a São Paulo, a negócios ou lazer,
hospede-se nos Hotéis San Fernando ou Washington. Ambos
estão localizados próximos à Cinelândia e ao centro dè com-
pras e diversões de São Paulo. O fato de serem pequenos é quedâ a eles a característica caseira de atendimento, cordial e ami-
ga, embora conte com grandes profissionais para atendê-lo no',
perfeito serviço de bar e no farto café da manhã. Seus aparta-
mentos oferecem o máximo de conforto e comodidade; são
carpetados, têm telefone, TV a cores, geladeira e música
ambiente, numa atmosfera muito agradável.

Quando você. vier a São Paulo, experimente o Hotel San
Fernando ou Washington Hotel.

SAN FERNANDO
Solteiro a partir de CrS . 516,00
Casal a partir de Cri ... 714,00

WASHINGTON
Solteiro a partir de CrJ . 277,00' Casal a partir de Cr$ ... 350,00w Hotel San Fernando

Rua Gttaianazes, 292
Reservas: Fone 220-5822 - São Paulo

Washington Hotel
Rua Washington Luiz, 322

Reservas: Fone 229-5133 - São Paulo

Francelino reassume
presidência da Arena
e elogia José Samey

Brasília — o presidente nacional da Arena, Sr
Francelino Pereira — que reassumiu o cargo.on-
tem, depois de unia viagem aos Estados Unidos e
à Europa — disse que discutirá sua sucessão àfrente do Partido com o General Figueiredo e o
Senador Petrònlo Portella, mas acha "o Samey
(José .Samey, senador maranhense) um grandenome".

O Sr Francelino Pereira deixará a presldèn-cia da Arena para. assumir o Governo de MinasGerais e ontem não quis comentar muitos assun-
tos, alegando que esteve fora do pais por multotempo. No entanto, em relação aos nomes menclo-nados pela Imprensa como futuros Ministros doGeneral Figueiredo, disse que "todos são excelen-tes".

O dirigente arenlsta Já conversou em Belo Ho-rlzonte com os Srs Aurellano Chaves e OzanamCoelho e ontem reuniu-se, em sua casa, com o se-cretárlo-geral da Arena, Deputado Nelson Mar-chezan. Pelo telefone, manteve contato com o Se-nador Petrònlo Portella.
O Sr Nelson Marchezan, como se previa, serálíder da Arena e, consequentemente, do GovernoGeisel até 15 de março e, depois, continuará nasmesmas* funções no Governo Figueiredo. .Isso con-firma a noticia de que sua Indicação foi feita decomum acordo entre o atual e o futuro Presidenteda República. O mesmo processo será usado na In-dicação do Senador Jarbas Passarinho para a 11-derança da Arena e do Governo no Senado.
Nas duas casas os atuais líderes deixarão oCongresso a 31 de janeiro — o Senador Eurlco Re-zende terminará seu mandato' e aguardará suaposse no Governo do Espirito Santo no dia 15 demarço e o Deputado José Bonifácio não disputou areeleição, sendo substituído na Câmara pelo seufilho, Sr Bonifácio de Andrade, ex-Secretário doInterior de Minas.

Levy acha que preterido
deve desistir da disputa
¦Depois de encontro com o Senador PetrònloPortella, o Deputado Herbert Levy (Arena-SP)afirmou que não continuará como candidato a Pré-sidente da Caimara dos Deputados se a bancada deseu Partido, na reunião já convocada para o dia 29,

preferir, por maioria, o nome de seu competidor, ócearense Flávio Marcilio.
O Sr Herbert Levy mostrou-se, contudo, otl-mista quanto às suas possibilidades, lembrando queestá percorrendo todos os Estados do Pais, em cam-

panha, procurando atrair apoio entre os veteranose os novos deputados. Acha, contudo, que deve afãs-tar-se de qualquer disputa queriTfór preterido pe-Ia votação dos arenistas, no dia 29.
O parlamentar paulista informou que já acer-tou como futuro Governador da Bahia, Sr AntônioCarlos Magalhães, um encontro com os deputados

arenistas daquele Estado. Hoje viajará para Reci-fe a. fim de almoçar com os deputados arenistas dePernambuco. Em contatos com os Srs Petrônio
Portella e Nelson Marchezan, comunicou a recepti-
vidade que seu nome vem alcançando na Câmara,
demonstrada em suas viagens pelos diversos Esta-
dos do pais.

Marcilio não interfere
na escolha da Mesa

Ó Deputado Flávio Marcilio (Arenà-CE), quedisputará a presidência da Câmara em eleição pré-via da bancada arenista com o Deputado Herbert
Levy (Arena-SP), reafirmou ontem na presença doDeputado Norton Macedo (Arena-PR) que não tem
quaisquer preferências aos demais cargos da Mesa
que cabem à Arena — Ia. vice-presidência, Ia. e 3a.
secretarias e duas suplências. O Deputado cearen-
se estará hoje em Belo Horizonte, prosseguindo sua
campanha.'

Disse que o problema da indicação dos demais
candidatos à Mesa Diretora é da competência da
liderança e não dele, como postulante à presldèn-cia. O Sr Uorton Macedo, que há dias coordenou
um encontro do Sr Herbert Levy com a bancada da
Arena do Paraná, acertou com o Sr Flávio Marcilio
reunião com o mesmo objetivo para o dia 16, em
Curitiba.

O candidato, considerado favorito à sucessão
do Sr Marco Maciel, poderá encontrar algumas di-
ficuldades na capital paranaense, tendo em vista
que boa parte da bancada apoia o Deputado Ary
Kfury à 3a. secretaria e o Deputado Ítalo Conti
pleiteia o mesmo cargo, dizendo-se apoiado pelo Sr
Flávio Marcilio. Ambos são da Arena paranaense.

O ex-presidente da Comissão de Relações Ex-
teriores, ao ser indagado a respeito, disse ao Sr
Norton Macedo que três bancadas estão reivindi-
cando posições na Mesa — Minas, Paraná e Bahia,
pelo que ele está informado. Isso não impede o sur-
gimento de outros postulantes à Ia. vice-presidên-
cia, Ia. e 3a. secretarias, mas que na sua posiçãode candidato à presidência, não pode e nem deve
ter preferências.

O Informe Econômico
da Rádio Jornal do Brasil
informa tão bem quanto
o noticiário econômico
deste jornal.
Informe Econômico JB
RÁDIO JBaM940KHz
De 2.a a 6.a- feira,das 9 às 9,05

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

^
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Espedito Rezende volta
ao Vaticano e continua
cotado para Chancelaria

' Brasilia — O nome do Embaixador Espedito deFreitas Resende, chefe da Missão do Brasil junto aoVaticano, continuava a ser até ontem o mais cotadona lista dos candidatos ao cargo de Ministro das Re-lações Exteriores, muito embora ao embarcar à noi-te, de regresso a Roma, depois de passar por Brasí-lia e pelo Rio, não tivesse recebido qualquer con-vite ou confirmação de sua escolha pelo GeneralJoão Baptista de Figueiredo.
Esse fortalecimento da cotação do Embaixadorno Vaticano, objeto de todas as conversas nos cor-redores e gabinetes do Itamarati, se deveu muito àsversões de que o Embaixador Roberto Campos, emLondres, já havia sido notificado pelo Ministro Gol-bery do Couto e Silva das dificuldades da aceitaçãodo seu nome para o posto de chanceler.

prla experiência pessoal do
Embaixador quando Conse-
lheiro em Buenos Aires e no
comando do Departamento
das Américas e na forrou-
lação da política brasileira
na Bacia da Prata, durante
d Governo Mediei e o inicio
da administração Gelsel.

A simples nomeação d«
seus mais prováveis assesso-
res nos postos de direção
do Itamarati, Embaixadores
Paulo Tarso Flecha de Lima
e ítalo Zappa, por outiro la-
do, asseguram por, si só, a
continuidade dos . esforços
dè aproximação com a Afri-
ca. Paulo Tarso liderou três
das principais missões eco-
nõmicas brasileiras ao con-
tlmente africano, enquanto
Zappa, já como Ministro da
Ia Classe, 6 o atual Embai-
xador do Brasil em Maputo,
Moçambique.

Já quanto ao Embaixador
Ramiro Saraiva Guerreiro,
apontado no 11 a m a f a t i,
unandmente, como "o me-
lhor e mais competente
funcionário da carreira di-
plomátüca", restavam on-
tem as informações de que
continuava ele a ser o outro,
candidato mais forte à es-
colha do novo Chanceler. .

.Guerreiro é cunhado do
General Otávio Medeiros,
futuro chefe do Gabinete
Militar da Presidência da
República, e — segundo
versões nào confirmadas —
irá receber nas próximas
horas, em Parte, instruções
para se apresenitâr áo escri-
tório do 19° andar d© edlfi-
cio-sede do Banco do Brasil,
em Brasília, para receber
convite direto do General
Figueiredo. O .portador des-
sa convocação seda-o'"pró-
prto General. Otávio Mede>
ros, que ontem reuniu-se
com o futuiro Presidente;

OS NOMES
O afastamento do antigo

Ministro do Planejamento
do rol — já bastante rediu-
zldo — de candidatos à che-
fia do Itamarati, deu ao
Chanceler Azeredo da S1I-
velara maior tranqüilidade
quanto à sua sucessão. Ela
se resume agora a dois
nomes que têm ligações
mais estreitas com o atual
Ministro: o próprio Espedl-
to Rezende e o antigo se-
cretárlo-geral, ora Embai-
xador em Paris, Ramiro Sa-
raiva Guerreiro.

Muito embora n&o tenha
feito nenhuma declaração
ostensiva a respeito, o
Chanceler Azeredo da Sil-
veira e sua assessoria mais
intima viam na Indicação
do Embaixador Roberto
Campos uma ameaça direta
a continuidade da políticaexterna do Governo do Pre-
sidente Ernesto Gelsel, es-
peciaimente no que se refe-
re às relações com os Esta-
dos Unidos, na aproximação
com os países africanos e
— ém particular, com as
antigas colônias portugue-sas naquele continente — e
atenda quanto aos esforços
de aumento do lnicercambdo
comercial com o Leste euro-
peu.

Ná escolha do Embaixa-
dor Espedito Resende, em
contraste, o Itamarati vê
perspectivas favoráveis pa-ra a retomada e a con-
clusóo imediata do acordo
com a Argentina e o Para-
gual sobre a conciliação das
obras de Italpu e Corpus,
no rio Paraná, bem como
um prosseguimento seguro
e coerente da política em
relação à África.

Quanto ao primeiro item,
a segurança se deve à pró-

Delfim nega convite
para a Agricultura

São Paulo — Ao deixar
ontem o escritório do Go-
vernador eleito Paulo Salim
Maluf, na Associação Co-
mercial de São Paulo, o
ex-Embaixador Delfim Net-
to voltou a negar que tenha
sido convidado para ocupar
o Ministério da Agricultora
no Governo do General
João Baptjsta de Figueire-
do.

— E' tudo especulação —
declarou o Sr Delfim Netto
após permanecer duas horas
reunido com o Sr Paulo Ma-
luf. Negando-se a revelar os
temas tratados nessa oca-
sdão, ambos explicaram que
o encontro se devia à ami-
zade que os une de longa
data. Falando da possível
constituição do Ministério
do General Figueiredo, o Sr
Paul© Maluf assinalou que"todos os nomes veiculados
são da mais alta categoria".

Em seu escritório, depois
de conversar por mais de
uma hora com o Governa-
dor eleito de Santa Catari-"
na, Sr Konider Bomihausen,
o professor Delfim Netto

disse que nada tinha a de-
clarar quando lhe pergún^
taram se já estava pensan-

do em escolher seus auxi-
liares para o 'Ministério da
Agricultura. Continuou ne-
ganido que já tivesse sido
convidado pelo General FK
guelredo.

Além do Governador Bor-
nhausen, o Sr Delfim Netto
recebeu visitas de vários po-
liticos e telefonemas de pes-soas ligadas ao futuro Pre-
sidente, como o Governador
eleito do Paraná, Sr Nel
Braga, do presidente da
itaipu, Costa Cavalcanti e
do Sr Mario Andreazza, íu-
turo Ministro do Interior no
Governo do General Figuei-
redo. Também estiveram
com o ex-Embaixador os

. Srs Caio de Alcântara Ma- -
chado, José Ulpiano de Al-
incida Prado (presidente da
Bolsa de Mercadorias), Ru-
bens Vaz'da Costa, ex-presl-
demite do BNH, Ho irá ei o
Coimbra (Café Cacique), e
Boavenitara Farina, ex-pre-
sldénlbe da associação Co-
mercial.

Calazans surpreende
funcionários do BNB

Fortaleza — Técnicos do
Banco do Nordeste recebe-
ram ontem com surpresa a
notícia segundo a qual o Sr
Camilo Calazans, atual pre-sidente do Instituto Brasl-
leiro do Café, será o próxl-mo presidente do BNB, no
Governo do General Figuei-
redo.

De uma maneira geral, a
informação agradou, porque
o BNB conitiniuaTá sendo di-
rígido por um técnico, man-
tendo-se a tradição que vem
desde a criação do Banco.
A surpresa foi porque na
lista de nomes cotados para
o cargo, não constava o no-
me do Sr Calazans.

O atual presidente do
BNB, Sr Nilson Hofinda,
viajou ontem para Brasília,
e assessores seus não con-

firmaram a s informações
de que ele poderá receber,
hoje, a sua nova missão no
futuro Governo. Essas in-
formações acrescentam que
o Sr Holanda será desloca-
do do BNB para uma dlre-
toria do Banco Central ou
no Banco do Brasil.

P aralelamente, informa-
va-se aqui que o ex-Gover-
nador do Piauí, Alberto. Sil-
va, poderá ser o futuro di-
retor-gerad do Departamen-
to Nacional de Obras Con-
tra as Secas (DNOCS), que
é, com o BNB e a Sudéne,
o mais importante organis-
mo dio Ministério do tote-
rior, no Nordeste. O Sr Ai-
berto Silva -- de acordo
com informações ontem
captadas no DNOCS — já
teria sido informado sobre
sua próxima missão.

INCENTIVOS FISCAIS
ARTIGO 14 E REFL0RESTAMENT0

Precisamos de pessoas físicas e jurídicas que
tenham clientela própria de investidores. Cartas in-
formando endereço para contato pessoal contendo
volume provável de aplicações, modalidades etc.
para 

"14 e Reflorestamento" na portaria deste Jornal
ou Caixa Postal 1343 CEP 50.000 - Recife - PE.

"J
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Figueiredo reúne Ministério no
dia 19 para o anúncio oficial

Brasília — O General II
gueiredo deverá anunciar
seu Ministério na tarde de
sexta-feira, dia 19, na pre-
sença de todos os escolhi-
dos, em encontro com a im-
prensa no auditório do pré-
dio do Banco do Brasil, O
anúncio incluirá os futuros
Governador do Distrito Fe-
deral e diretor do DASP.• O porta-vos do future
Presidente, Sr Said Farhat,
liberou ontem '* Infor-
inação, ao aconselhar os rs-
pórteres que cobrem o es-
critério do General figuei-
redo que "se eu fosse vocês,
não viajaria na sexta-feira,
dia 19, à tarde». Na manhã
daquele dia, o Presidente
eleito encerrará o ciclo de
reuniões com os atuais mi-
nistros, visitando o Chefe
doEMFA.

NO RIO

O General Figueiredo irá
ao Rio-de Janeiro na próxi-
ma sexta-feira, embarcando
em Brasilia às 15h. Segundo
a informação oficial, que
nega um possível encontro
no Bio, com o ex-Presidente
Mediei, o General viajaria
com a finalidade de "ver ai-
gumas obras em seu sitio
de Nogueira".

A. volta a Brasília está
marcada para domingo, às
lOh. No dia seguinte, dia 15,
o futuro Presidente come-
mora o seu 61? aniversário.

General quer
diálogo com CNBB

"O Presidente João Bap-
tista de Figueiredo, como
católico praticante de um
lado e, de outro, como Che-
fe de Estado, tem o maior
interesse e m estabelecer
com as autoridades eciesiás-
ticas um clima de diálogo
e entendimento" _ decla-
rou ontem o porta-voz do" futuro Presidente, Sr Said
Farhat, ao ser indagado so-
bre as relações futuras en-
tre a Igreja Católica e o
Estado.

Explicou que, embora não
havendo um encontro mar-
cado .entre os dirigentes da
Conferência. Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e
o General Figueiredo, "è ób-
vio que encontros entre eles
podem ser naturais e fre-
quentes". Disse que a inicia-
tiva para um encontro "não
é o mais importante, poisseria perfeitamente natural

. o futuro Presidente convi-
dar a CNBB, como seria na-
turai que a CNBB o convi-
dasse, o que o Presidente
Figueiredo aceitaria com
imenso prazer".

Segundo o Sr Farhat, "a
Igreja e o Estado, no Brasil,
sempre viveram um clima
propício para a troca de
idéias". Adiantou que, sendo
o interesse do povo o te-
ma principal do diálogo en-
tre o futuro Presidente ea Igreja, "é óbvio que um
tal relacionamento seria,
por natureza, político".

Há pouco mais de uma
semana, a igreja, informal-
mente, manifestou-se favo-rável a um encontro doCardeal Lorscheider com oGeneral Figueiredo, antesda posse do futuro Presi-
dente, numa atitude quechegou a surpreender os
que acompanharam sua de-cepção pelo processo de es-colha — indireto — do su-cessor do General Geisel.

O primeiro encontro doentão candidato à Presidên-
cia da República com o pre-sidente da CNBB foi recebi-
do com reservas pelos reli-
giosos, pois ocorreu quandoD Aloisio estava-internado
no Centro de Tratamento
Intensivo do Hospital deBase, em setembro de 78.Este encontro, de 20 minu-
tos, revestiu-se de caráter
pessoal.

Nos últimos dias de de-zembro, D Aloisio pensouem um novo contato com
o General Figueiredo, mas
comenta-se na CNBB que o
encontro, possivelmente, só
poderá realizar-se ém feve-
reiro. Isto porque o presi-dente da CNBB viaja dia
20 ao México, onde presidi-rá a 3a. Conferência Geral
do Episcopado Latino-Ame-
ricano, a encerrar-se dia 12
do próximo mês.

Em linhas gerais, a Igreja
pretende defender para o
General Figueiredo, a con-
veniêneia da adoção de me-
didas que possibilitem
maior entrosamento com o
Legislativo, bem como me-
ihoies condições de man-
ter-se informado sobre a si-
tuação geral do pais. Isto
se daria através de um ver-
dadeiro trabalho de equipe,
que descentraliza-se as de-
cisões do Executivo, de en-
contros freqüentes e perió-
dicos com os lideres parti-
dários no Congresso, nas
Assembléias Legislativas e
com os governadores. Para-
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Na presença de Marchezan (E) e Venturini (D), o Ministro ArnaldoPrieto fez uma exposição de três horas ao Presidente eleito Figueiredo

Prieto tem estudo sobre salários
O Ministro do Trabalho, Sr Arnaldo

Prieto, expôs ontem ao futuro Presidên-
te da República'estudoS relativos à pos-sibilidade de reajustar os salários portrimestre ou semestre, alterando o atual
sistema anual, seguindo relatou o Sr Said
Farhat,. depois da reunião de três horas
entre o Ministro e o General Figueiredo.

Outro* estudo apresentado ao futuro
Presidente inclui o estabelecimento de
um melo termo no instituto dá estabili-
dade funcional, compatibilizando o sis-
tema criado peto Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço com uma maior se-
gurança no emprego. O Ministro Arnaldo
Prieto mostrou também os estudos pre-
paratórios para aperfeiçoamento futu-
ros na CLT, assim como na Lei de Gre-
ve.

Salário mínimo
A questão do salário mínimo "foi

amplamente discutida, não só quanto à
política de administração do sistema,
mas também quanto à. diminuição pro-
gressiva dos desníveis regionais e à es-
truturação da "cesta familiar", base no
cálculo para o salário. "O Sr Farhat
lembrou que "houve. coerência entre a
exposição do Ministro da Previdência
Social, Sr Nascimento e Silva, e a do Sr
Prieto". '

O Ministro do Trabalho falou sobre
preparação de mão-de-obra, emprego e
salário, promoção social, relações do tra-
balho, e política de imigração, trazen-
do para o General Figueiredo "abundan-
te documentação". Além disso, o Sr Prie-

to abordou o apoio ao artesanato, à par-
ticipação do Brasil na Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) e à se-
gurança no trabalho. Os três temas prin-
cipais foram: capacitação de mão-de-
obra, política de salário e emprego e re-
lações trabalhistas. Segundo o Sr Said
Farhat, foi uma exposição "definitiva-
mente otimista."

Menos encargos
Ao sair do encontro com o General.

Figueiredo, do qual participaram tam-
bém apenas os assessores direitos do Pre-

• sidente eleito, o Ministro do 
'Trabalho 

foi
muito discreto e vago. Disse que seu in-
terlocutor quis conhecer as atividades
das seis secretarias que compõem o Mi-
nistério.

Em relação às implicações políticas
do ressurgimento do sindicalismo e às
manifestações grevistas, o Sr Arnaldo
Prieto assegurou que não houve.nenhu-
ma atenção especial por parte do futu-
ro Presidente da República, "porque.ele
está muito a par de, todas essas quês-toes, desde o tempo em que chefiava 0
Serviço Nacional de Informações".

O Governador eleito da Bahia, Anto-
nio Carlos Magalhães, o jurista Clóvis
Bamalhete, o Ministro-Chefe do. SNI,
General Octávio Aguiar de Medeiros e o
Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, fo-
ram recebidos ontem pelo General Fi-
gueiredo, sem que seus encontros fossem
anunciados pela pauta distribuída pelaassessoria do futuro Presidente.

O silêncio do 19.° andar
"A única pessoa deste gabinete quevai falar sobre os futuros Ministros é oSr João Baptista de Figueiredo, antes dodia 20". Assim o porta-voz do futuroPresidente, Sr Said Farhat, justificou on-tem o silêncio, de todos os assessores doGeneral,em torno do processo de esco-lha do Ministério, acrescentando: Minis-trq é palavra que saiu do meu dicio-nário".
A omissão sobre o assunto, com queos auxiliares do futuro Presidente tem

pautado seus contatos coín a imprensa,torna, paradoxalmente, o 19.° andar do
Banco do Brasil, o lugar mais difícil pa-ra se obter indícios, ou confirmá-los, re-lativamente à composição do Ministé-
rio Figueiredo. Na sexta-feira, por exem-
pio, o Sr Farhat negou até o fim a pre-sença dos Srs Mário Henrique Simon-
sen e Delfim Netto no gabinete do Ge-neral Figueiredo, confirmada, no entan-
to, por repórteres que acreditaram nocontrário e se postaram na garagem dosubsolo do prédio, saída do elevador pri-vativo, à espera dos dois.

Estilo
Vosês não devem estranhar o es-tilo deste escritório, que é de discrição— justificou o Sr Said Farhat, enquanto

negava a presença do Sr Maluly Neto:Ao que eu saiba, não está aqui.1 O mais recente desmentido chegou
a ser recebido com sorrisos, por causa
da ressalva: "A que eu saiba". Na sex-
ta-feira, o Sr Farhat usara a mesma for-
ma: "Tanto quanto eu sei, o Delfim não'
está aqui", pouco antes da saída do fu-
turo Ministro da Agricultura. No entan-
to ao receber de um repórter a alegação
de que ficaria no 19° andar por acre-
ditar em sua negativa, ele aconselhou:"E' melhor que você vá para a gara-
gem..."

A preocupação dos auxiliares do fu-
turo Presidente, assim, não se refere a
um eventual vazamento das informações
era qualquer outro lugar. Querem evi-

Alexandre Garcia
tar, porém, a todo o custo, que o vaza-
mento ocorra no 19.° andar do Banco do
Brasa, o que ficaria sob sua responsa-
bilidade. Como o próprio General Fi-
gueiredo revelou, todos os Mnistros es-
tão escolhidos. Ele não quer adiantar os
nomes .para não magoar os atuais Mi-
nistros que ainda não realizaram reu-
nnões com o futuro Presidente.

Ontem, por exemplo, o General de-
ve ter comunicado ao Sr Arnaldo Prieto
o nome do futuro'Ministro do Trabalho,
na presença do General Venturini, do
Coronel Paiva Chaves, do Deputado Nél-

. son Marchezan e do Sr Said Farhat. Pa-
ra evitar que, inadvertidamente, algu-
ma pista possa ser fornecida, o coorde-
nador da assessoria do futuro Presidente,
General Danilo Venturini, cancelou on-
tem as audiências que concederia ama-
nhã a dois jornalistas, solicitadas em
meados de dezembro. Amanhã pela ma-,
nhã, quando receber o Sr Azeredo da SM-
veira, por exemplo, o General Figueire-
do dirá ao atual Ministro das relações
exteriores o nome dé seu sucessor.

Enquanto a assessoria nega, os con-
vidados não conseguem esconder as evi-
dências. Uns, negando o convite, mas
adiantando planos de suas Pastas; ou-
tros, flagrados na saída pela garagem,alegam ter vindo para "uma visita de
cortesia". Por causa disso, a cobertura
jornalística do que ocorre.no 19.° andar
está sendo feita, agora, no subsolo, poronde entram e saem os visitantes espe- •
ciais do General Figueiredo, como foi
ontem o caso do Brigadeiro Délio Jar-
dim de Matos, futuro Ministro da Aero-
náutica, do Sr Antônio' Carlos Maga-
lhães, articulador político e amigo do Ge-
neral e do General Octavio Aguiar de
Medeiros, atual e futuro Ministro-Chefe
do SNI. Mesmo com as negativas da as-
sesoria, o Ministério já não será surpre- .
sa quando for anunciado pelo General
Figueiredo. Afinal, ele mesmo concor-
dou com os repórteres ém que a divul-
gação dos nomes "fica. por conta de vo-
cês".

yj iviinisieno ae oniem- -^
Gíiinele Civil Golbery do Couto e Silva ***
Gabinete Militar , Danilo Venturini **
Planejamento Mario Henrique Simonsen *** '

SNI Otávio Aguiar de Medeiros **
EMFA Antônio Carlos de Andrada Serpa **
Aeronáutica Délio Jardim de Mattos **
.Agricultura - Delfim Netto ***
Comunicações Haroldo Corrêa de Mattos **
Educação Célio Borja *
Exército Walter Pires' **
*"«"•!» Kar|0s Rieschbieter ***

• Indústria e Comércio João Camilo Pena ***
Interior Mário Andreazza ***
Justiça Petrônio Portella ••
Marinha Maximiano da Silva Fonseca **
Minas e Fncrgia César Cais ' **
Previdência jair Soares **
Relações Exteriores Expedito Rezende **
Saúde Mário Augusto Castro Lima **
Trabalho Salvador Julianelli •
Transportes Elizeu Rezende *?
"** Já convidados formalmente** Dados como certos

Dados como muito prováveis

)
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Maluly diz que 
"brizolismo"

é um "tigre de papel" e
defende o direito de greve

Brasília — "O brisolismo é um tigre depapel; alegislação trabalhista está viciada pelo paternalis-mo com que foi elaborada; o direito de greve é maissagrado que uma hóstia" — estas são algumasidéias do Deputado Jorge Maluly Neto (Arena-SP),incluído nas listas de prováveis indicados para o Mi-nistério do Trabalho no Governo Figueiredo e queontem começou dois dias de contatos com assesso-res do futuro Presidente. ,
Ao contrário do que ocorre com a maioria dasoutras Pastas; cnòme do futuro Ministro do Tra-balho ainda não ganhou o consenso com que se di-vulga a maior parte do futuro Gabinete. Uma coisa,

porem, considera-se definida: São Paulo terá o Mi-nistério do Trabalho, mesmo porque não obteve arepresentação do Ministério da Indústria e Co-mércio.

¦raillla

OS NOMES

Independentemente do
, nome que for escolhido pa-• ra ser o' próximo Ministro

da Saúde, o fato de São
Paulo praticar, o capdtalds-
mo mais desenvolvido ' 

do
pais e viver transformações
sociais como a ocorrência
de greves e negociações di-
retas entre empresários e
t r abalhadores, recomenda
que o Mindstfb do Trabalho
de Figueiredo seja paulista.

O problema ainda parece
eer. o nome. Três deles en-
cabeçam as listas mais ne-
centes. Todos eles coin a lm-
dispensável pré-qualificação
publicamente divulgada pe-
Io próprio Presidente EM)- ,
gueiredo: são políticos, com
um cacife eleitoral renova-
do pelas recentes eleições
de .novembro e cada um
tem particularidades que

. tornam difícil umprognós-
tico simples.

O Deputado federal (ex-
secretário) Jorge Maluly
Neto é médico, ex-Prefeito,
políticoveterano e ex-secre-
tárlo de Relações do Traba-
lho, na gestão do atual Go-
vernador, Sr Paulo Egydio.
Ele chegou ontem a Brasi-
lia, reuniu-se com o coorde-
nador político de Figueiredo
no Congresso — o Senador
Petrônio Portella — e com
o assessor político do Gene-
ral Figueiredo no escriitógio
do Banco do Brasil, o Depu-
tado Nelson Marchezan, ta-
dicado líder do Governo na
próxima legislatura.

Para hoje, almoça reser-
vadamente com o Ministro
do Trabalho, Arnaldo Prie-
to, e depois encontra-se
com o Ministro-Chefe do

Gabinete Civil da Presidên'-
cia, General Golbery do
Couto e Silva; Tal programa
poderia sugerir muito mais.
O encontro -com o influente
General Golbery foi solici-
tado pelo próprio deputado,
pouco mais de uma semana
atrás. •<.

Outro nome que integra
as listas de possíveis indi-
cações para o Ministério do
Trabalho é o do igualmente
Deputado federal pela Are-
na paulista, Salvador Julia-
nelli. Mais ligado à área da
Educação, ele não tem ex-
periêricia' no setor para
apresentar como credencial.
Mas ostenta uma velha
amizade com o ex-Governa-
dor paulista Lr.udo Natel,
que por sua vez é velho
amigo do futuro Presidente.

Em um discreto encontro
no Aeroporto de Viracopos,
no último sábado, o Sr Lau-
do Natel teria sugerido o
nome do Deputado Julianel-
li ao General Figueiredo, é
o comentário predominante
nas áreas políticas de Bra-
silia. O terceiro político
paulista falado como futuro
Ministro do Trabalho, final-
mente, é o Deputado Ra-
fael Baldaccí.

Ex- ecretário do Interior
na gestão do Sr Paulo Egy-
dio, ele já alimentou espe-
ranças de obter a indicação
da Arena para a eleição in-
direta que afinal foi venci-
da pelo Sr Paulo Maluf. Seu
trunfo, divulgou-se na épo-
ca, eram os sólidos laços
que teria com o General
Golbery do Couto e Silva
— os mesmos pelos quais
poderá receber o convite
para o Ministério.
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Maluly está visitando os gabinetes da Capital
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CLUBE DE ENGENHARIA

Remodelação da cidade de Kingston
CONVITE

O Presidente do Clube de Engenharia convida os
associados interessados em urbanismo para assistirem à
conferência da urbanista Lilian. Brafman, que reside em
Londres, sobre a "Remodelação da Cidadã de Kingston",
programada pela Divisão Técnica Especializada de Urba-
nismo, para amanhã (quarta-feira), às 18 horas, no audi-
tório do 22.° pavimento, Av. Rio Branco, 124.

GERALDO BASTOS DA COSTA REIS
Presidente ;p

i

i

ê

i seminário I

HOJE 19:00 HS - PALESTRAS POLÍTICA DE ORDENAÇÃO DO
USO DO SOLO

José Conde Caldas - ADEMI
Caries Machado Brito — AEIGRI
Eugênio Agostini Netto — ARECIP

— INSTRUMENTOS DE ORDENAÇÃO
DO USO DO SOLO:

Política de Transporte
• Josef Barat

.LOCAL: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DEJANEIRO.

1J
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Sarney quer convocar MDB
para consolidar processo
de abertura democrática

Brasília — A tarefa mais importante para aclasse política e, em particular, para o Congresso,é consolidar o processo de abertura democrática,
para a qual a Oposição — representada pelo MDBe por todas as forças da nação — está convocada
por imperativo de interesse nacional, segundo de-clarou ontem o Senador José Sarney, futuro presi-dente da Arena."Acredito que essa tarefa, que é difícil, tornar-se-á impossível, a curto prazo, se não houver umconsenso do poder político, através dos dois Par-tidos, sobre alguns pontos básicos. Esse entendi-mento não implica nenhuma forma subalterna decolaboração em torno do Governo, mas uma toma-da de posição com uma visão de grandeza" —
acrescentou. '
DEMOCRACIA

Salienta o Senador mara-
nhense que se torna tndis-
pensável identificar quaisos pontos que, no passado,foram i-vaponsáveis pelafragilidade de nossas insti-
tuições e o que os políticos
podem fazer para evitar
que aquelas fraquezas ve-
nh am a se repetir."Assim — disse o Sr José
Sarney — o tema da concl-
Ilação nacional é o mais im-
portante a desafiar as nos-
isas lideranças. Devemos, as-
6im, eliminar os pontos de
atrito, as posições sectárias,
e marchar para um temário
aberto onde seja possívelencontrar um. terreno co-
mum"— acentou o Senador
Saraiey.

Acrescentou que o tema
da coalizão nacional não
tem preferência sobre a
coalizão dos objetivos quelevarão o país à democra-
cia. Alcançados esses objeti-
vos, acha que nada impede,
se for do Interesse da
inação, que a colaboração
oposicionista se estenda de
maneira mais ampla, in-
cluindo a participação de'algumas de suas figuras no
Governo

Lembrou que o processo
está em marcha e acredita
que, por isso mesmo, in-
clua-se em tal contexto o
regresso dos brasileiros que.
se acham mo exterior, "uma
vez que o próprio General

Figueiredo já proferiu a
frase que fixou o problemaadmiravelmente, ao dizer
que lugar de brasileiro é no
Brasi..

— Nada impede — disse
o Sr Sarney — que na nova
etapa da História, os brasi-
leiros possam se unir em
torno de idéias atuais sem
o estigma das marcas parti-darias, uma vez que, quan-do a Revolução foi deflagra-
da, existiam outros Parti-
dos. O quadro, agora, é ou-
tro, como outras são as pes-soas que fazem politica. O
pais não pode ficar paradono tempo em torno de uma
divisão inexorável".

Disse que seria um des-
serviço ao Brasil se fosse
mantida uma barreira im-
pedlitiva do entendimento
entre os brasileiros, em tor-
no do s interesse nacional.
Seria um óbice "para o en-
contra dos objetivos que to-
dos nós desejamos".

"Nossos olhos — assinalou
— devem se fixar no horl-
zonte do futuro e os nossos
pensamentos devem esque-
cer as marcas que deixaram
as lutas no passado. Pior ls-
so, acho que o tema da
anistia está colocado peran-
te a nação e será f ataímen-
te um dos pontos a serem
discutidos para que se en-
contre uma solução adequa- ,
da. Na mesa da conciliação,
ninguém pode chegar com
idéias preconcebidas".

Montoro é favorável a
encontro com Figueiredo

São Paulo — O Senador
Franco Montoro (MDB-SP)
disse ontem ser favorável a
um encontro do presidente
do seu Partido, Deputado
Ulysses Guimarães, com o
General João Baptista de
Figueiredo, desde que "seja
para a adoção de medidas
concretas, como estudar,
em conjunto, a devolução
do voto ao povo." Citou, co-
mo exemplo, a aprovação
da Emenda Benevides, que
_estitui eleições diretas nas
Capitais dos Estados.

Sem entrar em maiores
detalhes, o Sr Montoro
anunciou que vai apresen-.

tar no Senado projeto de
lei propondo que seja consi-
derado o tempo que os ba-
nidos passaram no exterior
para eleito de pena cumpri-
ida. O Senador não quis co-
montar o futuro Ministério
presidencial, por entender
que "são nomes publicados
sem ainda confirmação ofi-
ciai." Reafirmou que, assim
que asumir no Congresso,
pedirá, duas comissões par-
lamentares de inquérito:
uma, para apurar a compra
oa Light pelo Governo bra-
silelro, outra, para investi-
gar o que chamou de "de-
vastação da Amazônia".

Leia editorial "Encontro Natural"

Arenista
quer ir ao
rádio e TV

Brasília — O Senador
Menl.es Carnal. (Arema-MS)
anunciou omitem que na pri-
meira reunião da bancada
da Arena vai suge_ir que
o Partido proponha a ime-
diata revogação da proi-
bicão da propaganda gra-
tuita dos candidatos a. car-
gos eletivos no rádio e na
TV e o restabelecimento
das eleições diretas para o
Governo dos Estados.

Senador acha
difícil um
novo Partido

Curitiba — O Senador Ac-
cioly Filho (Arena-Pr), ad-
imitiu ontem ser "muito di-
ficil" a criação do Partido
político que está articulan-
do juntamente com o Sena-
dor Magalhães Pinto. "A
não ser que ocorra uma cri-
se politica aguda no país,
capaz de estimular os parla-
imentares e deixarem tanto
a Arena quanto o MDB",
disse, "dificilmente podere-
mos criar o .Partido este
amo".

Presidente
descansa em
F. de Noronha

Brasília — O Presidente
Ernesto Gelsel c sua mu-
lher, Sra Lucy Geisel, farão
a partir do dia 12 uma via-
gem de repouso de dois
dias, à Ilha de Fernando de
Noronha, uma velha idéia
do Chefe do Governo, em-
bora ele pretendesse per-
manecer na ilha por perio-
do maior — pelo monos 15
dias de férias.

Para essa viagem sua co-
mdtiva foi reduzida em cer-
ca de 80%. Acompanharão
o Presidente da República
somente o médico partiou-
la>r, Sr Américo Mourão, o
chefe do Gabinete Militar,
General Moraes Rego, e o
comandante 'lo IV Exército
General Argus Lima, que se
reunirá à comitiva em Recl-
fe. Todos eles viajarão
acompanhados de suas es-
posas.

A segurança pessoal do
Presidente Geisel, sempre
numerosa em outras via-
gems, foi também reduzida
a apenas dois elementos
além do chefe do serviço,
Coronel Ar no 1 dl Pedroso.
Da Assessoria de Imprensa
irá apenas o adjunto Sr
Marco Antônio Kraemer e,
da Assessoria Especial, res-
pomsável por todas as via-
gens presidenciais, não irá
ninguém.

Por ser a primeira vez
que o Presidente Geisel visi-
ta o Território de Fernando
de Noronha, haverá no pro-
grama uma parte conside-
rada oficial: visitas a obras
de educaçã/) e saúde, a um
clube . de mães e almoço
com o comandante da guar-nição militar que acumula
o cargo de Governador, Co-
ronel César Tasso Saldanha
Lemos. Tudo isso ocorrerá
no primeiro dia de sua per-manência na Ilha, logo após
as sua chegada.

A cobertura de imprensa,'
mesmo pelos jornalistascredenciados no Palácio
do Planalto, só serápermi-
tida a parte oficial do. pro-
grama. Para isso,'a FAB co-
locou à disposição dos jor-nalistas um avião Bandei-
rantes, de nove lugares, quesairá de Recife pela manhã
e .retornará à tarde.

Depois do almoço com o
Comandante da guarnição
militar e Governador da
Ilha, o Piresidente Geisel fa-
rá, ele mesmo, a sua pro-
gramação de férias.

MDB gaúcho
marginaliza
arenistas V

Porto Alegre - Por de-
cisão do Diretório Regional
do Partido, a bancada ma-
joritária do MDB na As-
sembléia "não aprovará no-
mes da Arena para aqueles
postos que a Constituição
preceitua como dependen-
tes de manifestação do Po-
der Legislativo", mesmo
porque "nem um democrata
tem o direito de exigir do
MDB — majoritário por de-
cisão popular — que vote
na Arena, derrotada nas ur-
nas".

O esclarecimento foi feito
ontem pelo presidente do
MDB gaúcho, Senador Pe-
dro Simon, frisando que,
embora para os membros
do Partido "só ao povo, di-
retamente, deve caber a es-
colha de seus governantes",
os Deputados oposicionistas
elegerão apenas "aqueles
indicados sem vimeulação
política com a Arena e que
apresentem um programa
de ação em consonância
com os reclamos da soçieda-
de gaúcha".. -
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Ministério da Previdência e Assistência Social

®
LBA/Fundação Legião Brasileira de Assistência

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL

O Chefe da Divisão de Pessoal de LBA — Diretoria Nacional, convoca os candidatos abaixo relacionados,
habilitados no concurso acima indicado, a comparecerem è Av. General Justo, 275, sala 705, no horário de
13:00 as 17:00 horas, ate o dia 12.01.197., pare fins d» admissão na LBA.
Maria dal Graças Nascimento Travassos
Lúcia Maria Freire Campei Io
Carlota do Carvalhal t Silva
Maria Heloísa da Costa Dias
Maria Tereza de Assis
Leila Sardinha do Carmo . i
Ofélia Maria Carvalho de Barros
Regina Coeli Lopes da Costa
Suz_na Arruda Dias
Lúcia Helena Lima Lacerda
Sônia dos Anjos Almeida
Carmen Lúcia Vieira Ramos Limai
Terezrha Maria Matildes de Leão
.liana Leal Matos
Suely Conceição Moraes Affonso
Gloria Marta Rosalinho
Vera lucia de Carvalho Assis
Irene de Medeiros.Thompson
Rosa Maria Carvalho de Figueiredo
Vera Lucia Leite Macedo Couto
Libia Meirelles Turco
EHana Bruno Citladino
Maria Lui.a Rosa Magalhães
Martlena Martins de Souza
Maria José Limeira de Níemeyer
Valdele Gurgel do Amaral

O não comparecimen.o des interessados no
admissão.

Mary Lucia Grossl
Sheila Maria Gomes de Araújo
Maria Angélica Arcoverde Treigcr
Virginia Lemos dos Santos
Vanda D'Acri
Geny Basto de Queiroz
Haúina Alves Pereira de Oliveira
Nair João de Mattos
Ar.r_t.ieta Esteves Ramos de Oliveira
Vera Lúcia Ramos de Oliveira Costa
Maria Elizabeth Castilho Tavcira
Niele Caldeira de Paula Machado
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O Vice-Presidente da Nigéria, Brigadeiro Yar'Aduar foi recebido pe-
lo seu colega brasileiro, General Adalberto, e o Chanceler Silveira

Dirigente da Nigéria quer
apoio para libertar África

Brasília — o Vice-Presidente da Ni-
geria, Brigadeiro Shehu Yar'Adua, pediu
ontem "qualquer apoio moral e material
que o Brasil, um pais progressista e com
olhos voltados para o futuro, possa oíe-
recer para a libertação total do conti-
nente africano". A afirmação foi feita
durante o banquete oferecido em sua
homenagem pelo General Adalberto Pe-
reira dos Santos, ontem à noite, no Ita-
maratl."Estamos irrevogavelmente compro-
metidos na luta para a erradicação total
e destruição de todas as formas de ra-
cismo e discriminação, no- continente
africano em particular e no mundo em
geral. Estamos convencidos de que sua
posição de liderança nesta área geográ-
fica coloca o pais em posiçsjo vantajosa
para influir no curso dos acontecimen—
tos da luta contra o apartheid", afirmou
o representante nigeriano.

O Brigadeiro Shehu Yar'Adua acusou
. "Ian Smith e seus lacios" de "continuar

o domínio da minoria com sua política
racial odiosa sob novo disfarce", ao con-
denar a instalação do acordo interno
que, segundo ele, "não pode trazer a ver-
dadeira independência ao povo do Zim-
babwe sem a participação da frente pa-
triótica", lembrando que "a Nigéria es-
tá inteiramente comprometida com o
movimento de liberação no Sul da
África".-

Ao falar das relações bilaterais, o re-
presentante Nigeriano afirmou que "o
milagre econômico brasileiro é um fenô-
meno que pode ser comparado única-
mente com a regia transformação econô-

mica do Japão na era do pós-guerra" e
convidou o Brasil a desenvolver suas re-
lações econômicas, comerciais e culturais
com a Nigéria."Estou encantado com a perspectiva
de que a presente'Visita nos proporcio-
nará a oportunidade de rever numero-
sos assuntos de interesse mútuo de nos-
sos dois paises, com vistas ao posterior
fortalecimento de nossas relações bilate-
rais. As perspectivas de cooperação en-
tre os nossos dois paises são ilimitadas",
afirmou Shehu Yar'Adua, Lembrando
que os sucessos alcançados pelo Brasil"serão ainda mais "significativos na mé-
dida em que compartilhem essa expe-
riência com países do Terceiro Mundo ao
qual pertencemos".

Ao saudar o visitante nigeriano; o
Vice-Presidente Adalberto Pereira dos
Santos não deixou ¦dúvidas quanto à po-
sição brasileira na África. "O. Brasil
aprecia a política seguida pela.*Nigéria
na luta pela eliminação dos remanesceu-
tes do colonialismo na África e pela su-
pressão das práticas odiosas do apar-
theid", afirmou."Meu pais não tem deixado de fa-
zer ouvir sua voz mos fóruns internacio-
nais para condenar o regime ilegal da
Rodésia e para exigir a imediata inde-
pendência da Namíbia! Nesse contexto,
o Brasil entende, em particular, que não
se poderá falar em paz e segurança en-
quanto persistirem no continente afri-
cano situações fundamentalmente injus-
tas, derivadas de doutrinas colonialista,
e racistas, superadas é condenadas pela
História",, afirmou o General Adalberto¦ Pereira dos Santos.

Visita termina com seis documentos
Um tratado geral de amizade, coope-

ração e Comércio; um acordo aéreo;
uma troca de notas estabelecendo maior
intercâmbio de programas de TV; um'
acordo ampliando' a participação de es-
tudantes nigerianos nas. universidades
brasileiras; a instalação de uma comís-
são mista de cooperação destinada a
amparar e fazer cumprir os documentos
assinados e um comunicado conjunto
são os documentos que serão assinados
entre o Brasil e a Nigéria, amanhã, úl-
timo dia da visita do Brigadeiro Shehu
Yar'Adua. •

Segundo o Chanceler Azeredo da
Silveira, este pacote de acordos, soma-
dos aos entendimentos que serão man-
tidos pela comitiva do Vice-Presidente
africano com empresários brasileiros no
Rio e em São Paulo, levarão as relações
entre "ó mais importante país da África
e o Brasil a niveis excepcionais".

O Ministro Silveira classificou de"importantíssima" a visita-do Vice-Pre-
sidente nigeriano e afirmou que no en-
con tro que manterá com Shehu
Yar'Adua, hoje serão "detalhadamente
debatidos os problemas de independência
da Namíbia e da Rodésia".

A condenação do apartheid, do co-
lonialismo e dos Governos de minoria
branca, e o apoio aos movimentos de
libertação e de independência das na-
ções africanas, são a parte mais impor-

tante do comunicado conjunto a ser
firmado amanhã, último dia da Visita'
do Vice-Presidente da Nigéria a Brasi-
lia. O documento ressaltará ainda o
apoio dos dois países às teses terceiro-
mundistas, pedirá uma nova ordem eco-
nômica mundial e reafirmará a initen-
ção dos dois países de incrementar suas
relações econômicas, comerciais e cul-

. turais.
O' comunicado assinalará ainda òs

seis acordos que os dois países assinarão
amanhã e reafirmará a intenção brasi-
leira de aumentar suas importações de
petróleo e outros produtos nigerianos, e
a intenção da Nigéria de aumentar suas
importações de produtos brasileiros, es-
pecialmente os maniufaturados, que hoje
representam cerca de 80% do total das •
importações nigerianas.

. O Brigadeiro Shehu Yar'adua che-
gou ontem a Brasilia acompanhado de
numerosa comitiva. Foi recebido na Ba-
se Aérea pelo Vice-Presidente Adalberto
Pereira dos Santos, pelo Ohanceler Aze-
redo da.Silveira, pelo Chefe do Departa-
mento de Ásia, África e Oceania, Mar-
cos Azambuja, e outras autoridades'do
Governo.

Hoje ele será recebido pelo Presi-
dente Ernesto Geisel, pelo Presidente
eleito, General João Baptista de Figuei-
redo, se reunirá com o Chanceler Aze-
redo da Silveira e com os Ministros da
área econômica.

fyasil pode comprar petróleoDepois de reunião que manteve on
tem com o Ministro das Minas e Energia,
o presidente da Petrobrás, General Ara-
ken de Oliveira, disse que é possível a
efetivação de novos contratos de com-
pra de petróleo com a Nigéria, como re-
suítados das conversações que estão sen-
do mantidas'com o Vice-Presidente ni-
geriano.

O General Araken de Oliveira acres-
cen.ou que ,o Brasil já compra petróleo
nigeriano, considerado um petróleo leve
e bem utilizado nas refinarias-da Pe-
trobrás. Ele não quis adiantar as novas.
quantidades que poderão ser adquiridas,
pois as negociações ainda estão na fase
inicial. -
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SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES E
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS

RETIFICAÇÃO

No aviso que fizemos publicar na edição deste
Jornal do dia 26/12/78, sob o título acima, no
item III, sublítulo "IMPORTANTE", informamos ter
sido alterado de 42 para 40 o percentual de redu-
ção previsto na letra "i" do art. 92 do RIR, basea-
dos em publicação do Decreto-Lei 1641 de 08/12/78
em jornal de grande circulação, o que todavia es-
tá incorreto, pois, na realidade o percentual foi ai-
terado de 42 para 45.

Mande sua
secretária
ligar para
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sem mexer
um dedo.

General pede
compreensão para
o fim da exceção

, Porto Alegre — o Coman-
dante do III Exército, Ge-
neral Samuel Alves Corrêa,
em seu discurso de despedi-
da proferido em Santa
Maria (a 324 km da Capi-
tal) pediu compreensão dos
militares diante das conse-
quências das reformas e da
revogação dos atos de ex-
ceção".

O General Samuel Alves
Corrêa, que deverá assumir
a chefia do Estado-Maior

¦ do Exército, disse ainda que"os militares devem ficar
unidos em torno de seu che-
fe, acrescentando a este
comportamento uma dose
de compreensão".

Na cerimônia de despedi-

da, realizada ontem em
Santa Maria e da qual par-
ticlparam, entre outros ml-
litares, o Irmão do futuro
Presidente d a República,
General Dlogo de Figuelre-
do, o General Samuel Alves
Corrêa, em seu discurso de-
clarou que os militares de-
.vem compreender a nova
fase em que impressa a Re-
volução de 1964 buscando
uma opção democrática que
Já foi tentada por duas ve-
zes sem sucesso. Acrescen-
toú ainda que "devemos
provar que os fortes resis-
tem aos desafios. Devemos
ter paciência, resisiir e
aguardar tudo que está porvir".

Almirante defende
as salvaguardas

Brasilta — O Almirante-
de-esquadra Carlos Auto de'
Andrade, que assume hoje
à chefia do Estado-Maior
da Armada, assegurou on-
tem que nenhum regime
político sobrevive sem me-
didas de segurança e que
se as salvaguardas adota-
das pelo Governo brasileiro,
a partir de 1? ^e Janeiro,"não correspondem aos an-
seios das camadas liberais
ou correntes políticas", por
um lado, "são as que me-
lhor atendem aos. interesses
nacionais".

O secretário-geral do Mi-
nistério da Marinha acha
que a América Latina é ai-
vo constante da agressão
subversiva, acredita na re-
<-emocra_ização preconizada• pelo General Figueiredo e
considera que os elementos
que têm contas a ajustar
com a justiça devem fazê-lo
caso regressem ao Brasil.
Em relação á anistia dos
exilados políticos, disse o
Almirante que não vê como
este assui-to deva ser deba-
tido nos meios militares.

SEGURANÇA NACIONAL

Em i cerimônia presidida
pelo Ministro da Marinha,
Almirante Azevedo Hen-
ning, o Almirante-
de-Esquadra Carlos Auto de
Andrade assume hoje às
l_h, o cargo de chefe do
Estádo-Maior da Armada,
que lhe será transmitido
pelo Almirante Eddy Sam-
p a 1' o Espellet, transferido
para á reserva. Entre suas
opiniões .políticas, que o ml-
li tar fez questão de assegu-
rar que são essencialmente
de caráter pessoal, nada
tendo a ver com o cargo
que ocupa, Auto de Andradeadmitiu que mão vê proble-
ma algum, na atualidade,
para a redem_icrati_ação do
pais, defendendo a manu-
•tenção do aperfeiçoamento
«ias instituições democráti-
icas.

"Um regime democrá-lco
só entra em perigo quando
se associa com a subversão,
oomo aconteceu com o Go-
verno de Jangp Goulart",
disse, observando que após
a redemocratlzação de 1945
o Brasil viveu vários regi-
mes ae democracia, até queJango se associou com a
subversão, culminando com
a Revolução de 1964, que,segundo suas palavras, "sal-
vou" a situação do país'i

O Almirante não acredita
na existência de grupos or-
ganlzados de extrema direi-
ta. dentro ou fora das For-
ças Armadas e, embora
ache que existe um anseio
geral em prol da redemo-
cratização, afirmou qife ne-
nhum pais pode viver sem
medidas de segurança. Asst-
nalou ainda que as salivar-
guardas adotadas pelo. Go-
verno brasileiro não podemser consideradas, como mer
didas de exceção, pois "des-
de que não se dêem moti-
vos, elas podem nem mes-
mo ser apficadas".

Por outro lado o novo
chefe do Estado-Maio. ne-
gou que a preocupação nos
países latino-amerioanos
com a questão da segurança
nacional seja maior que em
outros lugares. Indagado so-
bre o seqüestro de um casal
uruguaio em território bra-
silelro, em nome da segu-
rança nacional, o Almirante
idisse. que devido à maior co-
municação existente entre
estas nações pode-se pensar
que a preocupação com a
segurança1 é maior e expli--

cou: "O que ocorre é que
a América Latina é alvo da
agressão subversiva através
do movimento comunista
internacional e isto, inclusi-
ve, faz parte das diretrizes
aprovadas pelo Congresso
de Cuba, de 1968"

COMPRA DA LIGHT
E' NACIONALISTA

Na opinião deste militar,
ex-combatente na II Guer-
ra Mundial e comandante
do contratorpedeiro Paraná
em 1964, pode-se notar um"enorme progresso econô-
mico e tecnológico no paia
nos últimos 14 anos.

Indagado sobre as denún-
cias de corrupção no atual
Governo, Auto de Andra/de
respondeu que não a vê ins-
t ituclonalizada, asseguran.
do que a •corrupção não é
uma característica brasi-
leira. No seu entender não
há negligência por parte do
Governo no sentido de coi-
bi-la, argumentando que no
caso d o desaparecimento
dos Cr$ 296 milhões do açor-
do nuclear, denunciados pe-
Ia. revista alemã Der Spie-
gel,' o que ocorne é que"muitas" publicações estran-
geiras têm orientação anti-
brasileira, seja do ponito-
de-vlsta político ou finan-
ceáiro-econômico".

Embora reconhecendo
que não dispunha de dados .
suficientes sobre a compra
da Light pelo Brasil, defen-
deu sua inspiração naciona-
lista, pois "partiu de de-

.cisão do Presidente Geisel",
em cuja honestidade acre-
dita.
NACIONALIZAÇÃO •
DE EQUIPAMENTOS

No Estado-Maior da Ar-
mada a partir de hoje, o
Almirante Auto de Andrade
disse que pretende dar con-
tinuidade às diretrizes
aprovadas pelo Ministro da
Marinha, constantes no
Plano Diretor da força para
1979 e renovado anualmen-
te.

Revelou que a maior
preocupação da .Marinha,
atualmente, refere-se à na-,
cionalização de equipamen-
tos, visando dotar a força'
de maior independência do
exterior. Neste âmbito, a
primeira linha -de ação a
ser adotada, conforme suas
palavras, diz respeito á
construção de embarcações
(navios e submarinos). Com
58 anos de idade, natural
de Alagoas, o Almirante
Carlos Auto de Andrade es-
teve durante a II Guerra
Mundial n o encouraçado
Minas Gerais, na corveta
Camocim e no contratorpe-
deiro Baepenâi.

Depois da Guerra exerceu
vários cargos, dentre os
quais a vice-dirètoria do
Centro de Informações da
Marinha (1957-58), oficial
de gabinete do Ministro da
Marinha (1958-61), Adido
Naval em Paris e Haia,
(1966-69) Comandante da
Força de Contratorpedelros,
(1971-72) diretor de Portos
e Costas (73-74) e, mais re-
c e n t e mente, Comandan-
te-em-Chefe d a Esquadra
(74-76) .comandante de
Operações Navais e dlre-
tor-gerál de Pessoal (76) e
secretário-geral da Marinha
(77-79). Comandou grupos-
tarefas nas operações Uni-
tas e Springboard e dirigiu
o grupo de trabalho queelaborou as características
básicas das fragatas classe
Niterói. Possui 17 meda-
;lhas, sendo quatro estran-
geiras.

Fragomeni assume o
II Exército amanhã

São Paulo — Viajando em
automóvel, chegou domingo
a São Paulo o futuro Co-
mandante do II Exército,
General José Fragomeni.
Ele assumirá o posto no
próximo dia 10, as 8h30m,
em cerimônia que será pre-
sidida pelo Ministro d o
Exército, General Fernando
Belfort Bethem.

O General José Fragome-
ni permanecerá no serviço
ativo do Exército durante
16 meses, pois ém março de
1980 completará 12 anos de
generalato e 66 anos de ida-
de, caindo, portanto, segun-
do o jargão militar, na
compulsória e na expulso-
ria.
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Trem japonês
anda de 8
em 8 minutos

Para atender o aumento
da procura e aos passageiros
de Japerl e Sanla Cruz que,
em virtude de obras nas 11-
nhas 3 e 4, têm que fazer
baldeação em Deodoro, des-
de ontem, no periodo de
OhlOm às 71.30m e 17hl5m às
18h35m, os trens Japoneses
estão saindo a cada oito ml-
nutos, aumentando de oito
para 11 trens a oferta de
transporte ná hora do rusb.

Segundo os engenheiros
da Rede Ferroviária Federal,
a maioria dos usuários das
Unhas de Japerl e Santa
Cruz já vinham fazendo a
baldeação, apesar de au-
mentar em dois minutos o
tempo de viagem até D Fe-
dro II, devido ao conforto e
à pontualidade do trem ja-
ponês. .". meta da empresa
é que os trens saiam a ca-
da cinco minutos, o que de-
penderá de obras para eli-
minar os cruzamentos e
construção de subestações
de fornecimento de energia.
O ESQUEMA

As obras nas linhas 3 e
4, pelas quais trafegam as'composições vindas de Ja-
peri e Santa Cruz, entre a
estação do Engenho de
Dentro e D Pedro II cons-
tam de troca de trilhos, re-
de área e sinalização, o que
acabará com os cruzamen- .
tos de linhas na primeira
estação. Orçadas em Cr$ 20
milhões ficarão prontas em
1980.

A utilização destes trens
por quase 20 mil passagei--
ros oriundos de Japefi e
Santa Cruz, segundo os en-
geàheiros da Rede, não
causará' problemas de su-
perlotação das composições,
porque a ocupação deste
transporte, atualmente, é• de 4 passageiros por m2 o •
que está abaixo, da capa-
cidade máxima, de 6 pas-
sageiros por m2. Além dis-
so, com a maior par>te. do
transporte sendo feito pe-
los trens japoneses, as com-
posições con struidas em
1937 e.que servem os usuá-
rios das duas linhas deixa-
rão de rodar 704 quilôme-
tros por dia, economizando
material.

Apenas nas horas do
rush ó trem japonês sairá
a cada 8 minutos paraatender a crescente pro-cura.. Nos demais horários' continuará circulando de
10 em 10 minutos.
A META

. Para aumentar a fluidez
do tráfego, já que devido a
confiabilidade dos usuários
no transporte feito pelo.trem japonês a procura es-
tá crescendo, a Rede pré-tende diminuir para cinco
minutos o intervalo das
saidas dos trens. Isso só se-
rá conseguido, quando fo-
rem eliminados os cruza-
mentos e construídas sub-
estações de fornecimento
de energia. Atualmente hà
duas em andamento: a de
Piedade e a do Encantado.

De acordo com pesquisa
realizada em abril do ano
passado, antes da entrada
em serviço dos trens japo-
neses, em julho de 1977,
49% das 50 mii pessoas en-
trevistadas em um periodo
de 10. dias usavam ônibus;
46% trem; 3% carro; 1%
Jrescão e 1% outros meios
de transporte. Caso o per-
curso entre D Pedro II e
Deodoro seja feito pela •
metade do tempo, a média
dos usuários consultados,
estão dispostos a pagar até
Cr$ 3,10 pela passagem.

Cibrazem
inaugura
novo silo

Os produtos de primei-
ra necessidade, como arroz
e feijão, contarão, a partir
de hoje, com uma nova uni-
dade armazenadora de silos
com capacidade para 500
mil sacas, que será inaugu-
rada no Rio — na antiga
Fazenda Botafogo — pelo
Ministro da Agricultura, Sr
Alysson Paulinelli.

Ao anunciar, ontem, a en-
trega do complexo armaze-
nador, o presidente da Com-
panhia Brasileira de Arma-
zenamento, (Cib*j'.zem) Sr
Rui Neves Ribas, disse que,
nós últimqs quatro anos, a
capacidade armazenadora
cresceu 35%, passando de.
35 milhões para 47 milhões
de toneladas.

Os dois armazéns — cada
um com capacidade para
250 mil sacas — e o comple-
xo administrativo ocupam
uma área de 13 mil 200 me-
tros quadrados e sua cons-
trução absorveu recursos d>3
CrS 30 milhões.

Segundo o presidente da
Cibrazem, há algum tempo
a empresa vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura vi-
nha planejando dotar o
Grande Rio de uma ur.ida-
de altamnente mecanizada
para atender à politica do
Governo de esleques regula-
dores.
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O mapa mostra às fontes de poluição da Baía de Guanabara: A —
extravasores e saídas de esgotos domésticos; B — despejos indus-
triais, óleo; C — currais de peixe; D — despejos de terminais de
petróleo; E — poluição mista; e, F — descargas poluídas de rios.

Rio abre seminário sobre
poluição da água da Baía

O Rio de Janeiro vai "entrar na dé-
cada do esgoto", segundo o Secretário de
Obras, Sr Hugo de Matos, ao justificar,
na abertura do Seminário de Programas
de Controle de Poluição das Águas da
Baía de Guanabara, a íalta de sanea-
mento básico na Baixada Fluminense
porque "nossa prioridade era dar água à
população".

Na primeira palestra do encontro, o
diretor da Divisão de Controle da Polui-
ção da FEEMA, Sr Vitor Monteiro Coe-
lho, garantiu que a Baia não se livrara
da poluição, enquanto a Baixada Flumi-
nense e São Gonçalo não tiveram rede
de esgotos; e defendeu a solução de
"obras baratas e pequenas, que tragam
resultados imediatos".

Saneamento

A Baia de Guanabara recebe diária-
niente 460 toneladas de carga orgânica e,
segundo o engenheiro Vítor Coelho, não
haveria problemas maiores se todo o es-
goto fosse tratado, "o que não acontece:
apenas 60%- do Rio têm saneamento bâ-
sico, enquanto na Baixada Fluminense e
São Gonçalo não existem nem fossas".
Só há duas estações de tratamento fun-
cionando atualmente, uma na Ilha do
Governador, outra em Icarai.

Os estudos feitos pela FEEMA de-
monstraram que 10% da Baía estão com-
prometidos pela poluição — principal-
mente no trecho entre o Cais do Porto
e o rio Iguaçu, na Baixada Fluminense
— "e mesmo em águas profundas há pro-
blemas". Segundo o engenheiro, -"se não
forem tomadas medidas imediatas, toda
a fauna e flora desaparecerão gradativa-

smente".
Somente quando a Baixada Flumi-

nense receber .saneamento básico o pro-
blema da poluição será resolvido, disse
o engenheiro Vitor Coelho, "já que 03
outros tipos de poluição estão sendo
equacionados". Garantiu que o.despejo
dè. lixo na Baia "foi praticamente re-
solvido com a construção do Aterro Me-
tropolitano, que acabou com os vaza-
douros, e estão sendo construídos mais
dois em Duque de Caxias e São Gon-
calo".

Sobre os despejos de óleo, o enge-
nheiro afirmou que a Petrobrás, "prin-

clpal poluidor em termos quantitativos,
já está voltada para o problema e de-
verá aplicar, nos próximos quatro ou
cinco anos, Cr$ 2 bilhões em controle
ambiental, livrando a Baia, também, de
carga orgânica e metais tóxicos. Mais
300 indústrias estão fazendo projetos
para proteção do meio-ambiente en-
quanto outras 50 já instalaram equi-
pamentos.

Ao terminar a palestra, o engenhei-
ro Vitor Coelho criticou a realização de
obras gigantescas para acabar com a
poluição na Baia, defendendo a exe-
cução de trabalhos pequenos e baratos,
"uma solução brasileira das coisas". Um
dos exemplos que citou foi a constru-
ção de emissários em plástico, "jà uti-

lizados em Manaus e que podem
adaptar perfeitamente aqui".

se

Tranqüilo

Na abertura do seminário o Secre-
tário Hugo de Matos disse estar com a
consciência tranqüila em relação ao tra-
tamento dado pelo Governo estadual.à
poluição com a inauguração do emissâ-
rio submarino, a estação de tratamen-
to de Icarai — paralisada há mais de
20 anos- — e com as obras de amplia-
ção da estação da Penha, que (quando
começar a operar) despejará um metrô
cúbico por segundo de esgotos tratados.

Após a palestra, o Secretário de
Obras disse que não foi realizado o sa-
neamento básico da Baixada Fluminen-
se porque a prioridade do Governo era
dar água à população. E, depois de afir-
mar que atualmente são tratados 7 m3
de esgoto por segundo (contra 1 m3 "an-
tes de março de 1975"), previu que o pró-
xlmo passo será dotar a região com sa-
neamento básico porque "vamos entrar
na década do esgoto". No Estado do Rio
foram aplicados Çr$ 2 bilhões em sa-
neamento nos últimos quatro anos.

O presidente da FEEMA, Sr Harol-
do de Matos, também chamou a atenção
para a falta de esgotos na Baixada í'lu-
minense, mas disse que todas as pesqui-
sas do órgão dão prioridade à poluição
do rio Paraíba do Sul e a do ar: do pri-
meiro "dependem 90% da população do
Estado do Rio", enquanto que, pelo ou-
tro são afetados 6 milhões de moradores
da Região Metropolitana.

Afirmou que, no final de fevereiro,
virá uma missão técnica do BIRD para

.estudar a concessão de financiamentos
de 150 milhões de dólares (cerca de Cr$
3 bilhões 500 milhões) para serem apli-
cados em compra de equipamentos de
controle de poluição para as indústrias,
que "pagarão juros em condições espe-
ciais".

Seminário
Os 30 técnicos da Organização Mundial

de Saúde, da Organização Pan-America-
na, de Saúde, da FEEMA e da- Secreta-
ria de Obras que participam do Seminá-
rio de Programas de Controle de Polui-
ção das Águas percorrerão hoje, a partir
das 9h, a Baia de Guanabara para ve-
riticar a poluição existente em seus qua-
sc 400 quilômetros quadrados de área.

Amanhã haverá palestras sobre
Resultados do Modelo de Minimiza-
ção de Custos; Planejamento de Es-
gotos para Melhoria das Condições
Sanitárias da Região Metropolitana
e Influência dos Efluentes de Tra-
tamento de Esgotos Sanitários- na
Qualidade das Águas da Baia. Na
quinta-feira serão abordados a ges-
tão de recursos ambientais, finan-
ciumentos de programas de sanea-
mento, planejamento urbano da Ke-
gião Metropolitana, as favelas do
Rio e os objetivos da qualidade tie
água para a Baia de Guanabara. O
Seminal io termina sexta-feira.

. (Esta publicação é para simples informação)
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Leia editorial
"Combate Adiado"

Guandu pára
este mês
para obras

A Adutora do Guandu de-
verá ser paralisada este
mês para a entrada em
funcioamemto d o terceiro
canal de abasitecimento da
estação * de tratamento —
operação prevista pax.a ó
mes passado e suspensi. pe-
Ia Cedae. O serviço levará
24 hcwas, segundo explicou,
ontem, o Secretário de
Obras, Hugo de Matos San-
tos, que garantiu avisar a
população com antecedei.-
cia.

A exemiplo do que fez a
Cedae há um mês, o Secre-
tário Hugo de Matos Santos
descartou a possibilidade de
o Rio ficar sem água duran-
te a a ligação, "porque . a
maioria dos prédios tem re-
servatórios suficientes para
resistir um dia de parali-
sação da adutora, o que já
foi feito várias vezes".

Sobre a ampliação da
vazão da Adutora do Gan-
du, o Secretário de Obras
afirmou que a Cedae já tem
concluído um projeto e o
governo estadual já com-
prou um terreno para as
obras. Segundo ele, com
vazão de 600 litros por se-
gundo, o Rio é a cidade"que dispõe do maior servi-
ço de abastecimento d e
água da América do Sul".

Aspirantes
de 1922 têm
missa com 18

Com a presença de 18 dos
56 oficiais ainda vivos na
turma de Aspirantes de
1922 — entre eles os Ma-
rechais Augusto Magessi,
Décio Escobar, Nelson de
Melo e Machado Lopes —
foi. rezada missa em ação
de graças na igreja Santa
Cruz dos Militares, come-
moração encerrada com um
almoço no Automóvel Clu-
be, a convite do Ceneral
Santa Rosa.

Além dos Marechais, com-
pareceram os Generais Sil-
vio Santa Rosa, Moraes e
Barros, Arcoverde Cavai-
canti, Onésio Becker e o
Deputado Frederico Trota.
A turma de 1922 tinha 204
Aspirantes, entre eles Fe-
llnto Muller e o Marechal
Joaquim Vicente Rondon. O
discurso ficou à caigo do
Marechal Augusto Magessi,
logo após a cerimônia.

ADMINISTRAÇÃO
DE
MATERIAIS
Nos dias de hoje, uma eficiente Administração de Materiais constitui imperativo
para o bom desempenho de qualquer organização, face aos significativos
investimentos em capital de giro envolvidos, às implicações estratégicas e
operacionais relativas a suprimentos, compras e estoques e à própria complexidade
do processo administrativo associado.
BOUCINHAS & CAMPOS-CONSULTORES S/C LTDA., ao longo de sua
experiência assessorando uma grande diversidade de organizações nesta, complexa;
problemática, desenvolveu e aplicou tecnologia especifica no sentido de solucioná-la.
A divulgação dessa experiência será objeto do Curso de Administração de Materiais
a ser apresentado no período de 15 a 19 de Janeiro de 1979 no Everest R io Hotel. -
Rio de Janeiro.

As inscrições poderão ser feitas no Rio, e São Paulo, nos endereços abaixo:

BeC
BOUCINHAS & CAMPOS CONSULTORliS S/C LTDA.-
Rua Barão de Itapetininga, 140 - 7o. andar
Telefone: PABX 37-2161
Caixa Postal: 30.413 - CEP 01042 - São Paulo - SP.
Avenida Presidente Wilson, 165-13°. andar
Telefone: PABX 232-4366 - 27 ramais - Caixa Postal: 1.867
CEP 20.000 - Rio de Janeiro - RJ.

CAMARGO SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA.
Comunicamos aos nossos clientes e fornecedores nosso

novo endereço:
RUA MUNIZ BARRETO, n? 16

TELEFONES: (021) 286-9394 e 266-3428
BOTAFOGO

ti\
7.500 W NO CENTRO ,

Vendemos ou Alugamos"
1.aLpCAÇÁO-PRONTA ENTREGA

Prédio comercial cMPavimentos de Escritórios c/1500 m2
cada um. Sub-solo c/1500 m2 para guarda de 75 veículos.
Todos equipados c/ bateria de banheiros.

INF. C.A.A. Rua das Palmeiras, 15
Téls.: 286-7144 -286-7294 e 286-7244. y.
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Informe JB
Ridículo

Existe, em Nova Iorque, uma re-
purtigão pública que decididamente
não iunclonu. Tem o aspecto das pio-
res congêneres de todo o mundo, on-
de a burocracia cntronlza a própria
incjlclêncla em bancos de madeira
aplnhados e em balcões que ostentam
funcionários cntedtados e lerdos.

Alt, desde o Jtm do ano passado,
são fornecidos os vistos de entrada no
Brasil aos americanos.

Como se sabe, é uma novidade.
Surgiu no fim do ano passado, quando
o Itamarati houve por bem determi-
nar que haverá reciprocidade de tra-
tamento para visitantes estrangeiros:
como os Estados Unidos exigeiíi vistos
de entrada a todas as nacionalidades,

Brasil passará a exigir visto dos
americanos, por exemplo.

Pode-se perguntar se, pela mes-
ma lógica da reciprocidade, os Esta-
dos Unidos, por exemplo, não deve-
riam exigir depósito compulsório de

mil dólares a quem pretender via-
jar para o Brasil. Mas é improvável
que o Governo americano se permita
uma idéia desas e, permitindo-se, que
a opinião pública lhe permita colocar
em prática.

Pode-se perguntar, igualmente, se
o Brasil está sujeito à mesma pressão
migratória que levou os Estados Uni-
dos a adotarem um controle rigoroso
da entrada e saida de estrangeiros em
seu território, isso na virada do sé-
culo. Afinal, casos de barcos vietna-
mitas são esporádicos neste hemis-
ferio.

Isso tudo é dúvida que talvez nem
passe pela cabeça dos americanos que
vão aos escritórios do Consulado bra-
sileiro em Nova Iorque obter visto em
seus passaportes.

O que'provavelmente lhes ocorre
é a diferença de tratamento a que são
submetidos em nome de um novo
principio de reciprocidade. Afinal, nos
Consulados americanos, o tempo de
espera médio para um visto não é de
uma semana, não há falta de fundo-
nários, não há bancos de madeira, não
há a obrigação de voltar três vezes
ao mesmo guichê para fazer a mesma,
coisa e há informações precisas.

Para poupar à imagem do Brasil
ponderações desse tipo, o Itamarati,
que teve imaginação para criar essa

. novidade, devia ter o cuidado de criar
as instalações e os serviços que a ad-
ministrem, dentro do mesmo princi-
pio da reciprocidade que o inspirou.

No fogo
A Assembléia Legislativa de São

Paulo pode ter, a partir de março, um
presidente saido do grupo autêntico
do MDB.

Acaba de lançar sua candidatura
ao posto o Deputado estadual Robson
Marinho, que há dois anos lidera a
Oposição e em novembro esteve en-
tre os candidatos mais votados.

Reserva
As únicas visitas que o Ministro

Mário Henrique Simonsen teve em Te-
resópolis no último fim de semana
procuraram-no para jogar xadrez.

Flexível
A nova arrumação de funções, au-

tarquias e áreas de influência dos vá-
rios Ministérios, que começou em tor-
no da Secretaria de Planejamento,
deverá continuar ao longo do próximo
Governo.

Por enquanto, funcionou o crité-
rio de permitir ao Ministro do Plane-
jamento o manejo da politica econô-
mica nacional.

Mais tarde, quando a equipe en-
trar cm funcionamento, os cortes, mu-
danças e redlsposlções passar&o a
atender, principalmente, a economia
da própria máquina de Governo.

Serão podados os galhos Inúteis
do Ministério, para reduzir despesas.

Fórmula
De uma raposa com toca em boa

vizinhança:"Anda todo mundo procurando
decifrar esse Ministério à luz de quem
fez que Pasta e, nisso, acaba-se per-
dendo de vista a lógica que explica
quase todos as escolhas. O Governo
Figueiredo entra em campo armado
para a primeira fase da conciliação,
que é a conciliação interna, entre os
próprios grupos e facções em que o
tempo dividiu o regime. Assim, ten-
tou-se reunir os' melhores desempe-
nhos pessoais de cada Governo".

"No futuro, é provável que se
forme um novo Ministério, que ten-
tara ser o da conciliação da Revolução
com adversários. Isso, porém, não po-
dia ser feito agora, por vários moti-
vos. O primeiro é que ainda existem
Arena e MDB. Ainda é cedo para um
emedebista com esse rótulo, pegar va-
ga no Poder.

O segundo, mas talvez principal,
é que a importância das dissidências
internas ainda é muito maior para o
Governo do que o das oposições".

Registro
Durante a passagem da missão da

Ordem dos Advogados do Brasil por
Montevidéu, o presidente do Colégio
dos Advogados uruguaio viajou para
Punta dei Este e não deixou ende-
reco.

Corrida
Nas últimas 48 horas de composi-

ção da equipe do Governo Figueiredo,
Brasília, em pleno recesso do Legis-
lativo e do Judiciário, está sem vaga
nos hotéis.

Coutradança
Ontem, o Embaixador brasileiro

em Londres, Roberto Campos, pediu
ao Itamarati férias de 30 dias.

Ontem mesmo ás férias lhe foram
concedidas.

Discreto
Em surdina, quase sem ser visto,

o futuro Governador do Rio Grande
do Sul, Amaral de Souza, passou on-
tem pelo Rio de Janeiro e conseguiu
estar com dois ministros já escolhi- .
dos para a equipe do General João
Baptista de Figueiredo.

Passou pelos escritórios do pró-
ximo Ministro do Interior, Mário An-
dreazza.

Esticou nos escritórios do próximo
Ministro das Minas e Energia, César
Cais.

Explicação
Explica a Legião Brasileira de

Assistência que até hoje não assinou,
com a Prefeitura de Niterói, o con-
vênio para a instalação de quatro
creches na cidade porque o contrato,
discutido há vários meses, saiu er-
rado.

Pela Portaria 372/76, alega a en-
tidade, ela não pode financiar proje-
tos que incluam o pagamento de pesr
soai. Só pode aplicar recursos na ali-
mentação de crianças e nas insta-
lações.

• No contrato previsto para Niterói,
a Prefeitura está cuidando das insta-
lações. Supõe-se que sobre para a LBA
a alimentação.

Lance-livre
Está nas mãos do Ministro da

Educação, Euro Brandão, um estudo
propondo a criação, no MEC, da Fun-
daçãp Nacional de Desportos. O novo
órgão contaria com recursos da Lote-
ria Esportiva e teria a responsabili-
dade de coordenar a politica e os pro-
gramas esportivos oficiais. A decisão
de criar o órgão será do futuro Go-
verno.

E no dia 25 o Ministro Euro Bran-
dão receberá o Brigadeiro Jerônimo
Bastos. Será aprovado o calendário
esportivo para 79.

A nota média do exame de Inglês
no vestibular da Universidade Federal
de Santa Catarina foi de 2.2.

Chega ao Brasil amanhã o Minis-
tro da Fazenda do Canadá, Jean Cre-
thier.

Retornou de uma viagem à Ar-,
gentina e ao Chile o Governador do
Pará, Aloisio Chaves. Na próxima se-
mana será recebido pelo General João
Baptista de Figueiredo.

O faturamento da rede de super-
mercados em todo o pais, no ano pas-
sado, atingiu a Cr? 200 bilhões. São
quase 9 mil lojas de auto-serviço fun-
cionando no pais.A Rodovia Castello Branco, em
São Paulo, será prolongada até a ei-
dade de Ourinhos.
•. O Governo do Paraná espera ar-
recadar, este ano, em tributos e hn-
postos, 60% a mais do que em 1978.
O aumento deve-se à recuperação da
produção agrícola no Estado.

No ano passado, o metrô paulista
transportou mais de 190 milhões de
pessoas. Representa um aumento de
8% sobre o movimento do ano an-
terior.

O Ministro da Fazenda, Mário Hen-
rique Simonsen, visila as obras do me-
trô carioca na sexta-feira.

A Secretaria de Planejamento da
Presidência da República editou um
volume contendo o balanço da admi-
nistração Geisel na economia nacio-
nal.

Hoje, na Casa de Rui Barbosa, o
professor Alberto Venancio Filho fala
sobre Os Tribunais e a Intervenção
do Estado no Domínio Econômico.

O Conselho Nacional de Pesquisas
vai dar parecer sobre o desmatamen-
to da Amazônia.

Os principais postos de liderança
na Assembléia Legislativa do Rio es-
tão sendo disputados por oite depu-
tados. divididos em dois grupos iguais
e formados per representantes do an-
tigo Estado do Rio e da ex-Guanaba-
ra. Os mais disputados são a Presi-
ciência e a liderança do Governo. Na
Assembléia Legislativa ainda não
houve a fusão.

Estendida ao Rio Grande do Sul a
proibição de fumar no interior dos
ônibus intermunicipals.

Amanhã, na sede do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro (Rua
Augusto Severo, 8), o Presidente do
Senado, Petrônio Portella, lançará os
13 volumes da coleção Atas do Conse-
lho de Estado. Fará também o lança-
mento do livro do historiador José Ho-
nório Rodrigues: O Conselho de Es-
tado — O Quinto Poder?

O Governo de São Paulo inicia es-
te mês 30 novas obras, nas quais se-
rão aplicados Cr$ 3 bilhões. A Via
Anhanguera, no trecho Ribeirão Pre-
to—São João, será duplicada. Só este
investimento será de Cr$ 1 bilhão 700
milhões.

Hoje a Assessoria Econômica do
Ministério da Fazenda e a Sunab vão
fixar os novos preços da carne.

A FEEMA editou um folheto, em
inglês, explicando todos os seus pro-
gramas no Estado do Rio.

O Embaixador da Polônia, Jan Ki-
nast, veio ontem ao Rio, inaugurar a
exposição de cartazes de artista po-
loneses na galeria do Centro Cultural
Cândido Mendes, em Ipanema.

O Governador Sinval Guazzelll vai
reunir dia 24 (seu aniversário) todo
o secretariado, para um churrasco, na
Fazenda Cipó, em Vacaria.
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INSGRIÇÕES ATÉ 19/01/79
Rua Marquês de Abrantes, 55.

Falta de documentos eleva a
10% índice de desistências
no vestibular em 7 Estados abre no Rio

PRÓXIMOS CURSOS

• ÁREA: HIGIENE, SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO

Medicina do Trabalho (em convênio com
aFUNDACENTRO)

Engenharia de Segurança do Trabalho
(em convênio com a FUNDACENTRO)

Treinamento Membro das CIPAS

. ÁREA HOSPITALAR
Aperfeiçoamento em Administração e Or-

ganização de Sistemas Saúde
Auxiliar de Administração Hospitalar .
Hotelaria Hospitalar
Organização e Administração Hospitalar

• INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ: 22/02.

Informações e Inscrições: Rua São Francisco Xavier, 524
Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha,.sala 214, fones; 264-8143 e

' 284-8322 - r. 2757

~ - ÍÁ-FüNDAÇAOa
GETÚLI0 VARGAS

üursrsrsrsrsrsrs
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
fSrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
Catespe

Cursos de Atualização e Especialização de Executivos.

CURSOS NO CENTRO DA CIDADE
Administração e Gerência
Administração de Pessoal
Organização e Métodos
Técnicas de,Recrutamento e Seleção
Administração de Cargos e Salários
Administração de Material
Administração Financeira
Análise Financeira para Financiamentos •
Investimentos

'• Custos
Legislação Trabalhista e FGTS

•' Comunicação Oral e Escrita: Técnicq da
Redação • Correspondência
Imposto de Renda — Tributação das Pessoas
Jurídicas
Atualização em IPI e ICM
Comércio Exterior — Importação e Exportação
Elaboração e Análise de Projetos
Marketing
Planejamento e Controle da Produção
Orçamento Empresarial
Auditoria
Compra e Venda Imobiliária — Teoria • Prática
Administração de Treinamento

INICIO: 1P DE FEVEREI RO 79.
HORÁRIO: 18,45 às 21,30 horas
INSCRIÇÃO: de 9,00 às 21,00 horas

RJNDAÇÃ0 GETÚLI0 VARGAS

Av. Treze de Maio, 23-129 Andar Edifício Darke
Telefones: 252-1857,222-3159 e 221-2888

INSCRIÇÕES ABERTAS.

Curso de
Turismo

v
Os exames vestibulares às Universidades íede-

rais continuam hoje e amanhã em vários Estados,
reunindo, em apenas sete deles — Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás (Goiânia e Brasi-
lia), Mato Grosso, Alagoas e Amazonas — mais de
227 mil candidatos. O Índice de faltas oscila entre
5%' e 10%, a maioria por desistência e falta de do-
cumentos.

No Rio, o diretor acadêmico do Cesgranrlo —
124 mil 249 candidatos — Sr Herman Jankovitz, ao
comentar a prova de amanhã (Matemática e Fi-
sica) garantiu que não exigirá memorização de
fórmulas, mas capacidade de análise, dedução e in-
terpretação das questões. No ano passado, a nota
média da prova não ultrapassou 2,4 pontos, a mais
baixa entre todas as disciplinas.

lar da Universidade Federal
do Paraná é de 5%, de açor-
do com a comissão que diri-
ge os exames. Este ano, nota
Inferior a 2,6 pontos elimina
o candidato.

Dois condenados por cri-
mes políticos — Aloisio Va-
lério da Silva e Paulo Pon-
tes da Silva — prestaram
exames à Universidade Fe-
deral da Bahia na Feniten-
ciaria Lemos Brito, dispu-
tando entre mais de 20 mil
candidatos uma das 3 mil 75
vagas oferecidas.

Em Vitória, Espírito San-
to, a descentralização —
houve provas em três. locais
da Região Metropolitana —
facilitou o acesso dos 12 mil
228 candidatos às 1 mil 970
vagas para a Universidade
Federal do Espírito Santo.

Em Goiânia, pelo segundo
ano consecutivo, houve que-
bra do sigilo na prova de
Biologia, fato que obrigou o
Reitor da Universidade Fe-
deral de Goiás a pedir a in-
tervenção ida Policia Federal
(há um inquérito em anda-
mento) e a determinar a
confecção de novas provas
fora do Estado. Há 14 mil

AS PROVAS

Em Brasília, dos 8 mil 145
inscritos no vestibular da
Universidade de Brasília, fe-
deral, faltaram 869 às pro-
vas de Física e Comunica-
ção Social, mas apenas 85
habilitados deixaram de
prestar exame; os 783 res-
tantes são desistentes ou
inscritos que não tinham a
documentação exigida.

Em Manaus, Amazonas —
a primeira prova foi realiza-
da domingo — 13 mil 719
candidatos disputam 1 mil
475 vagas, com uma propor-
ção de 9,3 alunos por vaga.
Três condenados realizaram
aprova sob vigilância e uma
candidata prestou exame na
maternidade, acompanhada
por um médico. Ao todo, 536
candidatos faltaram ao
exame.

Com provas de Química e
línguas, termina amanhã o
vestibular em Cuiabá, Mato
Grosso, onde há 585 vagas
para 3 mil 189 candidatos.
Os resultados serão divulga-
dos dia 21 porque a corre-
ção dos gabaritos será rea-
lizada na Universidade de
Brasília. No Paraná, o indi-
ce de faltas para o vestibu- 262 candidatos.

Donas de casa não
trabalharão mais

São 7:30 da manhã. Automaticamente, toca o despertador, abrem-se
as cortinas, a cafeteira ferve e o televisor apresenta o primeiro noticio-
so. Depois,você aperta um botão na cozinha, solicitando suas receitas
prediletas. O computador calcula os ingredientes para 6 pessoas e
ordena que os fornos se liguem ás 11:45h. Ao meio-dia, a copeira-
robô servirá o almoço. A revista SELEÇÕES DOREADEfVSDIGEST
mostra como isto será possível, graças aos baratíssimos minicomputa-
dores. A edição de janeiro fala sobre Milton Friedman, João Paulo
II, Voltaire, Churchill e o Príncipe Charles. Grátis, um brinde sur-
presa. SELEÇÕES, o prazer de ler. Nas bancas.."79SESAT<?<â

sociedade de
ensina superior e
assessoro técnica

m PROCESSAMENTO DE
DADOS> (Análise rir Sistemas)

(Empresas, Comércio Exteflorl

FACULDADE
DE ADMINISTRAÇÃO

DA GUANABARA
Todos os Cursos

soo reconnccifios
Rua General Séveriáno. 159 Teis,' 266-3019 e 246-2832

INSCRIÇÕES ABERTAS

a
ÍÃu

fINSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
FE GERÊNCIA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RJ

IX CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS -CEADE
OBJETIVO: Acrescentar à formação do profissional de.
nível universitário um componente de conhecimentos de
administração com a finalidade de aumentar a sua capaci-
dade para tomadas de decisões, de desenvolver a visão
globalista da empresa e de sistematizar seus conhecimentos
sobre as modernas técnicas e atitudes essenciais à solução
dos múltiplos problemas empresariais.
REQUISITOS: Curso superior completo, apresentação do"Curriculum Vitae", experiência empresarial mínima de
2 (dois) anos e entrevista pessoal.
DURAÇÃO: 12 de março a 12 de dezembro de 1979 com
férias no período de 16 a 31 de julho. -
DISCIPLINAS: Teoria da Administração, Economia e Fi-
nanças, Administração de Marketing, Administração da
Produção, Estatística, Elaboração e Análise de Projetos,
Computadores e . Atividades Complementarei Incluindo"BUSINESS GAME"
HORÁRIO: de 2a a 5a feira de 18:30 às 21:45 lis. (com
intervalo entre 20:00 e 20:15 hs.).
INSCRIÇÕES: 2a a 6? das 08:00 às 20:00 horas.

R. Marques de Sio Vicente, 228 - CEP: 22453 - GáVM.
Ttls.: 2746649 e 274-6698 .. . „ „„„

, CREDENCIAMENTO -C.F.M.O.-O

Cem vozes menor que o
Brasil, Portugal "multo sabe
e multo tem a ensinar em
matéria de turismo" aílr-
vnou o presidente da Rlotur,
Vlctor Pinheiro, ao abrir o

2V Curso Luso-Braslleiro de
Turismo, no qual falarão
seis técnicos de ramo portu-
gueses.

Participam 122 agentes
de viagens e estudantes de
Turismo do Rio, Petrópolls
k outros municípios fluiml-
nenses, Belo Horizonte e
Belém do Pará. Além das
palestras e debates, o Curso
•incluirá visitação ao Aero-
porto Internacional do Rio,'
Marina da Glória e Riocen-
ibro.

A ORIGEM
O curso de turismo ontem

Iniciado e que se encerra
no próximo dia 19 é uma
decorrência do congresso
que os agentes de viagem
brasileiros realizaram há
dois anos em Curitiba, dai-
irante o qual surgiu a idéia,
de se criar a Associação Ini
•tercontinenital de Estudos .
Turísticos e Culturais. Foi
essa Associação que íez rea-
lizar em Lisboa, no último
mês de abril, o 1? Ouxso Lu-
iso-Brasileiiro.

NA abertura do Curso ia-
laram, ainda o presidente
da Miumitur,* Sr Pedro AI-
fonso Mibielll de Carvalho,
o diretor da Escola Portu-
guesa de Turismo do Insti-
ituto Superior de Línguas e
A d m 4 ndatrfcifco, professor
Fernando de Mello Moser;
o vice-presidente do Conse-
lho de Turismo da Confede-
•ração Nacional de Turismo,
Sr José Paulo Siqueira;, o
diretor da Emlbra/tur, Sr Al-
•Uno de Carvalho; e o Secre-
tário Municipal de Admirais-
tração, Sr Paulo de Oliveira
Lima.

O presidente da Riotur
«lembrou ser Portugal "um >
país que multo sabe e faz ,
pelo turismo". Só no ano -
passado, entraram em Por-
tugal "perto de 6 milhões
de turistas, enquanto nós ;
recebemos não mais de 050
mil". Reconheceu que uma-
das causas que prejudicam
o iturismo no Brasil está no
depósito de Gr$ 22 mil para¦viagens ao exterior. Acredl-
>ta que a exigência seja re- '
gulamenitadia qualquer dia.

Laranjeiras
Paraty
r <=v—^

0 mais sofisticado
empreendimento de lazer da
América dó Sul.

Condomínio fechado,
com privacidade total,
exclusivo para um
selecionado grupo de
pessoas.

Pronto para você desfrutar
hoje.

Paraty-BR101Km-202

Magníficas praias-
Marina.maisde 100.000 m2-
Golfe, executive - Tênis, 3
quadras-Hipismo.

Centro Social: hotel,' 
restaurante, bar, discoteca.

Asfalto, água, luz,
esgoto em todos os
terrenos.

Área total: 11 milhões de
metros quadrados.

Área utilizável: 3 milhões
de metros quadrados.

Informações e Vendas
Rio - Rua Vise. de Pirajá, 550
-18?-cj. 1804-Tels.:
227-0992e 247-0884

fatanjileiiw
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artesã
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Debaixo desta marca sempre
o melhor negócio em arte.

©288-5414
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OíM-DF poderá enquadrar Delegados PM tortura seminarista que sssssssssssgsssgsssssssssssssssssssssssssssssssgsgsssg
o Ministro da baude por ter recebem veto cumpria missão pastoral no |violado ética dos médicos com tristeza

Brasília — O Ministro da Saúde, Almeida Ma-cnado, poderá ser acusado de infringir a ética mé-dica, por ter atingido toda a categoria profissionalna carta aberta sobre a morte do menino NiltonGaite da Silva, por hidrofobia, em 20 de dezembro.A informação é do presidente do Conselho Regionalde Medicina, Hermes Alcântara.
A comissão de instrução do processo reuniu-seontem para as primeiras providências e tem 60 dias

para intimar o Ministro. Para o Sr Hermes Alcan-
,tara, é indiferente que o Sr Almeida Machado nãotenha citado nomes na carta aberta, como alega oconsultor jurídico do Ministério, Hélio Dias, quenão vê quebra da ética médica. O Ministro se recusaa falar do caso.
JURISDIÇÃO

O Sr Hermes Alcântara
explicou que o CBM-DF tem
competência para Julgar o
Ministro, mesmo que o re-
gistro dele seja de outro lu-
gar, pois o lato ocorreu em
Brásilia. E se o Sr Almeida
Machado não tiver CttM,
terá cometido outra infra-
cão, pois assinou a cana' como médico. Disse ainda
que foram feitas as primei-• ras Intimações no processo
que apura a morte do goro-
to, mas não deu o nome por
ser assunto siglloso. Proces-

so da Fundação Hospitalar,
onde ocorreu o caso, inocen-
tou os médicos.

A ação civil que pleiteia
pensão e reparação de
danos morais para a mãe
do garoto foi distribuída
ontem à Ia. Vara da Fazen-
da Pública. O advogado
Inemar Pena Marinho, queresponde por ela, também
acionou, na Justiça do Tra-
balho, a empresa Novacap,
do Governo do Distrito
Federal, por tê-la demitido
dois dias após a morte do
filho, sem atender aos direi-
tos trabalhistas dela.

Embrafilme já tem prontos
primeiros seriados de TV
para serem comercializados

Brasília — Até julho, os primeiros seriados pro-duzidos pela Embrafilme para a televisão estarão
prontos para serem comercializados. A informaçãofoi dada ontem à tarde por Roberto Farias, apósreunião com representantes do Prontel e da TVEducativa, na Secretaria-Geral do MEC. Ò presi-dente da Embrafilme acrescentou que os pilotos de12 das 18 séries produzidas inicialmente pela em-
presa já estão prontos.— Nó momento, nós estamos esperando apenas
que o ciclo todo esteja completo para apresentá-loao Ministro da Educação — disse ele. — Depois, se-lecionaremos os melhores pilotos produzidos paraoferecê-los a emissoras da rede privada e à própriaTV-E, que já conta com uma rede considerável emtodo o país.
REFLEXOS

Segundo Roberto Farias,
a produção de enlatados pe-Ia Embrafilme começa a
apresentar reflexos no mer-
cado: várias emüssoiras Ide
televisão brasileiras come-
çaram a preparar os seus
próprios seriados.

— A Embrafilme não
quer substituir grupos pri-vados, não quer esbatiaar o
mercado, nem em relação
ao íilme para cinema, nem
em reiação ao filme para
televisão, •— afirmou o pre-

sidente da empresa. — o
que nós queremos é comple-
meiitar este mercado. O quea Embrafilme fez, e está
multo satisfeita de ter feito,
foi dar o primeiro passo ha
direção Idos. seriados macio-
háiis.

— O Brasil possui mais
de 14 milhões de aparelhos
receptores de televisão-,
mais do que toda a América
Latina junta. Isto torna-o'
um dos poucos países no
mundo a poder desenvolver
sua própria indústria de fil-
mes para televisão.

Rio Grande do Sul mobiliza
maior número de estudantes
para programas do Rondou

Porto Alegre — O Rio Grande do Sul foi o Es-tado que mobilizou o maior número de universitá-rios nos programas do Projeto Rondon em 1978 —
20 mil estudantes — e na semana passada partiram830 universitários gaúchos durante as férias de• verão.

O diretor-executivo do projeto, professor LuizCarlos Gomes Serpa, explicou que os universitários
gaúchos foram os pioneiros do Projeto Rondon no
programa de campo avançado, em 1969; Naqueleano, cerca de 40 alunos da Universidade Federal deSanta Maria chegavam a Roraima para projetarsuas experiências junto às comunidades carentes doTerritório.
PROGRAMAS

No Programa de Ope-
ração Nacional — realizado
durante as férias de verão— os 830 universitários do
Rio Grande do Sul exer-
cerão saias atividades bási-
cas, (englobando área de
saúde, assistência social,
técnica, etc) nos Estados de
Alagoas, Pernambuco, Goiás
e Mato Grosso do Sul. Para
todos oa programas do Pro-
3 eco Rondon os universitá-
rios, depois de realizarem
suas inscrições junto às di-

retorlas executivas ou nü-
cleos regionais, são subme-
tidos a doils meses de trel-
naménito eposteriiorse-
leção.

Do programa campo
avançado os gaúchos parti-clpam em Roraima (univer-
sltários de Santa Maria),
Alto Solimões (estudantes
da PUCRES), Rondônia
(universitários da UFRGS)

e Cáceres, em Mato Grosso
(estudantes das Umiversida-
des de Pelotas e Rio Gran-
de).

Jornal pede Padre não
garantias
a Falcão

quer ouvir
'"Cálice"

Brasília — Em telegrama
ao Ministro da Justiça, SrArmando Falcão, o Deputa-
do Siqueira Campos (Are-na-GO), solicitou garantiasde vida para todos os com-
poraentes da redação e ofici-
nas do jornal Cinco de Mar-
ço, de Goiânia, depois queum veiculo do matutino foimotralhado duas vezes na
noite de sábado.

O Deputado Siqueira
Campos aponta o grupo li-
gado ao Governador Ira-
puan Costa Júnior como
responsável, ''em razão de
que teríamos a intenção de
denunciar o Sr Irapuan às
autoridades e à opinião pú-blioa pelos incontáveis ca-
sos 'de desabrida corrupção,
assassinatos, grilos de ter-
ras, desvios de dinheiros
públicos e dos bancos ofi-
ciais"

São Paulo — A maioria
dos religiosos da região de
Bauru, opinou contra a
apresentação-da música Cá-
Uce, de Gilberto GU e Chico
Buarque, em igrejas católi-cas, sem comentar a proi-bicão do Arcebispo de Be-
lém, D Alberto Gaudêncio
Ramos, sob alegação de quea música "expressa senti-
mento profundamente anti-
cristão".

A irmã Eleonora de Sou-sa, professora do Centro dePós-Graduação da Faculda-
de de Filosofia, Ciências eLetras de Bauru, acha quea música é normal para sercantada e tocada em qual-quer lugar, "menos no inte-
rlor das igrejas". O Padre
Claudino do Nascimento, de
Lins, disse que há um tre-
cho bíblico na letra, mas
não vê "como associar-se li-
turgia nisso."

São Paulo — O delegado
José Wilson Rlccettl coor-
denndor da Comissão
Pró-Aumento dos Delegados
de Policia do Estado, disse
que a maioria os delegados
ipaullstas recebeu "com
muita tristeza" a noticia do
veto, pelo Governador Pau-
Io Egydlo, de todas as
emendas propostas à nova
Lei Orgânica da Policia Cl-
vil, pelo Deputado emede-
bista Rafael Ranieri, quetambém é delegado de poli-via.

Nesta terça-feira, à tarde,
a comissão reúne-se para
uma entrevista coletiva à
imprensa, na qual serão
analisados, Item por item,
os dispositivos vetados e
suas conseqüências.

TRAIDORES

Na próxima sexta-feira,
os delegados estarão reuni-
dos na 5a. assembléia-geral
permanente. Segundo o de-
legado Riochetti, ele e ¦ ou-
tros elementos da comissão
irão "esquentar as coisas de
uma vez por todas".

A principal proposta an-
teclpada pelo delegado será
a da identificação e conse-
quente expulsão, dos qua-
dros da Associação, dos de-
legados que "abertamente,
desde o início de nossas rei-
vindicações, lutaram contra
a classe".

Pará reunido a lavradores 88
88• Belém — O seminarista Eduardo Campos Pe-droso, concluinte do curso de Teologia, foi espanca-do e torturado por três soldados da PM que o pren-deram na localidade de Entroncamento, Municípiode Tucuruí, onde, reunido com lavradores, cumpriaa sua missão como agente pastoral. O seminarista,de 24 anos, foi obrigado a comer ura metro de pa-

pel higiênico.
A denúncia foi feita ontem por três notas ofi-ciais distribuídas simultaneamente pela CNBB —

Regional Norte II, Conferência dos Religiosos doBrasil, Instituto Pastoral Regional, Comissão Pasto-ral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, So-ciedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos eComitê Paraense de Anistia, todos prometendo ado-
tar providências de ordem jurídica.
AGRESSÃO três soldados da PM, doa

quais indentificou apenas
Sogundo as notas oficiais, dois — Dlniz e Faustino —

colocaram num jipe

COMUNICADO 19 2/

o seminarista, que está fa
zendo um estágio na prela
zia de Marabá, foi mandado
pela Comissão Pastoral da
Terra a Entroncamento, po.
voado situado no qullôme-
tro 165 da PA-150 (Belém—
Marabá), no cruzamento
com a estrada de Tucuruí,
para informar às famílias
dos 70 lavradores locais que
aquela comissão estava pro-
videnciando a defesa da
posse de suas terras. Esses
lavradores estão sendo
ameaçados de'expulsão pela
Eletronorte, que pretende
colocar ali outros colonos
retirados das terras que
serão Inundadas pela barra-
gem da hidrelétrica de Tu-
ouruí. .

Quando reunia os lavra-
dores, Eduardo foi preso por

que o
e o levaram para Marabá.
Durante a viagem — segun-
do as notas oficiais — o se-
minarista foi espancado a
socos, pontapés e coronha-
das, além de «brigado a co-
mer um metro de papel hi-
giênico. O fato aconteceu
sábado passado e somente
ontem a Comissão Pastoral
da Terra conseguiu locali-
zar Eduardo Já na Policia
Federal, em Belém, onde fo-
ra entregue pela PM.

O seminarista foi subme-
tido a exame de corpo de
delito no Instituto Médico
Legal Renato Chaves e as
entidades religiosas deverão
entrar com ação na Justiça
para punir os autores da
violência-
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Agências Residência: Rio Branco, Ouvidor, Mauá, Carioca, Catete, Jardim Botânico, leblon, 88
Ipanema, Rainha Elizabeth, Lido, Constante.Ramos, Botufogo, Laranjeiras, Tijuco, 88

Saens Pena, Méier, Jardim do Méier, Cascadura, Madureira, Penha, Campo Grande, 00

O presente comunicado terva paru registrar
uma operação financeira. Não se trata,

pois.de anúncio de vinda um de
oferta de imóveis.

¦RESIDÊNCIA)»
CIA. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO L/%J

informa ter concedido o financiamento de

Cr$ 43.900.095,62
à

CONSTRUTORA PRESIDENTE SA

Com recursos provenientes de depósitos em Caderneta de Poupança
e Letras Imobiliárias.

Para a construção de 70 apartamentos, sendo í,0 de 1 sala c 2 quartos,e iO de 1 sala e 1 quarto, no Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - RJ

Prazos:
Construção: 18 meses

Financiamento aos mutuários finais: 180 meses

Nova IgUaçú, Niterói, Petrópolis, Grujaú, Jacurepaguá.
8888 8888888888888888888888888888888888 88888888888888881

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Para os iamalista&3979
começa com uma boa notícia

Regulamento
A Telecomunicações de São Paulo

S.A. - TELESP, visando estimular o
permanente esforço de aprimora-
mento do jorhalismo.no Brasil e ho-
menagear aqueles que contribuem
para' este objetivo, instituiu, no ano
He 1978, o Prêmio Telesp de Jorna-
lismo, aberto à participação de todos
os jornalistas profissionais sindicali-
zados em atividade no País.

Além do Grande Prêmio Nacional
de Reportagem, em 1979 serão con-
cedidos mais 5 (cinco) Prêmios Espe-
ciais, destinados às categorias especí-
ficas de Economia e Ecologia, Ciên-
cia e Cultura, Esporte, Tefecomuni-
cações • e Fotojornalismo. Poderão
também ser concedida Menções
Honrosas até o máximo de 5 (cinco),
uma para cada categoria especial.

Dos prêmios
O Prêmio Telesp de Jornalismo

tem as seguintes categorias:
Grande Prêmio Nacional de Re-

portagem, à melhor reportagem ou
cobertura jornalística publicada no
ano anterior, no valor de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros), além
de medalha de ouro, diploma e via-
gem pelo Brasil oferecida pela Te^
lesp..

Prêmio Especial na categoria
Economia e Ecologia, ao melhor tra-
balho jornalístico nestas áreas, nas
quais poderão estar incluídos os te-
mas de transportes, energia, agrope-
cuária, comércio exterior, moeda e
crédito, habitação, qualidade do am-
biente natural, recursos naturais,
vida selvagem, preservação de fio-•restas, poluição, demografia e con-
trole de natalidade ou outros que, a
critério do júri, possam ser incluídos
nesta categoria - no valor de Cr$
40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) e
diploma.

Prêmio Especial na categoria
Ciência e Cultura, ao melhor traba-
lho jornalístico nesta área, na qual se
incluem matérias relativas à divulga-
ção científica, informação tecnoló-
gp, pesquisa cultural, artes, educa-
ção, saúde, medicina e comunicação
de massa, no valor de Crf 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros) e diploma.Prêmio Especial na categoria Es-
portes à melhor reportagem, análise
ou debate na área de informação es-
portiva, no valor de Cr$ 40.000,00
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(quarenta mil cruzeiros) e diploma.
Prêmio Especial na categoria Te-

lecomunicações, ao melhor trabalho
jornalístico nesta área, incluindo te-
mas históricos, desenvolvimento dos
serviços ou da tecnologia específica
no .Brasil ou no mundo, no valor de
Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzei-
ros) e diploma.

Prêmio Especial na categoria Fo-
tojornalismo, à melhor fotografia ou
reportagem fotográfica publicada em
jornal ou revista do País, no valor de
Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzei-
ros) e diploma.

Aos agraciados com Menção
Honrosa será entregue um diploma
do prêmio. Se os trabalhos concor-
rentes, em qualquer categoria, não
apresentarem nível de qualidade mi-
nima aceitável, a critério do júri, o
Prêmio Telesp de Jornalismo poderádeixar de ser atribuído, tanto para o
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Grande Prêmio Nacional de Repor-
tagem como para qualquer Prêmio
Especial.

Da inscrição
A inscrição para o 2' Prêmio Te-

lesp de Jornalismo será feita no
período de 9 de janeiro a 9 de fe-
vereiro de 1979, na sede da Telesp,
mediante a entrega de 5 (cinco) vias
dos trabalhos publicados no ano an-
terior na imprensa brasileira.

Poderão inscrevér-se todos os jor-
nalistas profissionais em exercício,
sindicalizados, com vínculo empre-
gatício ou não, em atividade no País
ou no exterior desde que á serviço de
publicação periódica brasileira.

Os trabalhos publicados sem assi-
natura deverão ser acompanhados de
declaração do chefe de redação ou
equivalente, comprovando ou identi-

ficando a autoria da matéria ou ma-
térias.

A prova de sindicalização será
feita mediante simples indicação do
nome da entidade sindical a,que o
jornalista estiver filiado e do número
dematrícula. ¦

Cada jornalista poderá concorrer
com o máximo de 3 (três) trabalhos.
Caberá à comissão julgadora ou júrifazer a classificação do trabalho, in-
cluindo-o na categoria estabelecida
para premiação.

Do júri
O júri que julgará e escolherá os

ganhadores do Prêmio Telesp de Jor-
nalismo será integrado por 5 (cinco)
membros:

a);dois jornalistas profissionais de
renome, escolhidos pela Telesp a
partir de uma lista de 7 (sete) nomes-
indicados pelo Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estado de São
Paulo e pela ABI - Associação Brasi-
leirà de Imprensa;

b) dois professores de jornalismo-
escolhidos pela Telesp a partir de
uma lista de 7 (sete) nomes indicados
pela Escola de Comunicação e Artes
da USP, pela Faculdade de Jorna-
lismo Cásper Libero e Fundação Ar-
mando Álvares Penteado;

c) um representante da Comissão
do Prêmio Telesp, indicado pela pró-
pria Telesp.

A cada um dos membros será
paga remuneração pela colaboração
prestada, além do ressarcimento de
despesas de viagem e hospedagem
eventualmente necessárias.

Da entrega do prêmio
O júri terá dois meses de avaliação

dos trabalhos (de 10 de fevereiro a 10
de abril). Os premiados serão anun-
ciados no dia 12 de abril, data do ani-
versário da Telesp, e a entrega dos
prêmios será feita no dia 5 de maio,
Dia Nacional das Comunicações e
data do nascimento do Marechal
Rondon, Patrono das Comunica-
ções.

Observação importante
Local de inscrição: Departamento

de Relações Públicas da Telesp, à
Rua Pio XII, n"? 258 - CEP 01322 -
São Paulo-CAPITAL

Prazo: de 9 de janeiro a 9 de fe-
vereiro de 1979.

Uma notícia de primeira
página: já estão abertas as
inscrições para o 2o Prêmio
Telesp de Jornalismo.

Quem for jornalista
sindicalizado pode concorrer
a estes prêmios: um Grande
Prêmio Nacional de
Reportagem, no valor de
Cr$ 100.000,00, com viagem
pelo Brasil, e mais cinco

prêmios especiais, destinados a Públicas da Telesp, à Rua Pio
categorias específicas, no valor XII, 258 - CEP 01322 -
de G$ 40:000,00 cada um São Paulo - Capital Qualquer

Qualquer.matéria publicada informação, telefone parana imprensa brasileira durante 285-7055 (código DDD: 011).
1978 poderá ser inscrita.
Mas atenção para o prazo:
este ano é de 9 de janeiro a 9 de
fevereiro, impreterivelmente.
A inscrição você faz no
Departamento de Relações
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D Hêlder critica indiferença
do Governo pelos refugiados

ttiH A\*v*

Recife — O Arcebispo
de Olinda e Recife, Hél-
der Câmara, criticou
ontem o Governo brasl-
leiro por não receber os
refugiados vietnamitas:"Em horas assim, a úni-
ca saida inteligente e
válida é abrir a brasi-
leira, o que para mim é
sinônimo de escancarar
portas e coraçêes, e não
argumentar que a lei
não permite".

D Hélder disse quechegou a ter esperanças
quando o presidente da
CNBB (Conferência Na-
cional dos Bispos do
Brasil), Âloisio Lors-
cheider, pediu ao Minis-
tro das Relações Exte-
riores para o Brasil aco-
lher os refugiados: "In-
felizmente, a resposta
foi a mesma, iria de
sentimentos, levando em
consideração apenas o
problema legal".

Pesticida mata menina, no Paraná
Cascavel — O progressivo

envenenamento dos rios do
Oeste paranaense, pela utl-
lização irregular de defensi-
vos agrícolas, provocou a
morte da menina Tânia
Schroeder, de um ano. Ela
bebeu água de um regato
no Município de Santa He-
lena que continha maripo-

sas da soja envenenadas
por inseticidas, o que lhe
causou obstrução resplrató-
ria. A denúncia é do adVo-
gado e Vereador Pery Bac-
ker Bueno, da Arena de
Santa Helena, e foi confir-
mada pelo médico Fernan-
do Hamanomoto, da pollcli-
nica local.

Peixes começam a morrer em Paranaguá
Curitiba — Toneladas de

peixes mortos, principal-
mente peacadinhas, parus e
bagres, começaram a apare-
cer ontem na baia de Para-
naguá, numa área de 30 mi-
lhas marítimas que vai de
Guaraceba a Paranaguá. A
denúncia é do coordenador

de Pesca da Associação de
Crédito e Assistência Rural
do Paraná, Sr Luís Augusto
Sisnero, para quem esta- "é
a primeira vez que se verifl-
ca uma mortandade da Iam-
na marítima na baia em tal
quantidade."

Bancários fazem apelo a Geisel
Belo Horizonte — Com a

alegação de que não têm
para quem apelar e que o
Ministério da Previdência
Social se declarou lncompe-
tente para decidir a
questão, funcionários apo-
sentados do Banco do Bra-
sil nesta Capital, enviaram
telegrama a o Presidente

Geisel pedindo que mande
a Caixa de Previdência da
entidade pagar a comple-
mentação da aposentadoria,
a que se julgam com direi-
to. Segundo os aposentados,
o Banco do Brasil vem re-
tendo ilegalmente os recur-
sos da Caixa desde julho de
1977.

Bebê some em hospital paulista
São Paulo — Até agora,

o delegado José Carlos Fa-
zio, de São Vicente, nada
apurou sobre o desapareci-
mento de uma menina de
4 meses no Hospital São Jo-
sé, em 27 de dezembro. Eli-
zabeth, filha de Lourival e
Aparecida Leuttes, foi in-

ternada no dia 22 mas seus
pais só foram visitá-la dia
29, não mais a encontrando.
A menina foi retirada por
uma mulher moreno-clara,
de estatura média, e 6 hos-
pitai escondeu o fato até
o dia 4, alegando que Eliza-
beth estava no isolamento.

Jornalista ganha concurso de teatro
Curitiba — A jornalista

Ana Maria Machado, do -
JORNAL DO BRASIL, com
No Pais dos Prequetés, foi
a primeira colocada em
pontos no 4? Concurso Na-
cional de Textos para Tea-
tro Infantil, promovido pela
Fundação Teatro Guaíra do
Paraná..Os dois outros ven-

cedores, entre 49 concorren-
tes, foram Ligiia Maria Nas-
sif Naim, com Pelas Cami-
nhos do Arco-íris e Marco
Antônio da RtochaApoliná-
rio Santana, com O Miste-
rioso Caso da Tanajura e
as Arvores que Cresciam
num Instante.

Vmuarama apreende vacina deteriorada
Curitiba — A Secretaria

de Agricultura apreendeu
um total de 61 mil doses
de vacina contra a febre af-
tosa que seriam aplicadas
no rebanho de Umuarama,
o maior centro de criação
do Paraná. Segundo o exe-
autor da campanha de vaci-

nação, Sr Waleston Viana,
as doses "nâo apresenta-
vam suas características
normais e nâo produziriam
os efeitos lmunlzantes". A
vacina perdeu qualidade ao
ser congelada pelas clinicas
veterinárias da região.

Teatrólogos criam "Banco de Peças9
Salvador — A criação de

um Banco de Peças, que se-
ria sediado em João Pessoa,
Paraíba, e com 'represen-
tações nas principais cida-
des da região, com vistas
ao levantamento da drama-
turgia nordestina e sua cir-
culação, é uma das 17 reco-
mendações finais do Semi-.

nário de Dramaturgia do
Nordeste, encerrado no fim
ide semana nesta Capital.
Outra recomendação foi a
de que sejam intensificadas
montagens de formas dra-
máticas populares, como o
buimba-meu-boi, autos pás-
toris e Natal e teatro de
fantoches.

Ônibus vão para o Chile de navio
Porto Alegre — Apôs um

mês retidos na Argentina,
48 ônibus retornaram ao
Brasil e foram embarcados
no navio chileno Atacama,
que zarpa hoje para o Chi-
le. Permanecem em Paso de
los Libres 180 chassis e ôni-
bus da Scania, retidos rio
5? Regimento de Infantaria

e no 71? Esquadrão da Gen-
darmerla, sem previsão de
liberação, pára resolver a
situação dos camíonelros
autônomos, o Prefeito Antõ-
nio Augusto Brasil Carus,
reuniu-se ontem com repre-
sentantes dos fretelros, do
DNER e da Receita Federal.

"O Povo" festeja aniversário com livro>
Fortaleza — O jornal O

Povo comemo rou j ontem,
com coquetel em; sua sede,
o 51"?. aniversário de fim-
dação, oportunidade.em que
sua diretora-presldenta, Sra
Albina Sarasate, presidiu o
lançamento do livro Man-
chetes Históricas, que regls-

tra os principais fatos ocor-
ridos' no Brasil e no mundo
e .'publicados em sua primei-
ra página, ao longo de sua
existência. O Povo é lmpres-
so em offset e distribuído
em quase todas as Capitais
brasileiras.

Prefeito pede ajuda para
reconstruir cais de Ilhéus

Salvador — O Prefei-
to de Ilhéus, Sr Antônio
Olímpio da Silva, vol-
tou a advertir para a
ameaça de desabamen-
to de 100 metros de cais
de proteção de Pontal,
um dos bairros mais po-
pulosos da cidade. O fa-
to já foi comunicado
aos Ministérios do Inte-
rior e dos Transportes,
com pedido de ajuda
para recuperação úr-
gente.

Segundo o Prefeito, a
construção do porto de
Malhado, por onde sai a
maior parte do cacau
exportado pela Bahia,"determinou profundasalterações no comporta-
mento das correntes ma-
rítimas, com conse-
quências danosas paraa cidade, ocasionando o
assoreamento da praiado Flamengo e erosão
na área do Pontal, até
o morro de Pernambu-
co". •

Mjki TfwKmrWA 
TFI Wr«ir f Fxn f.iH*|K**>Qr^91fl

: íL '-' '^!l^Aj ; K^/^fl hI V'V / iSBÊÊP^^sStt. ^mÊÊ^. W-
X " ¦¦^.'•jr''':"' ''''íl Bi ¦ "¦ '—-¦¦' '¦*¦-»-- ¦ ai

m. '''•' ":M mAJ&^-' 
'¦¦'¦¦ ¦" JM Saü^pFpP í W - ¦ '•"'' "^SP" ' ¦ ¦

Cardeal afirma que
Puebla adotará os
rumos do Evangelho

O advogado Meltzer mostra as fotos pelas quais Camilo reconheceu o delegado Pedro Seelig

Guazzelli leva a Geisel na
segunda-feira relatórios
sobre seqüestro de casal

Porto Alegre — Os relatórios da Secretaria de
Segurança gaúcha sobre o seqüestro do casal de
uruguaios e da comissão de advogados que esteve
em Montevidéu serão levados ao Presidente Geisel,
segunda-feira, pelo Governador Sinval Guazzelli,
que ontem chamou o presidente da Comissão, Sr
Marcus Meltzer, para saber dos resultados da
viagem.

Mais tarde, o Sr Marcus Meltzer voltou ao GoT
vernador, em companhia do presidente da OAB-RS,
Jaime Paz da Silva, para denunciar ameaças telefô-
nicas a dois membros da comissão, Srs Omar Ferri
e Mariano Beck. O Governador ficou "aborrecido e
preocupado" e prometeu "imediatas providências"
para resguardá-los.

Promotor quer reinquirir
policiais suspeitos de
terem assassinado padre

Recife —O Promotor Edivai Lopes Monteiro,
designado para apontar os responsáveis pelo as-
sassinlo do Padre Henrique Pereira, em 1969, en-
viou ontem ao Juiz Nlldo Nery dos Santos, reque-
rimento solicitando que sejam reinquirldos, em
sua presença, José Coimbra de Araújo e Rivel Go-
mes da Rocha, ambos servindo à Policia Civil é
apontados como suspeitos do crime.

O estudante Rogério Matos foi o primeiro
acusado pela morte do sacerdote, que era ássis-
tente da juventude da Arquidiocese de Olinda e
Recife. Ele foi encontrado pendurado numa árvo-
re da Cidade Universitária, com perfurações de
peixeira no tórax e garganta. Rogério Matos foi
despronunciado .em 1973.

Arquivamento

Em 1975, foi designado para acompanhar o
caso o Promotor Nelson Souto de Araújo, que de-
pois pediu arquivamento, "entendendo que a nin-
guóm, seguramente, é dado imputar a autoria da
morte do padre". O Juiz Nlldo Nery dos Santos,
no entanto, discordou da medida.

À alegação era de que, no depoimento de Cotai-
bra de Araújo, então encarregado da garagem e
do fornecimento de combustível dos veículos da
Secretaria de Segurança Pública, ficou provado
que Rlvel Gomes' da Rocha, no dia 26 de maio de
1969, data do crime, assinou o vale de gasolina de ;
uma Rural verde e branca, placa 60-345, que teria
sido a.mesma que conduziu o sacerdote.

O Juiz solicitou ao Procurador da Justiça Vai-
demir Lins que determinasse a indicação de outro
promotor para acompanhar o caso, o que veio a
ocorrer há alguns meses. Durante três anos, o pro-
cesso esteve paralisado.

Taubaté usa a polícia
para proteger conjunto
residencial invadido

São Paulo — Um forte esquema policial foi ar-
mado em Taubaté para garantir a segurança dos
antigos moradores do Conjunto Residencial Urupês,
que teve 200 casas invadidas, provocando atritos e
agressões; Os proprietários lutam para garantir seus
imóveis é impedir a ocupação ou para afugentar os
invasores das casas já ocupadas.

O Delegado seccional de Polícia de Taubaté,
Cláudio Tabajara, entregou ao Juiz da Comarca re-
curso da administradora do Conjunto Urupês, soll-
citando medidas para retomar as casas invadidas.
As famílias invasoras ignoram as medidas judiciais
e tratam de, se alojar definitivamente nas re-
sidências.

Invasões

Invasões em série vêm ocorrendo nos últimos
dias e culminaram com a do Conjunto Urupês, no
Bairro Independência. As autoridades do município
mostram-se apreensivas com a gravidade do pro-
blema, pois cerca de mil casas foram invadidas,
nos conjuntos de Santa Isabel, no Bairro da Estiva
e de Iporánga, no Distrito de Quiriri, situado a 5 km
de Taubaté, construídos pela Iporánga S.A. Cons-
truções e Imóveis, e abandonados há quatro anos,
desde a falência da empresa.

Os proprietários das residências do conjunto
Urupês ainda estão pagando as prestações à Caixa
Econômica Estadual e a outras financiadoras.

Placas indicativas, como.Habitadas, Tem Dono e
Não Entre foram afixadas nas paredes das portas
das casas na tentativa de impedir a invasão. Não
faltaram, porém, ós mais arrojados que tentaram
Invadir as casas habitadas, cujos proprietários de-
ram tiros para o alto, afugentando-os.

Os invasores afirmam que poderão comprar o
imóvel, bastando que lhes seja concedido o finan-
ciamento usual. As casas foram construídas receri-
temente, com material.de acabamento de boa qua-
lidade. Têm três quartos, sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. Muitos dos invasores são funciona-
rios ou operários em indústrias da região.

O Prefeito de Taubaté, Waldomiro Carvalho,
classificou como "ação de um insuflador" a Opera-
ção Ocupação que foi realizada com a invasão de
200 casas em seu município. Ele acredita que as in-
vasões aconteceram coincidentemente, no mesmo
dia e na mesma hora. Embora afirmando não saber
de quem partiu a idéia, acrescentou que "provável-
mente os órgãos de segurança já estão investigando
o episódio".

O Prefeito Waldomiro Carvalho solicitou um
contato com a Cecar para tentar a solução do pro-
blema e é de opinião que o órgão estadual pode as-
sumir o controle das casas abandonadas e vendê-las
aos invasores. Ontem ele estava nervoso com uma
informação que circulava no município, de que seria
ele o autor da idéia da invasão: "Isso deve ter saí-
do de mentes doentias ou de elementos que desejam
apenas a a.gitação da cidade". Esclareceu que não
teve nenhuma ligação com o episódio. O Prefeito
acha que a invasão não é conseqüência da falta de
residências no município: "As casas não foram in-
vadidas por desabrigados nem favelados e na sua
grnde maioria foram oportunistas, que inclusive
possuem casas próprias".

RELATÓRIOS

A comissão de advogados
que esteve em Montevidéu
para investigar a situação
de Lilian Celibertl e Unáver-
sindo Diaz divulgará relato-
rio amanhã. Aos advogados
Jaime Paz da'Silva e Mar-
eus Meltzer, o Sr Sinval
Guazzelli assegurou que
aguardará até o dia 12 pela
sindicância da Secretaria
de Segurança, quando deci-
dirá se forma comissão de
inquérito fora da área poli-
ciai, sugestão da OAB. Ob-
servou, porém, que o relato-
rio da comissão poderá tor-
ná-la desnecessária.

A Polícia Federal intimou
o jornalista Luís Cláudio
Cunha a depor amanhã —
ele é testemunha do seques-
tro do casal e dos dois fi-
lhos de Lilian. A barde será
ouvido na Secretaria de Se-
gurança o advogado Omar
Ferri, contratado pela famí-
lia de Lilian Celiberti.

O chefe de Relações Pú-
blicas da. Secretaria, Major
João Barcelos, confirmou
que a sindicância estará
pronta sexta-feira. Por de-
terminação do Governa-
dor, incluirá detalhado le-
vantamento das atividades
de alguns policiais (entre os
quais o Delegado Pedro See-
lig e o inspetor Orandíl Por-
tassi Lucas, o Didi Pedala-
da, ambos do DOPS) entre
12 e 17 de novembro.

AMEAÇAS

As ameaças aos advoga-
dos que foram a Montevi^
déu são "das mais fortes
provas do envolvimento de
pessoas daqui no seqüestro
dos uruguaios", afirmou o
Sr Otávio Caruso da Rocha,
um dos membros da co-
missão. O primeiro a ser
ameaçado foi o Sr Omar
Ferri (um dos telefonemas ¦
anônimos: "Vou te dizer
uma coisa, cafajeste: te
prepara. Vou ©liminar tu e
toda a tua família").

Os telefonemas começa-
ram na tarde de domingo
e só pararam de madruga-
da; mas de manhã ligaram
para o escritório dele dizen-
do que sofrerá acidente -
passava mal na unidade de
tratamento intensivo do
Hospital de Pronto-socorro.

O advogado Mariano
Beck contou, na entrevista *
coletiva que a comissão deu
ontem, que um carro (placa
Sapucaia do Sul, perto de
Porto Alegre) o aeguiju
quando deixou a casa do so-
gro, com a mulher. Ao che-
gar em casa começaram os
telefonemas; como sua fi-
lha atendia, nada diziam'
mas quando ele mesmo
atendeu, a voz pediu para
falar com o Mário, seu
irmão. Depois o aparelho
entrou em pane.

Mais tarde, ao ser visto
pela mulher do advogado
diante da casa, um homem
correu para um automóvel,
que voltou a passar por ali
depois. "Evidentemente",
comentou o advogado, "de-
sencadearam um processo
de intimidação. Estão fa-

zendo conosco o que as For-
ças Conjuntas nos fizeram
no Uruguai. Mas a OAB não
será intimidada por nenhu-
ma força do obscurantismo
brasileiro."

PROVAS

"Se não conseguimos rer
uimia entrevista com Lilian
Casariego e Universindo
Diaz, o fato não diminui
o sentido da nossa vista. Vi-
sltá-los seria, uma manifes-
tação do direito, e se não
conseguiimos é porque esse.
direito não permitido e não
por culpa nossa'", afirmou
o Sr Marcus Meltzer ao fa-
zer um ibatamço da viagem. •

Para os quatro advoga-
dos, o relatório da comissão
tem quatro pontos de "suma
"relevância", pois sustentam
a tese de que os uruguaios
foram seqüestrados de Por.
to Alegre com a ajuda cie
policiais brasileiros. O Drt-
mBiro é a afirmação de Do-
na Liilia Celifoerti, mãe de
Lilian, de que a filha pre-
tendia se radicar em Porto
Alegre. "Logo, a sua saída
foi involuntária, ainda mais
porque ela respondeu a pro-cesso no Uruguai", observou
um dos advogados.

Segundo ponto: o menino
Camilo, de oito anos, reco-
nheceu, "de forma tocont.es-
tável", o Delegado Pedro
Seelig como um dos homens
que estiveram em sua casa,
durante o seqüestro. Segun-
do a -comissão, a partici-
pação do poleial foi denun-
ciada por telefonemas anô-
nlmós e pelo jurista francês
Jean Pierre Weil, que invés-
tiga o caso por conta de
unia organização interna-
cional. Acrescentou o S r
Omar Ferri:

"E importante destacar
que Camilo, que já dissera
conhecer Pedro Seelig, ago-
ra completou os fatos, di-
zendo que o viu em sua ca-
sa. Outro detalhe que o me-
nino, que está sob tremenda
pressão psicológica revelou,
é que, nos dias em que este-
ve no prédio da Secretaria
de Segurança, foi cuidado•com sua irmã pela sua pró-
pria mãe, Lilian. Está mais
do que reafirmado que esti-
veram no prédio da Secre-
tarla e não existe dúvida
de que uma organização po-li ciai o DOPS, está de for-
ma irrecusável envolvida no
seqüestro" (seriam os ou-
tros dois pontos)

Para a comissão, há indi-
cios suficientes para o Mi-
nistério Público denunciar
os dois policiais até agora
identificados (Pedro Seelig
e Didi Pedalada). Entretan-
to seria preciso ampliar a
investigação, pois os jorna-listas Luís Cláudio Cunha
e João Scalco viram outras
pessoas no apartamento de
Lilian.

"Ha elementos de con-
vieção que podem embasar
os proceidimentos jurídicos;
há indícios suficientes de
autoria", afirmou o Sr Melt-
zer, acrescentando que, por
ser crime de ação pública,
o promotor pode oferecer a
denúncia de ofício.

Porto Alegre — Em sua
alocuçao semanal proferida
ontem, o Cardeal Vicente
Scherer disse que "nada há
a temer quanto as futuras
resoluções de Puebla", pois
os responsáveis maiores pe-
Io rumo de suas dellbc-
rações indicarão caminhos
seguros a seguir, apontados
pelo Evangelho, pelos ensl-
namentos da Igreja e pelas
lições de experiência secu-
tor".

Acrescentou que a pre-
sença do Papa João Paulo
n, que "sem dúvida proferi-
rá uma palavra firme e
orientadora sobre a proble-
mátlca existente", o pleno
conhecimento de causa da
atual dinâmica diretriz da
Ceiam, com o Cardeal Aloi-
sio Lorscheider à testa, a
presidência do Cardeal-Pre-
feito da Sacra Congregação
dos Bispos, "o senso de
equilíbrio e o espirito ecle-
sial do Eplscopado reunido,
são razões de tranqüilidade
com que se há de abrir oencontro de Puebla".

GRUPOS MARXISTAS

O Cardeal observou queexistem também "grupos de
oposição que começaram ce-
do a contestar e boicotar
os trabalhos e estudos em
andamento", entre eles, o
Movimento dos Cristãos
para o Socialismo, cujas
colocações e metas se fir-
mam em "clara e reconhe-
cida perspectiva ideológica
marxista. Aderiram em
pontos substanciais à dou-
trina socialista e, baseados
neles, elaboraram a sua
teoria de libertação para a
solução dos problemas reli-
giosos e sociais. Abandona-
ram o ensinamento social
decorrente do Direito Natu-
ral e das normas do Evan-
gelho"."Em seus escritos sobre
Puebla" — prossegue o Car-

deal — "mostram-se anal-
xonados e agressivos. Espa-
lham que se pretende aban-
donar a Unha traçada na
Conferência de Medellin. A
afirmação carece de segu-
rança e fundamento. "Para
ele, Medellin não é uma nó-
va Biblia, intocável e que
deve servir de única e per-
pétua inspiração. "Nada há
em suas páginas que não
seja expressão fiel da dou-
trina clássica e tradicional
e da constante palavra da
Igreja em matéria social.
Já por isso, segundo D Vi-
cente Scherer, Puebla não
poderá contradizer as reso-
soluções de Medellin.

DESVIOS ISOLADOS
"Seria ingenuidade lmàgl-

nar que, depois de Medellin,
nada mais se possa encon-
trar e dizer de novo • de
melhor, tanto máls que, nes-
tes últimos anos (a Coníe-
rèncla de Medellin foi em
1968), transições sociais
inesperadas em numerosos
setores se operaram. Os
maus exegetas estão atri-
buindo, arbitrariamente, a
Medellin, em defesa da pró-
pria causa, idéias e princí-
pios que nas suas con-
clusões não existem", frisou
o Cardeal.

Dom Vicente Scherer não
cré, entretanto, que no Bra-
sll o "movimento de cristão
para o socialismo" tenha
seguidores em númèro
apreciável. Diíundem-se por
vezes, com reduzida clrcu-
lação, escritos e publicações
em que o estilo e o método
pouco se diferenciam da
agitação marxista a favor
da luta violenta de classes.
Lamentáveis, certamente
não passam de desvios Iso-
lados". Lembrou que a dele-
gação brasileira a Puebla
será a mais numerosa, com-
posta de 42 bispos.

Copam vai sugerir adoção
de política para recuperar e
preservar rio São Francisco

Belo Horizonte — Apôs concluir que a bacia
mineira do rio São Francisco é estratégica, a Co-
missão de Política Ambiental decidiu propor ao Go-
vernador Ozanam Coelho gestões junto ao Minis-
tério do Interior para a adoção de uma política de
preservação, como medida preliminar para sua re-
cuperação."Nós vamos propor a ele", explicou o Sr Otávio
Elísio Brito, secretário-executivo da Copam, "a ma-
nutenção de gestões junto ao Ministro do Interior
para a designação de um grupo de trabalho com
o objetivo de indicar aos Governos federal e esta-

• dual uma política de ocupação territorial da área,"além de medidas concretas de preservação do
aqüífero subterrâneo".
PRAZO

Reunida durante a tarde
de ontem, a direção da
Copam, presidida pelo Se-
cretário de Ciência e Tecno-
logia do Estado, Sr José Is-
rael Vargas, decidiu trans-
formar em política as su-
gestões técnicas de estudo
do Cebec realizados nas ba-
cias dos rios das Velhas e
Paraopeba e conceder um
prazo de-90 dias a nove in-
dústrias da região para a
apresentação de estudo do
tratamento de efluentes li-

quidos e do cronograma de
Instalação de equipamentos
necessários ao tratamento
dos mesmos, segundo o Sr
Otávio Elisio Brito.

São as seguintes as indús-
trlásí Usina Queirós Júnior,
Companhia Ferro Brasileiro,
Belgo Mineira, Cervejarias
Reunidas Skol-Caracu,
Companhia Morro Velho,
Companhia Itabdrito Indus-
trial de Fiação de Tecidos
de Algodão, Companhia In-
dustrial Itabira do Campo,
Curtume Santa Luzia e
Curtume Melilo. '

General Bethlem aprova
base para atividades
de pesquisa no Exército

Brasília — O Ministro do Exército, General
Fernando Bethlem, aprovou ontem, através de Por-
taria, as instruções gerais para as atividades de pes-
quisa e desenvolvimento científico e tecnológico no
Exército, que objetiva dar constituição ao sistema
de mesmo nome, definir as áreas de cada um dos
integrantes, bem como as responsabilidades pela
homologação de material de emprego militar.

O órgão de direção geral do Sistema de Pesqui-
sa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Exército será o Estado-Maior do Exército, a quem
caberá a formulação e a proposição da política de
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico,
planejamento, orientação, coordenação e controle
das atividades relacionadas com a execução do
sistema.
ESTIMULO

A Diretoria de Pesquisa e
Ensino Técnico caberá a ta-
refa de manter contato com
a indústria nacional visan-
do principalmente a esti-
mular e despertar o interes-
se na- produção de material
de emprego militar. O De-
partamento de Ensino e
Pesquisa será responsável
pela administração da exe-
cução dos projetos e coorde-
nação dos estudos de viabi-
lidade para sua instituição.

Os órgãos d e compro-
vação e experimentação são
o campo e provas da Ma-
rambaia, laboratórios e cen-
tros de pesquisa, outros
campos de provas e organi-

zações militares do Exerci-
to.
VISITA

Cuiabá — O Ministro do
Exército, Fernando Be-
thlem, visitou ontem a sede
do comando da 13' Brigada
de ¦ Infantaria Motorizada
instalada nesta Capital em
outubro de 1978, sob o co-
mando do General Rondon
de Oliveira Guimarães.

1 Após audiência com o Go-
vernador Lássio Leite d?
Barros, o Ministro visitou o
99 Batalhão de Engenharia
e Construção, o 44? Bata-
lhão de Infantaria Motori-
zada e as obras da sede an
13? Brigada no CPA-Centro
Político Administrativo do
Estado, que no momento
funciona no Palácio Alen-
castro.
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Juiz nega-se a reduzir penas
com base na Lei de Segurança

NACIONAL - 9

Reoije — O Julz-Audltor
José Bolívar Regls afirmou
ontem que vai indeferir
qualquer pedido de presos
politlcos que trate da re-
ducão das penas a que fo-
rcm condenados, rcajustan-
do-as à nova Lei de Segu-
rança Nacional, "por falta
de procedimento.* previsto
no Código de Processo Pe-' hal Militar".

Segundo o Auditor, o Pre-
sidente Geisel deveria, em
complemento ao abranda-
mento das penas determi-
nado na nova lei, baixar de-
creto de comutação para os
condenados por crime con-
tra a segurança nacional,"pois somente assim as au-
diitorias terão, condições de
fazer o. reàjustamento das
penas, como determina o
Artigo 648 do Código de
Processo Penal Militar".
DIFÍCIL

O Juiz José Bolívar Regls,
. «firma que essa é a primei-

na Lei de Segurança Nacio-
nal que redifz as penas e
dai provém a dificuldade do
Judiciário de fazer as ade-
quações: "As anteriores, co-
mo, por.exemplo, a 314, de
1967, a 510 de 1969 e a 898,
também de 1969, sempre
aumentaram as penas para
os que. cometiam crimes
contra a segurança naclo-
nal, não havendo dificulta-
des em fazer a adaptação".'.'A redução das penas" —
explica — "será possível
com a comutação, e isso só
pode ser feito pelo Fresi-
dente da República, como
está bem claro no Artigo
643 do Código de Processo
Penal Militar. Por isso, vou
Indeferir qualquer pedido,
uma vez que não há ampa-
ro legal para o Judiciário
executar as reduções".

Quanto à não existência

de um dispositivo na pró-
prla Lei de Segurança que
facultasse ao Juiz o poder
de reduzir as penas, o Sr
José Bolívar Regls disse que
aquela lei é um diploma pu-nltlvo e n&o pode trazer
matéria estranha ao Código
processual: "Se fosse a
anistia, por exemplo, as au-
dltorias estariam prontas a
executá-la, uma.vez que ela
está prevista no Código de
Processo Penal Militar. Mas,
redução de penas, isso não
consta".

Para exemplificar as dlfl-
culdades na aplicação da
nova lei, o Juiz Auditor ei-
tou o caso de Carlos Albcr-
to Soares e Rholpine Sonde
Cavalcanti, que foram con-
denados à prisão perpétua
pela antiga lei: "Na nova,
não existe mais a prisão
perpétua e a pena máxima
é de 30 anos. Então, como
reduzir, como fazer a adap-
taçâo sem ,que haja comiu-
tação?".

Outro aspecto — acen-
tuou — refere-se ao preso
que foi condenado a uma
pena de seis anos, por
exemplo, e agora, o mesmo
crime que ele cometeu tem
punição de cinco anos. Se
ele já cumpriu cinco' anos
como fazer o reajuste? E
diz: "Somente com um de-
creto do Presidente da Re-
pública, os auditores po-
derão executar a nova lei.
Pois o Artigo 648 do Código
de Processo Penal Militar é
bem claro — "concedido o
indulto ou a comutação, o
juiz de ofício, ou por inicia-
tiva do interessado ou do
Ministério Público, manda-
rã juntar aos autos a cópia
do decreto, a cujos termos
ajustará a execução da pe-
na, para modificá-la ou de-
cíarar a extinção da puriibi-
ltdade".

STM recebe pedido de
habeas para Brizóla

Brasília — O nome do Mi-
nistro que funcionará como
relator do pedido de ha-
beas-corpus impetrado on-
tem pelo advogado Wilson
Mirza em favor do Sr Leo-
nel Brizola, será conhecido
hoje à tarde, após o sorteio
a ser feito pelo Presidente
em exercício do Superior
Triounal Militar, Ministro
Jaci Pinheiro.

O sorteio não foi feito on-
tem porque o pedido, ape-
sar de anunciado pelo advo-
gado há alguns dias no Rio
de Janeiro, foi o segundo
a dar entrada no STM, só
devendo, por *sso, ser proto-colado hoje.

O primeiro Habeas-corpus
Impetrado junto ao STM,
aipós a extinção do AI-5, foi

, assinado pelo advogado Au-
gusto Sussekind de Moraes
Rego em favor de seis
acusados de participação no
Movimento de Emancipação
do Proletariado, que estão
presos no Rio de Janeiro.
O relator sorteado foi o brl-
gadeiro Deoclécio Lima deSiqueira.

Embora o habeas-corpus
seja "um remédio que exigedecisão urgente porque ele
cuida da liberdade alheia"— como observou o Minls-
tro Jaci Pinheiro, a pre-tensão manifestada ontem
pelos dois advogados demo-
rara alguns dias para ser
decidida, ainda assim par-clalmente. Isto porque a de-
cisão final será dada pelo
plenário do STM que não
se está reunindo por causa
das férias forenses dos mi-
nistros, que só terminarão a
5 de fevereiro.

O advogado Wilson Mirza,
que pede a anulação do pro-cesso, alega que o Sr Leonel
Brizola foi citado por edital
como se estivesse em lugar
incerto e não sabido, quan-
do, na realidade, estava
confinado no Balneário de
Atlântica (no Uruguai), por
solicitação do Governo bra-
sileiro. Assim, a citação de-
veria ser feita diretamente
no seu endereço de confina-
mento e não por edital, do
que resultou seu julgamen-
to como réu revel.

Como argumento ele in-
voca ainda na petição em
favor do Sr Brizola uma de-
cisão do Supremo Tribunal
Federal favorável ao Sr
Darcy Ribeiro, ex-Chefe da
Casa Civil do Governo Gou-
lart, cuja situação seria
idêntica.

Deoclécio Artur Obino Ne-
to, Luiz Arnaldo Dias Caim-
pos, Franklin Dias Coelho,
Frederico José Falcão, Cláu-
dio da Rocha Roquete e
Ivan Valente são os presos
do Rio de Janeiro paia
quem o advogado Sussekind
de Moraes Rego impetrou
habeas-corpus ontem. Se-
gundo o advogado "estão
cerceados em sua liberdade
de ir e vir, em virtude de
o Conselho Pernamente de
Justiça da Ia. Auditoria de
Aeronáutica ter-lhes nega-
do o direito de apelarem
(da condenação) em liber-

dade". Esse direito, segundo
o Sr Sussekinli, é garantido
pela Lei La Roque (votada
pelo Congresso, em junho
passado), que beneficia os
réus primários e de bons
a n tecedemtes, processados
nos termos do Código de
Processo Penal Militar. O
•Conselho Permanente de
Justiça havia negado a pre-
tensão dos acusados de re-
correrem em liberdade ao
STM, alegando que não se
trata de um "direito, mas
de uma faouldalie".

Já no fim do expediente,
a portaria do STM recebia,
pelo correio, um terceiro pe-
dido de habeas-corpus, redi-
gido de próprio punho. por
Ubiratan Ferreira, condena-
do pelo Art. 27 da Lei de
Segurança Nacional (assai-
to a bancos), recolhido à
Penitenciária Edgàrd Costa,
em Niterói.

Foram encaminhados on-
te ã Justiça Militar da pri-
meira instância os primei-
ros pedidos de redução de
sentença com base na nova
Lei de Segurança Nacional
no Rio. Na 2a Auditoria da
Aeronáutica, o advogado
Manuel de Jesus Soares pe-
diu a redução da sentença
que condenou a 12 anos de
reclusão, por assalto a ban-
co, Rômulo Noronha de Al-
buquerque.

Já o advogado Humberto
Jansen entregou requeri-
mento na 2a Auditoria de
Marinha, pedindo a redução
da sentença de Paulo Hen-
rique Oliveira da Rocha
Lins — 31 anos de prisão
por crime contra a seguran-
ça nacional.
BANIDOS

Juiz de Fora —• A Audito-
ria Militar desta cidade en-
viou ontem um oficio ao
Superior Tribunal Militar
solicitando a remessa de oi-
to processos de 16 banidos
pela Jurisdição da 4a CJM.
Segundo a Auditoria, os
processos contra tais ele-
mentos deverão ser reaber-
tos' no estágio em que se
encontravam quando do ba-
nimento-

O advogado de oficio Dal-
to Vilela Eiras decidiu
aguardar mais alguns dias
para entrar com a petição
solicitando a anulação do
processo, no qual o ex-Go-
vernador do Rio Grande do
Sul, Leonel de Moura Briz-
zola foi condenado a 11
anos de prisão e mais dois
por medida de segurança,
acusado de ser um dos
mentores da guerrilha na
serra do Caparão.

Segundo o oficio enviado
pela Auditoria, são estes os
banidos na Jurisdição da 4a
CJM: Afonso Junqueira e
Alvarenga, Afonso Celso La-
na Leite, Mara Alvarenga,
Maurício Vieira Paiva, Mar-
co Antônio Azevedo, Jorge
Nehrer, Maria José Carva-
lho Nehrer, Irani Campos,
Pedro Paulo Bretas, Mario
Zanconatto, Júlio Antônio
Bittencourt, Murilo Pinto da
Silva, Ângelo Pezzuti da Sil-
va, Carmela Pezzuti, Maria
Auxiliadora Lara e Flávio
Tavares.

Freira pede revogação
de prisão preventiva

São Paulo — O Juiz Nelson Machado Gulma-
ràes, da 2a. Auditoria Militar, recebeu ontem pedi-
do de revogação da prisão preventiva de Irmã Mau-
rlna Borges da. Silveira, religiosa incluída numa
lista de libertação de presos politlcos em troca do
Cõnsul-Geral do Japão, seqüestrado em março de
1970. Banida do território nacional, ela trabalha
atualmente no México."O processo de Irmã Maurina foi sobrestado na
Justiça Militar, e dos demais envolvidos, de um to-
tal de 48 julgados, 30 foram absolvidos", Informou
ontem o advogado José Carlos Dias; que juntamen-
te com seu colega Arnaldo Malhelros Filho apre-
sentou a petição ao Juiz Auditor. "Tornou-se fato
público e notório que a supllcante (Irmã Maurina)
recusou-se peremptoriamente a deixar o território
nacional por ter, ã sua inteira revelia, se tornado
preço de uma barganha", diz a petição, que está
Instruída com uma declaração de religiosa que pro-
clama sua Inocência e disposição de "ser ouvida pe-
Ia Justiça Militar".

A petição
O Juiz Nelson Machado Guimarães já despa-

chou o pedido para o Procurador da Justiça Mill-
tar dar o seu parecer, e requisitou ao Superior Trl-
bunal Militar o envio dos autos. Com a revogação
dos atos de banimento, Irmã Maurina Borges da
Silveira volta a responder a processo.

A irmã Maurina Borges da Silveira foi acusa-
da de subversão, quando dirigia o Lar Santana, em
Ribeirão Preto, Ficou presa no DOPS, no Presidio
Tiradehtes e estava recolhida no Presídio Femlni-
no de Tremembé, ao ser incluida numa lista de
presos a serem libertados em troca do Cônsul-
Geral do Japão, Sr Nobuo Okuchi, seqüestrado por
terroristas.

Professor acha prisão
melhor que banimento

Belo Horizonte — Por considerar o banimento
uma pena "mais dura que a de prisão", o jurista
mineiro Lídio Machado Bandeira de Mello sugeriu
ontem não só que o tempo do banimento seja des-
contado das penas a que forem condenados os ba-
nidos, como também que esse desconto seja de dois
ou mais dias por dia passado no exterior.

Professor emérito de Direito Penal e de Direito
Penal Comparado, da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, além de filósofo, matemático( e autor
de 53 livros, o Sr Bandeira de Mello assinalou que"o banimentoj é obviamente mais grave que a pri-
são porque, se um réu qualquer ficar preso até o
julgamento, o tempo que passou na prisão é sempre
descontado de sua pena. Caso seja condenado, o que
não está previsto no decreto que pôs fim ao bani-
mento".

Regras
Na sua opinião, "teoricamente, o banimento é

uma pena de natureza política que só deve ser apJi-
cada a figuras de alto nível, de patriotismo reco-
nhecido, respeitadas no exterior e cuja conduta se
torna prejudicial à política do Governo, em mo-
mentos excepcionais da vida nacional".

"Como brasileiro e patriota" — acrescentou —
"acho contraproducente o banimento por crime po-
litico de tipo comum. Não se deve banir, por exem-
pio, um pequeno grupo de comunistas politlcamen-
te impotentes, por ter agido criminosamente con-
tra o nosso regime federativo. E isso porque as de-
mocracias liberais e os países contrários aos siste-
mas de fundo marxista-leninista não vão ¦ querer
recebê-los".

"Nem tampouco os países mais adiantados para
lá da Cortina de Ferro. Terão que ir, de modo geral,
para país da América, da Ásia e da África, em que
a vida é penosa, em que as lutas são constantes e
em que um ódio comum liga os indivíduos contra
as nações que eles acusam de imperialistas".

"Há casos àté em que o banimento transforma
terroristas mal apenas começados em terroristas
acabados, brasileiros apenas desejosos de reformar
as instituições políticas de sua pátria, em doutrina-
dores perigosamente mal Orientados, porque os
atuais pregadores do ideal comunista armaram um
cipoal de contradições mais ou menos graves entre
as duas doutrinas".

"Por tudo isso, considero 90% dos banidos que
vão voltar como filhos pródigos que regressam ju-
bilosos à nação materna. O brasileiro ama o Brasil,
seu coração e sua inteligência não admitem que ele
se resigne em viver indefinidamente lá fora".

. O professor Bandeira de Mello concluiu afir-
mando que aplaude, por essas razões, o decreto que
pôs fim ao banimento, "desde que os autores de
crimes graves respondam por eles perante a Jus-
tiça do Brasil, com liberdade plena de defesa". Ele
também é a favor dás restrições impostas para o
retorno de Leonel Brizola e outros, desde que seja
considerada como pena e em dobro, pelo menos, o
tempo em que os banidos passaram no exterior.

Juristas estudam a
modificação da lei

São Paulo — Três juristas, os Srs Gofredo da
Silva Telles Júnior, Dalmo de Abreu Dallari e Ge-
raldo Ataliba, já estão estudando, com o advoga-
do José Carlos Dias, presidente da Comissão de
Justiça e Paz, os caminhos jurídicos para a apre-
sentação de um projeto de lei ou emenda consti-
tucional, pelo Senador Franco Montoro (MDB-SP),
considerando como pena cumprida os anos de ba-
nimento.

Ontem, o advogado José Carlos Dias manteve
contato com o Senador paulista sobre o assunto."Para evitar qualquer dúvida numa discussão ju-dicial, os juristas analisarão todos os detalhes e
vão apresentar uma minuta para o Senador", ex-
plicou. Esse trabalho preliminar poderá estar con-
cluido na próxima semana.

Primeiro passo
O presidente da Comissão de Justiça e Paz de

São Paulo informou que o principal ponto de aná-
Use jurídica para a proposta encontra-se no Pa-
rágrafo único do Artigo iv do Ato Institucional n'
13, que sobrestou os processos a que respondiam
elementos banidos do território nacional.

Para ele, a possibilidade de considerar como
penas cumpridas os anos passados fora do pais,na condição de banidos, "representa o primeiro pas-so para uma anistia".

— Ainda não está definido qual é o melhor
caminho, se através de um projeto de lei ou uma
emenda constitucional. O Senador Franco Monto-
ro deverá apresentar esse projeto imediatamente
após a abertura dos trabalhos legislativos.

Banidodeve Auditoria da Aeronáutica
lê sentença dos 17 do MEP

regressar
quinta-feira

O advogado e jornalis-ta Lúcio Flávio Uchoa
Regueha, banido e m
1971, volta ao Brasil
q u inta-feha, conforme
informou oadvogado
Augusto Sussekind ao
Juiz da 2a Auditoria do
Exército, onde tem pedi-do de prisão preventivadecretado.. Pernambuca-
no, 34 anos, foi trocado
pelo Embaixador suíço
Giovani Enrico Bucher.
Vem de Paris, pela Va-
rig.

O escritório do Sr Sus-
sekind informou que Lú-
cio Flávio Uchoa Reguei-
ra terá de cumprir a pri-são preventiva até a rea-
bertura do processo,
quando será pedido tía-
beas-corpus; oex-
banido estaria voltando
para proviar Inocência.
Ele foi preso pelo I Exér-
cito em abril de 1970,
depois que órgãos de
segurança encontraram
seu nome e endereço
num aparelho, ligando-o
à organização do seques-
tro do Embaixador nor-
te-americano Charles El-
brick.

Como jornalista e ad-
vogado, Lúcio Flávio
Uchoa Regueira será re-
cebido, ao desembarcar,
por comissões da Asso-
ciação Brasileira de Im- \
prensa e da Ordem dos
Advogados do Brasil,
além de membros do Co-
mitê Brasileiro pela Anis-
tia.

Com a presença de apenas dois dos
absolvidos e de três advogados, foi lida
ontem a sentença do Conselho Perma-
nente de Justiça da Ia. Auditoria da
Aeronáutica que, em julgamento a 12 de
dezembro, absolveu sete e condenou 10
pessoas pela acusação de pertenceremao MBP (Movimento de Emancipação do
Proletariado).

Os advogados Heleno Fragoso, Hum-
berto Jansen e Modesto da Silveira en-
traram com pedido de habeas-corpus no
Superior Tribunal Militar em favor de
Sidney Parreira Líanza, Inácio Guaracy
de Souza Lemos, André Teixeira Moreira
e Jorge José de Melo.

Voto vencido

O Julz-Audltor Mário Moreira de
Souza foi voto vencido na sentença pro-ferida pelo Major Júlio César Coimbra
de Oliveira, Capltão-Âvlador Valdir Ro-
drigues de Aguiar, Tenente-Avlador Ro-
berto Moreira Calçada Júnior e Tenen-
terEngenhelro Nei Erling."Votei vencido pela insuficiência de
provas", diz o Juiz Mário Moreira de Sou-
za ao justificar seu voto. "No Inquérito,
existem as confissões dos acusados, à
exceção de um deles — Errol Dias Pes-
sanha. Nessas confissões, somente sete
dos réus fizeram imputações entre ai.
Algumas apreensões de livros, jornais e
íoüietos, em apartamentos de poucos,o que não constitui crime."

Ressalta que, na sessão de julga-
mento, foi exibido pela acusação um car-
taz, dos muitos colocados na cidade às
vésperas, onde se dizia que réus, nomea-
dos, foram torturados. No entanto, os
cartazes eram assinados pelo Comitê
Brasileiro pela Anistia e não faziam par-te do processo."É evidente a insuficiência de pró-vas, o que me levou a absolver todos os
acusados, não significando que os con-
sidere à margem desses movimentos que
tanto prejudicam o país. Prestamos um
juramento de julgar de acordo com a
lei e a prova dos autos e desse juramen-
to não nos afastamos."

A sentença tem 18 laudas, 12 daa
quais são de relato do inquérito. Conde-
nou a três anos Ivan Valente, Franklin
Dias Coelho, André Teixeira Moreira,
Cláudio da Rocha Roquete, Frederico
José Falcão e Jorge José de Melo; a dois
anos: Inácio Guaracy Souza Lemos,
Deoclécio Artur Obino Neto, Luiz Amai-
do Dias Campos e Sidney Llanza.

Maria Cecilla Barbosa Wetten foi
absolvida por insuficiência de provas;Errol Dias Pessanha, José Mendes RI-
beiro, Elza Maria Parreira Lianza, José
Augusto Dias Pires, Fernanda Duelos
Carisio e Maria de Fátima Martins Pe-
relra por falta de provas que tipifiquem
os dispositivos em que foram enquadra-
dos.

A sentença do Conselho Permanente
de Justiça da Ia. Auditoria da Aeronáu-
tlca termina com um repúdio "as atlvl-
dades Intempestivas, desrespeitosas à
Justiça, demonstrativas de nenhum âr-
rependimento dos acusados que, em fia-
grante desprestigio às autoridades judl-ciárias que os julgou, dão ilações de
suas conveniências com os manlfestan-
tes que estavam frente ao local de Jul-
gamento".

"O procedimento deles antes, duran-
te ,e após o julgamento é um libelo. Os
acusados, reunidos frente ao portão de
entrada, antes de ingressarem, em sua
totalidade, fizeram saudações àquela pe-
quena multidão, erguendo os punhos
cerrados, característica dos cumprlmen-
tos dos países de ideologias exóticas".
E diz que tal fato se repetiu à hora do
almoço, e que à noite, quando da leitura
do veredlto, foi cantado, na sala de au-
diências, o Hino da Independência.

¦'. Fernanda Carisio e Elza Maria
Llahzá foram as únicas que compare-
ceram à leitura pública da sentença, ou-
vida também pelos advogados Nelio Ma-
chado, Humberto Jansen e Manuel de
Jesus Soares. O promotor Gastão dos
Santos Ribeiro não compareceu e o Mi-
nistério Público foi representado peloPromotor Osvaldo de Lima Rodrigues
Filho.

Agora você pode contar com a gente em

Cascavei'PR
Av.Brasil,2689.

A mais nova agência dom
«QNOMICO

' O Banco da gente.
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O sistema eletrônico Nec Key System é omais avançado.Os outros que o digam.
Quem conhece o Nec Key-System
sabe que ele está muito à frente em
matéria de KS. E quem conhece os
outros tem ótimas razões para
conhecer de perto o sistema
eletrônico Nec Key-System. Sua
Central de Comando elimina de vez
as falhas comuns aos telefones
ligados em série. Seus recursos são
inigualáveis. O plug in permite
mudar o aparelho de lugar sem
trocar o ramal. O sigilo pode ser total
ou individual. Um alto-falante sob os
telefones serve para aviso geral ou

música ambiente'. Tudo isso, em.
modelos de 2 a 8 troncos para até 30
ramais, que podem ser acoplados ao
PABX.PAXePBX.
Sua manutenção é toda feita na
Central de Comando com a simples
troca de cartão de circuito. Ou seja,
coisa rápida que não interrompe o
trabalho.
Mesmo que você não tenha o Nec
Key-System basta conhecer os
outros. A diferença fala por si só.

#EC
KEY" SYSTEMR tc*j°°>°™ ¦« ""«nd»
NEC do Brasil Eletromca PABX: 25*6112.Ramal»
Comunicações Lida. Direto: 2334996..
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E' uma clara demonstração de que o Gtovcr-
no Figueiredo pretende empenhar-se na cons-
trução de uma economia de mercado, descentra-
lizada, pluralista, balizada, enfim, por nítidos
traços de um regime capitalista.

Esta é a primeira conclusão — alvissareira
— que se extrai da escolha dos Srs Mário Henri-
que Simonsen para o Ministério do Planejamen-
to; Karlos Rischbieter, para a Fazenda; Antônio
Delfim Netto, para a Agricultura; e João Cami-
Io Pena, para a Indústria e Comércio. A carrei-
ra desses homens públicos e, em dois casos, toda
sua produção acadêmica se orientaram por prin-cípios filosóficos que se sustentavam na premis-sa indiscutível de que a economia de mercado é
pré-requisito para a sedimentação de institui-
ções políticas democráticas. Mais do que isso,
esses quatro nomes se confundem na recente
polêmica sobre a estatização no Brasil, com a
atitude crítica de condenação não só da estati-
zação, mas de seus inevitáveis e igualmente de-
letérios subprodutos — a burocracia, a mega-
loplania, o distanciamento entre o Estado e a
sociedade.

Espera-se, portanto, desse novo Ministério
um compromisso mais do que retórico com o ca-
pitalismo. Todo homem.público brasileiro, quetenha servido aos Governos da Revolução, se diz
um firme privatista. A experiência tem sido mui-
to diversa. A linguagem tem sido desmentida,
em muitos casos, nas suas atividades. Espera-se
desse Governo, na área econômica, que cumpra

os preceitos filosóficos de que sempre se valeram
seus Ministros.

Os primeiros nomes do Ministério Figueira-
do indicam também, a intenção e a possibilidadede se formar uma boa equipe. Aparentemente,
o futuro presidente não teme a convivência com
talentos, não teme a competição entre talentos,
desde que em benefício de seu Governo e da co-
letividade. Pois é confiando nesse provável e pro-fícuo entrosamento, que se espera, ardentemen-
te, que desde o primeiro dia de exercício do Po-
der esses Ministros se dediquem à prioritária e
inadiável tarefa de conter a inflação.

Muitas serão as tentações para se contornar
o problema do controle da inflação. Poucos ad-
ministradores públicos conseguem sustentar no
topo de suas listas de primeiras providências as
mais difíceis, as mais complexas, as mais dolo-
rosas. Pois, por isso mesmo, temos pago um pre-
ço muito alto. A nação não tolera mais a ten-
tativa de se conviver com uma inflação de 40%
ao ano, em troca de um crescimento do pro-duto, aumentado, exatamente, por uma inun-
daçãa dos meios de pagamentos, derivada de
uma política descontrolada dos gastos públicos.

O novo Governo e esses Ministros não podem
tergiversar: não se espera qualquer programa
com mais prioridade, qualquer providência fui-
gurante. Deseja-se simplesmente, aspira-se sin-
gelamente, a que o Governo tenha a audácia e
a coragem de derrubara inflação.

Encontro Natural
Estimulado pelo consenso político já franca-

mente caracterizado, o possível encontro entre
o presidente do MDB e o futuro Presidente da
República é um daqueles fatos com prioridadenatural na agenda tácita pela qual se orientam
as soluções de abertura e confiança. O tempo
que ainda separa o General Figueiredo do exer-
cício dos poderes «presidenciais é suficiente para
preservar a imagem do MDB no tocante a qual-
quer aspecto subalterno.

A ida do Deputado Ulisses Guimarães ao
encontro do Presidente Figueiredo, apenas pelacircunstancia de ser considerada possível, con-
segue reunir a importância prévia do fato e o
prestígio antecipado da versão como um gestomágico capaz de remover incompreensões esto-
cadas por 10 anos de arbítrio.

A confiança necessária para acionar todo
o processo político poderá, nesse encontro acla-
mado por um coro de declarações favoráveis,
desencadear o largo e superior entendimento en-
tre as lideranças partidárias. O vulto da tarefa
revisora, inclusive das novas necessidades poli-
ticas que se apresentarão rapidamente, vai pre-
cisar Sustentar-se num diálogo em que a Arena

e o MDB possam, sem reservas, falar-se com
franqueza e lealdade democrática.

A mudança nas relações entre a Oposição e
o Governo e, por extensão, no entendimento
operacional entre o MDB e a Arena, acabará
com a marginalização do Congresso. Tanto mais
que, como está sendo vista e incentivada, a ida
do presidente do MDB ao futuro Presidente da
República não implica para a Oposição qualquer
compromisso que não seja com a evolução po-
lítica do país num sentido das soluções deseja-
das. Também não obriga o futuro Governo a
oferecer nada mais que a sua reiterada palavrade recompor de pronto a identidade política do
Brasil com os traços da liberdade.

A expectativa é de que, como ato políticonatural, esse encontro produza imediato efeito
saneador da desconfiança legada, pelo arbítrio.
Trata-se de gesto político mas também é atitude
inteiramente compatível com o sentido profun-
do e permanente, muito acima das contingên-
cias transitórias. E' o Brasil que se vai reencon-
trar com um padrão de conduta política esta-
belecido no passado como um marco histórico
para o futuro democrático.

Guerra Relâmpago
Continua a girar o. vertiginoso caleidoscó-

pio em que se transformou o cenário asiático:
agora é o Governo cambojano dó Khmer verme-
lho que se esboroa como um castelo de cartas,
ante a pressão combinada de rebeldes e de con-
tingentes vietnamitas — cuja presença Hanói
tem negado pôr puro dever de oficio.

Parecem assim terminados — embora ain-
da se fale numa possível reação do Khmer — os
dias de um dos regimes mais sangrentos de quea humanidade tem noticia; e no seu caráter im-
piedoso estará uma das explicações para uma
ofensiva que encontrou pouca ou nenhuma re-
sistência.

A guerra põe f im à "paz vermelha" que pa-recia destinada a espraiar-se pela Indochina
uma vez afastada a influência e a presença das
potências estrangeiras. Começa um ajuste de
contas em que à ideologia não funcionará co-
mo moderador: católicos e protestantes dilace-
raram-se no século XVI com violência que pa-recia aumentada pelo fato de que compartilha-
vam algumas verdades de fé.

Outro aspecto da questão, talvez o de maior
peso, é o que faz dessa campanha, com toda a
probabilidade, uma forma de resposta do bloco
agora formado pelo Vietnam e pela União So-
viética ao peso que a China, o grande rival, vem
de adquirir no cenário internacional através da
aproximação com o Japão e com os Estados Uni-
dos.

A derrota de Pol Pot atinge Pequim, que lhe

oferecia aliança e não apenas no terreno mili-
tar; pois tão negro se tornara o registro do re-
gime do Khmer, que Pequim se vê obrigada a of e-
recer apoio moral a um parceiro que espezinha-
ra toda moralidade — e terá de explicar ainda
por muito tempo esse apoio.

Oferecer apoio militar estava fora de cogi-
tações: além do que isso implicaria de novo com-
premisse- com um regime iníquo, o Camboja não
faz fronteira com a China; e pressionando a
própria fronteira do Vietnam, o Governo de Pe-
quim poderia estar acionando uma armadilha
mortal.

É sabido, com efeito, que Estados-Maiores
costumam elaborar continuamente hipóteses de
guerra, até por mero treinamento. A grande hi-
pótese de guerra do Estado-Maior soviético, co-
mo também se sabe, é a confrontação com a
China,, tese demonstrada pela simples verifica-
ção dos efetivos instalados na Sibéria. Essa hi-
pótese tornou-se, algumas vezes, mais do que
uma hipótese numa União Soviética que sofre,
em sua política externa, de acessos de claustro-
fobia. Ante a idéia de uma China que estará,
brevemente, muito mais armada, graças ao in-
tercambio com outras potências, uma interven-
ção direta de Pequim na Indochina poderia for-
necer a atmosfera e a justificação para um "ata-
que preventivo". Daí a cautela das últimas de-
clarações de Teng Hsiao-ping; e a preocupação
agoniada das potências ocidentais em jogar água
fria no braseiro cambojano.

Combate Adiado
Desta vez foi o Departamento Geral de Epi-

demiologia e Controle de Doenças que detetou a
existência de resíduos de metais pesados nocivos
ao organismo humano nos moluscos da Baía de
Guanabara. Só não conseguiu encontrar vesti-
gios de mercúrio por falta de material de pes-
quisa adequado. O que, aliás, não tem grandeimportância, já que, ainda no passado mês de
setembro, o Instituto de Pesquisas da Marinha
havia descoberto o mesmo tipo de contaminação
agora anunciado, não faltando o mercúrio en-
tre os metais poluentes.

E assim vem sendo, há longos anos, concre-
tamente, desde que em 1965, ou seja, há já 13,
o relatório Eemann Pearson apresentou,o pri-meiro estudo sistematizado e completo que pa-recia indispensável e suficiente para empreen-
der os, já então inadiáveis, trabalhos de recupe-
ração e saneamento. Em todo o caso, números
recentes atestam que, das quatro causas princi-
pais da poluição da Baía — o óleo, os esgotos, o
lixo e os despejos industriais — continuam a ser
lançadas, por dia, em suas águas, cerca de 350
toneladas de detritos dos esgotos, de 3 mil to-
neladas de lixo, e de 60 mil litros de produtosoleosos. Parte deste manancial é contributo di-
reto dos habitantes das áreas limítrofes. Al-
guma, porém, chega-lhe nas águas dos 10 rios

que aqui vêm parar, um dos quais, o Paraíba,
abastece, com as mesmas águas, 90% da popu-
lação do Estado do Rio.

Os repetidos estudos de entidades públicas
e particulares confirmam que se trata de um
problema de verba. Cifra-se atualmente em Cr$
15 bilhões o custo da renovação da rede de es-
gotos, apenas no que toca à região metropolita-
na( os quais, deve acrescentar-se, assentam ain-
da em estudos efetuados há 121 anos). E a cada
ano que passa, tudo aumentará, obviamente, em
progressão apocalitica, desde a poluição ao mon-
tante das verbas para fazer-lhe face. Só a vida
é que continuará diminuindo, a dos animais e
também a das pessoas.

É claro que não pode talvez uma geração,
e muito menos um mandato de Governo, resol-
ver problemas multiplicados por tantos anos de
incúria e incompetência. E, de resto, alguma
coisa se fez no Governo que atinge agora o ter-
mo de sua vigência. Mas tudo continuará no
mesmo estado, isto é, cada vez mais aterrador,
se dos estudos não se passar à ação efetiva, de-
cisiva, contudente, que se impõe. Ela depende, é
certo, de verbas vultosas. Simplesmente, verba
é coisa que, quando tida como indispensável,
sempre vai aparecendo. Não se comprou a Li-
ght? Não vai fazer-se Tubarão?
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A propósito da noticia publi-
cada nesse Jornal, no dia sete do
corrente, na qualidade de Secreta-
rio de Fazenda do Estado sinto-me
no dever dè prestar alguns escla-
recimentos.

A fixação dos índices de reitor-
no de 20% de ICM aos Municípios
é baseada no seu movimento eco-
nômico. Quanto ao valor agregado
da Indústria e comércio não exLs-
te maior problema em seu levanta-
mento, uma vez que são calcados
em declarações das próprias em-
presas e extraídas de seus balanços
anuais. O grande entrave que se
observa é no levantamento do mo-
vimento econômico dos produtos
primários, esse sim agravado pordeclarações de produtores, coleta-
das pelas Prefeituras Municipais.
Nesses últimos anos tem surgido
distorções e, principalmente no de
1978, visivelmente exageradas e de
pouca confiabilidade, deformando-
as; como maneira de corrigir a im-
perfeição, o Governo estadual re-
solveu basear-se nos dados oficiais
do IBGE para calcular o movi-
mento econômico dos produtos pri-mários, o que me pareceu mais
justo, pois os dados coletados e di-
vulgados por aquele organismo têm
o mais alto conceito e confiança
do próprio Presidente Geisel que,de quando em quando, sé vale de-
les para suas análises e interpre-
tações.

Discordo frontalmente da opi-
nião emitida na notícia, de que foi
baixada norma nacional sobre as-
sunto específico, e que muito menos
houvesse dito que os senhores Prè-
feitos deveriam reclamar ao Pre-
sidente da República.

A bem da verdade, devo infor-
mar que, em absoluto, dei entre-
vista a correspondente desse Jor-
nal, que deve ter se valido de no-
ticiário local, e de forma comple-
tamente desvirtuada.

Estou à inteira disposição paraexplicações que possam evitar mal-
entendidos, no interesse da admi-
nistração da comunidade, o que,
por certo, coincide com o preten-
dido por esse abalizado órgão da
imprensa brasileira.

Envio meus cumprimentos pelotrabalho que vem desenvolvendo,
de maior utilidade para a opinião
pública e lhe agradeço a publica-
ção desta, que resultará em algo
posiltivo. Ivan Oreste Nonato, Se-
cretário de Fazenda de Santa Ca-
tarina.

Banco do Brasil

(...) Mais uma das histórias
das muitas que o Banco do Brasil
tem para contar, que imagino ser
assim. No ano 2000, quem viver as-
slstirá, no horário nobre da TV,
ao atual presidente do Banco do
Brasil, Karlos Rischbieter, com os
cabelos bem grisalhos, um . poueocareca e talvez mais gordo, contar
a seguinte estória: Na década de
70, quando assumi a presidência do
Banco do Brasil a convite do então
Ministro da Fazenda, Mário Henrl-
que Simonsen, as ações do BB.
eram negociadas na Bolsa de Valo-
res à razão de Cr$ 3,68 as ON e
Cr$4,46, as PP (20.10.77). Em fins
de 1977, tomamos a genial medida
de acabar com o valor nominal das
ações e, em seguida, convocamos
os acionistas para subscreverem
25% do novo aumento de capital,
pelo preço unitário de Cr$ 2,00. To-
dos os acionistas subscreveram
suas cotas, antevendo, como nos
áureos tempos, bons lucros futuros.
Passado um ano, com uma inflação
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galopante de 45%, distribuímos
apenas Or$0,16 (dezesseis centa-
vos) por ação a titulo de dividendo,
representando 8%. Com essas me-
didas, as ações ON passaram a ser
cotadas a Cr$l,46 e as PP a
Cr$ 1,66 na Bolsa de Valores
(04.12.78). Assim, melhoramos as fi-
nanças do BB. à custa dos otários
acionistas.

Naquela época, o mercado de
ações no pais ficou tão desacredita-
do que ós investidores, se pudessemestocar, investiriam em papel hi-
giênico, porque era o único papel
que anualmente duplicava de pre-
ço. Guilherme Beviláqua Araújo —
Rio de Janeiro..

Anonimato dispensável

De uns tempos para cá, os jor-mais em geral, ao noticiarem os
freqüentes casos
de envenenamen-
to por defensivos
agrícolas, não
mencionam o no-
me exato do pro-
duto causador da
intoxicação. A
falta de Informa-
ção completa pode resultar em con-
fusão. Seria bom informar correta-
mente. A verdade é sempre bom.
Nelson de Almeida Filho. Rio de
Janeiro.

"Arena vencedora"

Na seção Cartas, edição do dia
22 de dezembro, depara-se com a
carta de um néscio, anômalo, in-
gênuo, paspalhão, rústico e, por
que não dizer, vulgacho, usando o
nome de Pedro Gomes da Silva e
sob a denominação Arena Vence- .
dora. Creio que o energúmeno are-
nista desconhece que o MDB ven-
ceu as eleições em todas as princi-
pais metrópoles,, onde, evidente-
mente, o eleitorado ,é muito mais
politizado. Fortalece ainda o Sr Pe-
dro Gomes da Silva a sua ausência
de inteligência quanto ao caso,
quando diz que foi muito "provei-
tosa" a entrevista do Coronel Lud-
wig aos 50 jornalistas no Palácio
do Planalto, pois nela se colocou
um ponto final na mal-orquestra-
da banda de música do MDB. Per-
gunto então ao apedeuta missivis-
ta: desconhece que infelizmente
ainda existe a politicalha no inte-
rior do país e que os eleitores do
Partido majoritário em tais re-
giões são na maioria das vezes ins-
tigados a votar sob coação do co-
ronel fazendeiro e quando não em
troca de alguns desventurados cru-
zeiros ou ração de gênero alimenti-
cios? Mas, como o Sr Pedro se de-
clara residente em Brasília, fugin-
do portanto aos preceitos do elei-
tor do interior, não deixa a menor
dúvida que é um despótico arenis-
ta, cônscio já estar impregnado
com o odor de eqüino matungo, em
outras circunstancias, odor queagrada plenamente a certa pessoae que o Sr Pedro Gomes da Silva,
como um bom capacho arenista,
não poderia fugir ao preceito. Car-
los Brandão — Rio de Janeiro.

Refugiados vietnamitas

Seus rostos não são seus rostos,
mas o rosto do egoísmo humano.
Sua fome não é sua fome, mas
a abundância dos poderosos. A sua
doença não é sua doença, mas a
saúde, de uma economia a ser pre-servada. Pois quem são vocês, mise-
ros vietnamitas, esfomeados, fedo-
rentos, velhos e crianças que vêm
pertubar o nosso Natal? Com que

direito adquiriram a nossa adora-
vel forma humana, e, assim, com
olhos, braços, pernas e lágrimas
vêm questionar as nossas consciên-
cias? O Governo disse não. Como
Nero nas arenas romanas abaixava
o polegar ao apelo dos cristãos, o
Governo disse .não. Mas não foi só
o Governo. Nós, que vamos a arena
assistir ao espetáculo, também ddsr
semos não. Nós, todo um povo, que
cada dia mais insensível fica ao
drama dos desprotegidos, a luta pe-
Ia vida dos mais fracos. Este navio
não carrega somente 2 mil 400 viet-
namitas desesperados por um por-
to. Ele leva em seu mastro a ban-
deira da nossa época: o egoísmo
humano. Cobrar esta ou aquela ati-
tude do Governo pressupõe por ho-
nestidade a autocobrança. E eles,
de mar em mar, de porto em porto,
de parte em parte, de porta em
porta, indagam a cada um de nós--se queremos realmente salvá-los
junto com todos os oprimidos e f ra-
cos. Perguntam se estamos dispôs-
tos a correr riscos por eles, se esta-
mos prontos a abrir mão de privilé-
gios para que este mundo seja mais
habitável. Mais do que um teste-
munho de uma época sombria, eles
do porão do navio nos fazem uma
pergunta pessoal, a -cada um de
nós. E respondê-la dentro de nós
dignidade. José Luiz Peixoto — Rio
de Janeiro.

Tibrás
A Tibrás — Titânio do Brasil,

SA captou incentivos fiscais de 1968
a 1973, de organizações jurídicas,
mediante emissão de ações prefe-rendais nominativas classe C, com
o valor nominal de Cr$ 1. O prazode cinco anos, a contar da data
que a Sudene considerou efetivo o
funcionamento da fábrica, esgota-
se agora a 31/12/1978, o que torna
negociáveis, por transferência, to-
das aquelas ações. Ressalte-se quedurante esse período de cinco anos
a Tibrás limitou-se à distribuição
de uma única bonificação de 10%
e quatro parcos dividendos à razão
de 8% ao ano.

Assim, achando-se as demais
ações da Tibrás cotadas na Bolsa
de Valores, presentemente, a razão
de Cr$ 5,40, Cr$ 4,60 (pe) e Cr$
4,25 (pn), torna-se estranho que es-
sa empresa, mediante Assembléia
realizada semiclandestinamente a
30/11/1978, em Salvador (BA), se
apresse a anunciar a "recompra
obrigatória , a partir de 02/01/
1979, da totalidade daquelas ações
preferenciais-nòminativas classe C,
pelo valor nominal de Cr$ 1,33,"obrigatoriedade" essa que não está
bastante clara em suas disposições
esrbatutarias.

Julgo cabíveis as seguintes
ponderações. 1) Quem vai ressarcir ¦
o prejuízo dos incautos acionistas
que aplicaram seus incentivos na.
Tibrás, em face da violenta desva-
lorização da moeda nesses longos
cinco anos? 2) Quem vai usufruir
da polpuda diferença entre os ma-
gérrimos Cr$ 1,33 da apressada "re-
compra obrigatória" e o valor real
nominal de Cr$ 5,40, Cr$ 4,60 e Cr$
4,25 das demais ações? - 3) Como
se explica, afinal, a diferença entre'
os míseros Cr$ 1,33 ora convenedo-
nados e os volumosos Cr$ 9,73 que
serviram de base para a conversão
nos recentes meses agosto/
setembro 1978, de ações originárias
em preferenciais — classe D' —
da mesma Tibrás? A. Martino —
Rio de Janeiro.

As cartas aario selecionadas para publicação
no lodo ou em parto entra as qua tiverem
assinatura, noma completo • legível •
endereço que permita confirmação prévia.

Belo Horizonte — Av. Afonso Pena, 1 500,
79 and. - Tel.: 222-3955.

Niterói — Av. Amaral Peixoto, 207 — Lo|a
103. Telefone: 7222030

Curitiba — Rua Presidente Faria, 51 — Conj.
1 103/05 - Ed. Surugi Tel.: 24-8783.

Porto Alegre — Av. Borges de Medeiros
915, 4? andar. Tel.: Redação: 21-8714, Setor
Comercial: 21-3547.

Salvador — Rua Conde Pereira Carneiro s/n?
(Bairro de Pernambues). Tel.: 244-3133.

Recife — Rua Gonçalves Maia, 193 — Boa
Vista. Tel.: 222-1144.

CORRESPONDENTES

Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco,
Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Campo Grande, Vitória, Florianópolis, Goia-
nia, Washington, Nova Iorque, Paris, Lon-
dres, Roma, Moscou, Los Angeles, Tóquio,
Madri, Buenos Aires, Bonn e Jerusalém.

SERVIÇOS TELEGRÁFICOS

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA, Reuters, e EFE.

SERVIÇOS ESPECIAIS

The New York Times, l/Express, Times, Le
Monde.
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r Pluralismo

CMA 

socledado com íratu-
ras por demais trauma-
tizantes não dá a certeza

de que a evolução esponta-
nea dos acontecimentos permita ao
sistema político aberto navegai
tranqüilamente no sentido do aper-
fclçoamento das instituições repre-
aentatlvas. Obstáculos politlcos e
sociais se erguem contra lmportan-
tes metas a atingir por melo do
pluralismo. Aspiração comum é «
sucessão pacifica dos governantes
no exercício do Poder, segundo nor-
mas consagradas pelas torças po-
litlcas em cena. Mas os. resultados
dás eleições parlamentares . recen-
tes indicam tendência à reunião da
maioria esmagadora do eleitorado
numa frente única antigoverna-
mental. Ai está a silhueta de con-
flitos de superação difícil. Se a
frente única cair sob o comando
de um caudilho, desaparecerá ine-
vitavelmente do quadro o espirito
da pluralidade partidária, de cujo
florescimento se poderia esperar um
equilíbrio vitalizador do sistema
político.

No apagar das luzes do AI-5,
vozes que alcançam ressonância
manifestaram-se esperançosas na
criação de um estado de coisas em
que o Poder não volte a ser exerci-
do por um só homem. Talvez se ti-
vesse em vista apenas a figura do
General de quatro estrelas à fren-
te de uma ditadura militar. Há en-
tretanto outra versão. A ditadura
pode estar sob o comando de um
civil, ó que significa que o processo
político baseado no pluralismo po-
dera ser interrompido por uma vo-
cação civil para a ditadura.

A linguagem aqui não é enig-
mátlca, pois o nome que logo apa-
rece é o do Sr Leonel Brlzola, par-
ticipante em futuro próximo do
processo político na qualidade de

. dirigente do MDB, Partido por ele
chamado de Frente única. Poderá
esta frente manter-se unida, ou se
íraclonar, tudo colocado na depen-
dênoia da vontade do ex-Governa-
dor do Rio Grande. Hão de cc-.ir,
certamente, as recentes restrições
ao seu retorno.

Não subestimo de modo algum
o efeito de 14 anos de exílio sobre
esse lider político, severamente pu-nido com tão prolongado afasta-
mento do seu país. Pessoas dignas
de fé dão o testemunho do seu de-
sejo de desempenhar o papel >de
paladino da convivência democrá-
tica. Estaria o seu futuro políticomuito mais ligado ao exercício de
liderança de uma Oposição cons-
trutiva do que à exacerbação de
conflitos para alimentar o seu
prestigio junto à grande massa
eleitoral. Seja qual for, entretanto,
a conduta política futura de um
Leonel Brlzola cônsclo, como esta-
ria, das virtudes do pluralismo, não
desaparecerá o risco da dependên-
cia. A sociedade civil terá sobre si
uma espada de Damocles. Estará
sempre a rogar que a embriaguez
do êxito do populismo triunfante
não converta a temperança atual
do Sr Brizola em agressividade po-
lítica, nem lhe dê a efluente sen-
sação de que poderá virar a me-
sa na hora que lhe convier.

Tornam-se necessários contra-
pesos, salvaguardas. O receio co-
mum de uma recaída do Poder, ou
do comando da maioria do eleito-
rado, nas mãos de um só homem
inspira o apelo a outros líderes po-

Gilberto Paim
lltlcos a se empenharem na prá-
tlca do pluralismo como via paraa consolidação do sistema demo-
orático renascido. Vê-se que o plu-rallsmo não é um bem que se alcan-
cc por mera contemplação. A cx-
pertencia empírica é a sua fonte
de luz. Ele há de ser ensaiado com
paciente esforço para dar selva a
vida democrática, esta o verdade!-
ro antídoto de polarizações queabram passo à entrega do destl-
no da sociedade a um só homem.

Em certas correntes de opinião
sente-se a prevalência de dúvidas,
e p&rcebe-se lndlsfarçável angústia,
quanto ao futuro quadro da plura-lidade partidária, cuja vida será
marcada pelos anseios de reforma
social. E a incerteza parece acele-
rar a escolha de Ney Braga como
o lider a quem se pode confiar,
sem receio, a execução de uma po-litica reformista que distlnga entre
suas finalidades a Justiça social
como embassamento da economia
de mercado. A procura do bem-es-
tar coletivo seria o objetivo de um
amplo programa de ação política
voltado para a Integração da so-
ciedade sob a ordem jurídica do
néo-capitalismo.

' ¦ ¦ ¦
Recente, como ê, a moderni-

zação do sistema econômico brasl-
leiro deixou à mostra perigosas ira-
turas sociais que urge reparar. O
desenvolvimento cria fraturas, da-
da a rápida mobilidade social que
propicia, mas também produz li-
gantes que atuam como elemento
de reparação, com o passar do tem-
po. E esse passar do tempo, que
traduz evolução espontânea e imo-
blllsmo, gera o problema da visi-
bilidade no horizonte político do
sistema ora restaurado, impondo
por Isso mesmo a intervenção cons-
ciente sobre a marcha dos aconte-
cimentos. A reforma social delibe-
radamente - implantada antecipará
aquele momento em que o desen-
volvimento econômico, por seus
próprios meios, trará a satisfatória
acomodação social da maioria.

A antecipação, isto é, a reíor-
ma, será menos conflltiva se esti-
ver sob o comando de quem mere-
ça a confiança das camadas sociais
com maior participação nos bene-
fkios do progresso econômico que
a modernização do parque indus-
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N«y Brag»

trlal iniciou há três décadas, im-
possível seda Ignorar a parto
afluente da sociedade na execução
de um programa de reforma so-
ciai. Sua adesão a esse programa ó
uma condição do seu êxito. Mas
cia só será conquistada se o coman-
do fizer da reforma um objetivo
em si, e não um trampolim para a
alteração brusca da ordem juridi-
co-politlca de que o pluralismo é
componente indispensável.

Ney Braga afiançou credlblll-
dade bastante para ser chamado ao
desempenho da missão. Preenche
também vários outros requisitos es-
senciAls ao efetivo exercício de
uma liderança política reformista.
Mais de dois decênios de experiên-
cia política, como parlamentar, Go-
vemador, duas vezes Ministro de
Estado, deram ao atual Governador
do Paraná noção exata das limita-
ções do Poder e percepção clara da
Importância do apoio da comunl-
dade nacional na consecução de ob-
jetivos de reforma social. Passou
ele em sucessivos testes de capacl-
dade administrativa com a escolha
acertada de auxlliares de exemplar
dedicação à causa pública. Defen-
sor dos princípios da democracia
cristã, não será de menor significa-
ção a certeza do seu livre transito
na área internacional. O dominio
da arte da comunicação faz dele o
intérprete natural de um progra-
ma que só atingirá suas finalidades
se contar com a adesão franca das
camadas populares. Não lhe trará
problemas o recrutamento do seu
estado-maior político tanto entre
figuras expressivas das bancadas
de ambos os Partidos no Congrcs-
so como no seio do empresariado.

Não estará assim esgotado o rol
das adesões. Será necessário mobi-
lizar pensadores politlcos de reco-
nhecido talento, uma parte da so-
ciedade afluente que se automar-
gmaliza por não encontrar em ne-
nhum Partido substancia capaz de
atraí-la à ação política. Ney Braga
é suficientemente flexível para sen-
sibilizar esta corte da intelectua-
lidade brasileira. Não considero
impossível que encontre resposta
positiva, um apelo seu ã cooperação
de pensadores políticos hoje quase
integralmente absorvidos por ati-"
vidades universitárias. Entre eles
não seria um despropósito citar
Celso Lafer, Wanderley Guilherme
dos Santos-, Vicente Barretto, Si-
mon Schawartmain, Alexandre Bar-
ros, Getúlio Carvalho e muitos' ou-
tros, que ainda não colocaram seu
talento a serviço da política por não
terem encontrado um Partido moral
e intelectualmente qualificado pa-
ra merecer o seu apoio.

Não são entretanto apenas in-
teleotuals como esses os únicos a
formarem grupos arredios da políti-
ca dentro da sociedade brasileira.
A convicção de que uma firme poli-
tica de princípios será a bússola de
um Partido reformista, empenhado
na consecução'da integração social
progressiva, porém também com-
prometido com a sobrevivência da
economia de mercado, poderá tra-
zer à cena política, um contingente
capaz de dar contribuição significa-
tiva ao êxito de um programa as-
sentado na justiça social. Há inú-
meros fatores favoráveis a uma li-
derança confiada a Ney Braga.

; Resta ver que resposta dará ele
a essa expectativa de uma parte lú-
cida da opinião pública nacional.

Um amigo do Brasil

POR 

volta do 1018,
numa r.vquena
aldeia da Fran-
ça, na região de

Ualtns, um menino costu-
mava colecionar pequenos
sacos de papel, com a ban-
delra do Brasil Impressa a
cores numa das faces, e que
acondlclonavam mela libra
do nosso café. Chamava-se
Roger Calllols esse menino,

Vinte e um anos de-
pois, de viagem para a Ar-
gentina esse mesmo Roger
Calllols saltou no Recife,
obedecendo ao Itinerário de
seu barco. Embora moço, já
havia publicado três livros,
que definiam com exatidão
a Índole e o gosto de seu
espírito: Procès Intellec-
tuel de VArt (1935), Lèmy~
the et VHomme (1938) e
VHomme et le Sacrè
(1939)..

O próprio Calllols, em 1977, na
tribuna da Academia Brasileira, re-
cordaria o seu contato de menino
com a bandeira e o café do Bra-
sil, ponto de partida para a curió-
sldade Intelectual que o acompa-
nharla pelo resto da vida, tendo
como centro de atração a cultura
brasileira.

E' bem possível que, já homem
feito, ao levar aos lábios uma xi-
cara de café, lhe tenha freqüente-
mente subido à memória o retan-
guio verde, amarelo e azul de nossa
bandeira — assim como Mareei
Proust reencontrou o seu mundo
perdido com um biscoito e uma xi-
cara de chá.

Depois do Recife, no caminho
para Buenos Aires, Roger Calllois
desceria em Salvador, no Rio de
Janeiro, em Santos e em Porto
Alegre, sempre com a fascinação
do menino à tona dos olhos.

Na Argentina, em melo ao cur-
so de conferência que então minis-
trava, foi ele surpreendido pela no-
ticia da guerra na Europa. A der-

. rota de sua pátria, com a invasão¦ das tropas de Hitler, sucederia.a
reação do General De Gaulle, e é
este quem ordena ao escritor que
permaneça em Buenos Aires, difun-
dindo as letras, as artes, a civili-
zação da França, para assim servir
à causa de sua pátria.

A obra que Roger Caillois reáli-
zou em Buenos Aires, durante o pe-
riodo da Segunda Guerra Mundial,
não se restringiria às páginas que
escreveu, às conferências que pro-
feriu e aos artigos que publicou, so-
bre livros e autores franceses. Sua
curiosidade intelectual levou-o a
interessar-se vivamente pelos va-
lores culturais da América Latina.

Seu nome está associado, na
história cultural do mundo con-
temporaneo, a toda uma vasta obra
de difusão sistemática dos grandes
escritores modernos da Argentina,
do Chile, do Brasil, do Peru, da Ve-
nezuela, da Colômbia, do México,
da Guatemala — dando-lhes irra-
dlação imediata a outros recantos
da Terra, por intermédio da língua
francesa. No que concerne ao Bra-
sil, a coleção que Caillois passou a-dirigir, após a guerra, na Editora
Gallimard, em Paris, Croix du Sul,
acolhera nomes como os de Jorge
Amado, Gilberto Freyre, Gracüia-
no Ramso, Érico Veríssimo, Viana
Moog. Também por ali se difundi-
riam, ampliando ós seus contatos
universais, uma Gabriela Mistral,
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Rogtr Caillois

um Jorge Luís Borges, um Miguel
Angel Astúrias.

Em 1968, de passagem pelo Bra-
sil, revelou-me Caillols, a propósi-
to de Guimarães Rosa, ter Indicado
o nome do grande escritor, logo
após a leitura de Grande Sertão:
Veredas, para o Prêmio Nobel.

O Interesse de Calllols pelo
Brasil não se limitaria às nossas
letras — estender-se-ia aos nossos
usos e costumes, às peculiaridades
de nossa civilização e de nossa cul-
tura, ao sentido de comunhão ra-
ciai de nosso povo. Ah, o encanta-
mento com que ele ouvia os nossos
prenomes, admirando o engenho e
a arte de certos batismos, que alon-
gam nos filhos, pelo prenome nor
vo, formado pelo nome da mãe e
do pai, a comunhão dos casais.
Chegou mesmo a extasiar-se, numa
alegria que lhe redobrava o brilho
das pupilas, ao saber que Rousseau
e Voltaire — tão separados em vida
por suas idéias e convicções — es-
tavam irmanados no Brasil, como
prenomes de dois gêmeos...

Elmano Cardim, na saudação a
Calllois, quando este veio repre-
sentar a Academia Francesa no 75.°
aniversário' da Academia Brasilei-
ra, lembrou que, num de seus li-
vros, Les Jeux et les Hommes
(1958), o mestre francês se ocupou
do nosso jogo do bicho. E é bem
possível que, para bem cornpreen- ,
der o brasEelríssimo jeu des ani-
maux, tenha também "cercado" um
deles, levado por um bom palpite.

Na mesma tribuna da Acade-
mia, cinco anos depois, ao receber
Caillois como sócio oorresponden-
te, Paulo Carneiro deu-nos, outra
notícia, que ouvimos com emoção:
a de que o novo confrade; ao em-
possar-se na Academia Francesa,
como sucessor de Jerôme Carcopi-
no, trazia na espada de seu uni-
forme, encastoada «. ouro, uma tur-
malina brasileira.

De onde se conclui que. a iden-
tificáção de Caillois com o Brasil,
vinda de longe, prolongar-se pelo
tempo adiante. Poucos estrangeiros,
terão tido o seu interesse pela nos-
sa cultura. Interesse espontâneo,
sem busca de recompensa, é sempre
com o sentido superior da pura co-
munhão do espírito.

Por ocasião de sua última via-
gem ao Brasil, em novembro de
1977, fui buscá-lo no hotel em que
se hospedara aqui no Rio, para que
revisse comigo alguns recantos ca-

Josué Montello
rlocas que celebrara ou
aludira nos seus livros. VI-
mos a Lapa, o Convento de
Santo Antônio as praias, o
Mosteiro do São Bento. No
regresso, fi-lo entrar no
edifício da Manchete, na
Praia do Russel, para que
visse alguns quadros de Dl
Cavalcanti — o Dl Cavai-.
cantl que também adorna-
va uma das paredes de seu
apartamento, em Paris. A
entrada da galeria, ficou
ele a olhar, com especial
interesse, o Dom Quixote,
de Agostlnelll. E fez-me es-
te reparo rlsonho, ainda a
admirar a escultura, numa
alusão a seu amigo Adol-
pho Bloch: "Cest 1'homme
de Ia Manche chez l'hom-
me de Ia Manchete".

Não voltei a ver Roger Calllols,
depois desse encontro. Para que
fôssemos amigos, só nos faltou a
freqüência do convívio. Agora, ao
ler o artigo que Jean d'Ormesson
lhe consagrou, há poucos dias, em
Le Figaro, vejo que temos uma opl-
nião coincidente sobre o escritor
que soubemos admirar: "Ninguém
mais distanciado da vã polêmica,
da vaidade parisiense, da moda, de
toda forma de vulgaridade e de su-
perflclalidade, do que Caillois".

Muito aprendi no convívio de
seus livros. Foi na leitura do volu-
me em què ele estudou a poética
de St.-John Perse (Gallimard,
1954), que tive a chave e a com-
preensão exata deste poeta unlver-
sal, meticulosamente estudado ali
no seu léxico, na sua gramática e
na técnica de seu verso, sem qual-
quer conotação de ordem humana
ou pessoal. Dai me adveio, na ho-
ra própria, uma compreensão mais
clara do mistério da poesia, apre-
ciada do angulo em que Valéry a
situou. Ou seja: a poesia como for-
ma superior da linguagem, capaz
de elevar o real à dignidade poétl-
ca, conforme observou Calllols.

¦ ¦ ¦ 
' 

.
Sem desdenhar o espetáculo da

vida cotidiana, para fechar-se no
mundo dos livros, nem vulgarizar-

, se em contato com essa mesma vi-
da, Roger Caillois preferia, por ve-
zes, debruçar-se sobre o mundo

I inantaiado, para tentar entender a
forma e o silêncio das pedras..Não
as veria tão imóveis como nós as
vemos — porque sabia captar-lhes
a expressão misteriosa, como se
houvesse aprendido a conversar
com elas..

Outro de seus livros, Babel (GáU.
limard, 1948), sobre o orgulho, a
confusão e a ruína da literatura
contemporânea, me fez reconhecer
que Caillois, embora distanciado da
"vã polêmica" a que aludiu Jean
d'Ormesson, trazia consigo aquela
serena firmeza das idéias, filha da
reflexão amadurecida, e que nos
permite ir adiante, superando mo-
das e circunstancias com o rigor de
nossas convicções. For isso mesmo
nunca deixei de admirá-lo, nele
identificando uma perfeita figura
universal da cultura francesa.

Acabaram as dores
no estômago

Se você sofre com úlceras, gastrites ou dores no estômago, esta notí-
cia 6 muito importante. Além do já tradicional copo de leite, a re-
vista "SELEÇÕES" revela 8 segredos eficientíssimos para acabar com
todas as dores e evitar as úlceras. E lembre-se que elas não sà*o exclu-
sivas dos homens de vida tensa, com igual probabilidade de atingir
mulheres e, até, bebês. SELEÇÕES de janeiro apresenta, ainda, um
artigo que envolve pais e filhos, um noivo salvo pelo gongo, o desafio
soviético na África e os reis do teatro francês. Grátis, um brinde.sur-
presa. SE LE ÇÕES, o prazer de ler. Nas bancas.

Astíltímasdomundo
infantil estão no Caderno
de Quadrinhos.No Jornal do Brasil
todos os domingos.
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Sihanouk critica mas
Pequim — O Príncipe No-

rodom Sihanouk íez na ma-
nhã de ontem em Pequim
um reaparecimento político
sem dúvida extraordinário.
Falando Inglês com desen-
voltura durante mais de
seis horas a Jornalistas chi-
neses e ocidentais (os cor-
respondentes soviéticos e
dos países aliados da União
Soviética não foram con-
vidaidos), ele descreveu a
situação em que se encon-
tra atualmente seus pais e
prometeu lutar "com todas
suas forças" pela indepen-
dências nacional e a inte-
grldade territorial do Cam-
boja.

Sihanouk denunciou a s
graves violações idos direitos
humanos sofridas pelo povo
cambojano sob o regime de
Pol Pot e relatou as con-
dições em que ele próprio
esteve detido durante três
anos.

O antigo soberano tinha
marcada para hoje à tarde'
uma "longa reunião de tra-
balho" com o Presidente
Hua Kuo-feng, Teng Hsiao-
ping e outras altas autori-
dades chinesas, antes de
encontrar, à noite, o embai-
xador da Coréia do Norte.

Norodom. Sihanouk tinha
aspecto excelente, apenas
um pouco grisalho. Há três
anos reduzido ao silêncio,
reencontrava com evidente
satisfação o s jornalistas,
tendo uma palavra amável
para cada um que o inter-
rogava.

A liberdade com que ex-
pedia opiniões parecia total.
O mais surpreendente do
espetáculo, contudo, foi ou-
vi-lo abrir seu coração sobre
política interna do Governo
Pol Pot, CEMA sem precen-
dente em sala do Palácio
do Povo.

As personalidades cambo-
janas — entre as quais o
antigo primeiro-Ministro
Penn Nouth — e os dirigen-
tes chineses presentes ouvi-
ram tudo sem comentário,
apenas sorrindo quando
Sihanouk dava vazão a seu
conhecido espírito de hu-
mor.

No que se refere a sua
missão e a situação atual
do Camboja, o Príncipe evo-
vou de inicio o exemplo da
invasão da França pelas
tropas alemãs em 1940 e o
papel então desempenhado
pelo General de Gaulle. Es-
sa situação é, no seu enten-
der, ainda confusa. Assegu-
ra-se que Pol Pot, Khieu
Samphan, Ieng Sary e Noa
Chea estão sãos e salvos,
mas ele disse ignorar onde
se encontram esses dirigen-
tes. Esclareceu: "Não sei a
que titulo exatamente irei
às Nações Unidas". Mas de-
c 1 a r o u- s e Inteiramente a
serviço de Pol Pot e de sua
equipe para advogar com
energia a causa cambojana
contra o Vietnam.

"Sei'', disse ele, "que os
senhores têm numerosas
criticas a fazer à política
de Pol Pot e ieng Sary no
que diz respeito aos direitos
do homem. Não sou mem-
bro de sua equipe e nada
posso dizer sobre isso. Dela
não participei- Fui um pri-
sioneiro durante três anos,-
mas como patriota mante-

s nho-ine leal a eles. São bons
patriotas e bons.combaten-
tes, não direi pela liberda-
de, mas pela independência
nacional".

DESCONHECIDOS

O objetivo do Príncipe
Sihanouk é, pois, "fazer
com que as Nações Unidas
abram um debate completo
sobre a questão cambojana,
exemplo muito claro e in-
quietante duma agressão
direta de um país contra
outro".

Ele rejeita totalmente a
tese dê uma "guerra civil"
dirigida pela FUNSi cujos
dirigentes lhe são "Inteira-
¦mente desconhecidos" e
que, em um mês, observa,
teriam aprendido a. mane-

Alain Jncob
U Mond.

Jar tanques, artilharia pe-
sada e outros armamentos
complexos, sem falar de
aviões"-

VIOLAÇÕES
DE DIREITOS

\
O Príncipe teve palavras

severas para os dirigentes
vietnamitas, notadamente
Pham Van Dong e Le Duan,
aos quais "muito estimou"
outrora, mas que agora acu-
sa de terem traído a pala-
vra empenhada. Denuncia
Igualmente com vigor o pa-
pel da União Soviética e dos
países do Pacto de Varsóvla

com exceção da Romênia
em todo o problema ¦

cambojano e > adverte que
após seu pais, Cingapura,
Tailândia e a Malásia serão
as vitimas.

Quanto às condições de
vida no Camboja, durante
estes três últimos anos,
Sihanouk declara com toda
clareza que se apóla a poli-
cia externa ide Pol Pot, "de-
saprova sua política inter-
na, sua política de violação
dos direitos do homem".

Várias vezes recusou-se a
opinar sobre execuções ma-
ciças, das quais ouviu falar
nas rádios estrangeiras e
das quais jamais foi teste-
munha. Afirma ter tido
ocasião, quando pôde circu-
lar nas províncias em torno

. do Grande Lago e na região
de Phnom Penh, ide ver po-
pulações em boa saúde) con-
venientemente alimentadas
e assistidas, alegres e sorri-
dentes. "A agricultura esta-
va fazendo grandes progres-
sos, devo dizer, e a indus-
trialização estava muito
bem no regime de Pol Pot"."Mas", acrescentou, "são
necessários os direitos ele-
mentores, os tribunais, uma
Justiça pública. De nada
disso, porém, se cuidou. Falo
dos direitos mais elementa-
res para a humanidade, o
direito de amar e ser ama-
do, de não ser segregado,
de poder comunicar-se, de
poder locomover-se".

Quanto ao destino pessoal
que lhe foi reservado, o
Príncipe pinta um quadro
muito sombrio de seus três
últimos anos. Viveu em
Phnom Penh com sua atual
mulher, Monique, e seus
dois filhos, mas outras duas
filhas de um casamento ah-
terior, seus maridos e filhos
foram enviados a cooperati-
vas agrárias, e deles jamais
obteve noticias. Não sabe
onde se encontram nem
mesmo se continuam vivos.

Usa várias vezes a pala-
vra "prisioneiro" para des-
crever a situação em que
se encontrava. "A cozinha
era excelente e tínhamos
até ar conldlcionado, um be-
h> jardim e uma piscina.
Mostravam-se sempre mui-
to atenciosos conosco, ja-
mais brutais, muito civiliza-
dos. Não posso me queixar.
Éramos uns privilegiados".

EXÍLIO FINAL NA
FRANÇA

defende o Camboja na
tairim/UM

ONU
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"Violação que é risco
à paz e à estabilidade"

Noênio Spínola
Correipondenlt

Sihanouk se disse prisioneiro de Pol Pot, mas não hesitou em condenar a agressão vietnamita

ONU recebe
carta de
Samrin

Líder rebelde toma posse

Mas, a não ser a escuta
de emissoras estrangeiras, o
Príncipe não estava autori-
zado a manter qualquer
contato com o mundo exte-
rior. Nem por carta, nem
por outros meios. Não lhe
foi dada autorização nem
mesmo para enviar a Pe-
quim uma mensagem de
condolências pela morte de

Mao Tsé-tung. Não teve
acesso a jornais, e, disse,"deles senti muita falta"
Leu velhos números de Lé
Monde, datados de 1975, e>
coleções da revista UIllus-
tration da época de Dala-
dier. "Encontrava-me n a
mais completa escuridão".

Ao fi.m de sua longa en-
trevista, o antigo soberano
confessou que não tinha in
tenção de retornar a seu
país. A luta será longa,"quatro amos, 10 anos, 20
talvez".

Carter soube na pesca
da vitória do vietcong

Gosier, Guadalupe,-
Antilhas Francesas — O
Presidente Carter foi,infor-
mado de que Phnom Penh
tinha saído quando estava
pescando. Zbginiew Brzezi-
nski Assessor de Segurança
Nacional, telefonou para o
Presidente domingo de ma-
nhã, numa linha de terra
.para o barco, comunicando-
lhe a vitória vietnamita.

Brzezinskl sugeriu a Car-
¦ter que evitasse os reporte-
res quando regressasse à
terra, deixando que o secre-
tário de imprensa Jody Po-
well e o secretário de Esta-
de Cyrus Vance, que estava
em Washington, fizessem cs
comentários sobre o Cam-

Carter concordou, mas
então fez justamente o con-

trárdo, embora seus comsn-
tários sobre o Camboja níio
fossem certamenite amplos
ou esclarecedores. Pergun-
taram ao Presidente se ele
ouvira alguma coisa sobre
o Caimlboja. "Só que o Vles-
cong tinha tomado Phnom
Penh, e nada mais", disse
ele. Na verdade, foi o Exér.
cito vietnamita que tomou
a cidade; o Vietcong não
mais existe. Era a milícia
da Frente de Libertação Na-
cional, desaparecida após a
reunificação."Realmente não quero
analisar esta guerra do
Camboja. Tudo que sei é o
que Brzezinski me disse pe-
Io telefone, hoje de manhã",
acrescentou o Presidente.

Leia editorial "Guerra Relâmpago"

Nova Iorque (Da corres-
pondente) — Enquanto se
anunciava para hoje a che-
gada do Príncipe Norodom
Sihanouk, que protestará
junto ao Conselho de Segu-
rança contra a "agressão
vietnamita" a seu país, cir-
culava ontem, na ONU,
uma carta do novo líder do
Camboja, Heng Samrin,
proclamando que "a cama-
rilha de Pol Pot foi derru-
bada no dia 7 de janeiro"
e que esse Governo "deixou
de existir a partir desta
data".

Em conseqüência — prós-
seguiu a carta — "uma reu-
nião do Conselho de Segu-
rança para ouvir um Gover-
no inexistente constitui in-
tervenção flagrante nos as-
suntos internos do Kampu-
chea e uma violação dos
princípios contidos na Carta
dás Nações Unidas".

CAMPO LEGAL

O Secretário-Geral do or-
ganismo, Kurt Waldheim,
em visita oficial ao Premier
cubano Fidel Castro, não
enviou nenhuma mensagem
ou fez. qualquer comentário
sobre a reunião do Conse-
lho, marcada para quarta-
feira, na qual serão ouvidas
duas versões diferentes: a
de Sihanouk e a do repre-
sentante do Vietnam. Aliás,
a mensagem de Samrin foi
distribuída entre os diplo-
matas da ONU pelos f uncio-
nários da missão de Hanói.

Um porta-voz das Nações
Unidas disse que. até agora
não há campo legal para
desacreditar o Governo es-
tabelecido (de Samrin),
ainda que seja temporário,
bem como não se pode igno-
rar o Governo anterior (de
Pol Pot), que objetivamente
será representado por Siha-
nouk.

Estrangeiros vão
para a Tailândia
Bancoc — Sebecentos es-

trarigeiros, em sua maioria
assessores militares e /m?i-
cio?ián'os da Embaixada
chinesa em Phnom Penh,
chegaram na madrugada
de ontem à fronteira da
Tailândia, depois de viaja-
rèm um dia inteiro em cer-
ca de 30 caminhões, ônibus
e outros veículos. Entre os
resgatados estão o Embai-
xador chinês no Camboja,
Sun Hao; o Embaixador iu-
goslavó, Mihailo Lompar, e
diplomatas de outras nacio-
naüdades.

Saíram dois comboios de
Phnom Penh, o primeiro à
meia-noite de sábado e o
segundo na madrugada de
domingo, horas antes da
ocupação da Capital pelas
tropas rebeldes e vietnami-
oas.

C i n quenta norte-ameri-
canos, 50 norte-coreanos, ser
te birmaneses — inclusive
o adido militar, Ohn Khine
— diplomatas da Romênia,
Egito e Iugoslávia e por vol-
ta de 600 assessores milita-
res chineses e pessoas que
o f icialmente trabalhavam
na Embaixada em Phnom
Penh — que tinha o triplo
de funcionários da Embai-
xada norte-americana nos
tempos da ditadura do Ma-
rechal Lon Nol — chegaram
a Poipet, cidade cambojana
perto da fronteira, às
5h30m de ontem.

Bancoc — A emissora rebelde infor-
mou ontem que o líder da Frente Unida
Nacional. para a Salvação do Camboja
(FUNSK), Heng Samrin, tomou posse
ontem como Presidente do Conselho Re-
voluclonário Popular e já nomeou sete
ministros do novo Governo, enquanto
suas'tropas, apoiadas pelas forças vlet-
namitas, marcham em direção ao Oeste

na fronteira com a Tailândia — pa-
ra consolidar a arrasadora vitória mi-
lltar que tirou do Poder o regime pró-
chinês do Primeiro-Ministro Pol Pot.

O objetivo dos soldados da FUNSK
e do Vietnam é o de tomar conta de duas
províncias — Pursat e Oddor Meanchey

que fazem fronteira com a Tailan-
dia, as únicas sobre as quais ainda não
foi mantido o controle total. Há notí-
cias de combates em várias regiões do
pais, mas o Governo de Heng Samrin
assegura que o inimigo já foi batido.

Povo festejou
A ascensão do Governo rebelde foi,

segundo as rádios de Hanói e Phnom
Penh (agora pró-sóvlétlca) e agência
Tass, comemorada com alegria pelo po-
vo cambojano, que saudou a entrada
dos guerrilheiros da FUNSK ná Capital,
ao meio-dia de domingo.

Desde logo, o nome de Samrin —
presidente do Comitê Centrai, da FUNSK
— (o K corresponde a Kampuchea) —
surgiu como o do provável Chefe de Go-
verno. Foi ele quem exigiu a rendição de
Pol Pot na véspera da tomada da Capi-
tal, sem obter resposta.

Para áuxillá-lo, farão parte do Con-
selho Revolucionário Popular mais sete
pessoas, das quais quatro são conhecidas
como membros da cúpula da FUNSK: o
vice-líder da Frente, Chea Sim, nomea-
do Ministro do Interior; o Chanceler
Hun Sen; o Ministro da Educação, Chan
Ven; e o Vice-Presidente do Conselho e
Ministro da Defesa, Penn Sofan.

Os nomes dos Ministros da Econo-
mia, Saúde e Bem-Estar Social e Agri-
cultura não foram fornecidos por' ne-
nhuma das fontes, seja de Moscou, Ha-
nói ou Phnom Pen. A Capital, habita-
da por 20 mil pessoas, continua sem co-

municações com o resto do mundo, em .
conseqüência da política de isolamento,
vigente durante o regime de Pol Pot.,
Nao há, em Phnom Penh, jornalistas
ocidentais, e espera-se que seja autori-
zado seu ingresso nos próximos dias.

O Conselho Revolucionário revelou
que a bandeira vermelha com cinco tor-
res amarelas — o vermelho represen-
tando o socialismo e as cinco torres sim-
bolizahdo o templo de Angkor Vat, de
tradição secular — foi hasteada em to-
dos os edifícios públicos, como novo sim-
bolo nacional.

Marcha para Oeste
As versões sobre batalhas são con-

trárias. O Governo instalado""aTz" que a
vitória foi total, mas que algumas re-
giões ainda permanecem sob domínio
dos comunistas pró-chineses.

Não foi desmentida, porém, a notí-
cia de que as tropas rebeldes, apoiadas
fortemente por homens, tanques e aviões
vietnamitas, seguem à caça das forças,
que permanecem fiéis ao regime depôs-
to. Nas 19 províncias camboj anas, se-
gundo a emissora de Phnom Penh, "o
povo está ajudando a FUNSK na captu-
ra dos inimigos."

Os focos de resistência são as duas
províncias da fronteira tailandesa, Pur-
sat e Oddor Meanchey. Mas não há indi-
cações.se foi para uma delas que se di-
riglranv os remanescentes do Gabinete
de Pol Pot e lideranças do Khmer Ver---
melho.

O fato de que assessores militares
chineses escaparam do país através des-
sas regiões parece demonstrar, no en-
tanto, a existência de tropas contrárias
a Heng Samrin nas duas províncias.

Outra versão diz que em. Siem Reap,
no Nordeste cambojano, cujo controle a
FUNSK garante ser total, os comunistas
pró-chineses continuam resistindo ao
avanço de seus adversários de linha so-
viétlca, de acordo com a agência AP.

A mesma agência admite que solda-
dos cambojanos que lutaram contra os
rebeldes atravessaram a fronteira tai-
landesa,-para fugirem ao assédio da
FUNSK.

Washington — A queda de
Phnom Penh e a "violação
da integridade territorial
do Camboja pelo Vietnam"
(termos usados pelo Depar-
tamento de Estado) íoram
previstos aqui já há algum
tempo por estrategistas em
questões asiáticas no qua-
dro do que consideram co-
mo uma quase inevitável
escalada de conflitos Les-
te-Oeste.

O fato mais marcante so-
bre as tensões na Ásia com
exceção da península da
Coréia, onde persistem di-
visões da guerra-fria, é a
confrontação entre Estados
comunistas: URSS contra
China, China contra o Viet-
nam e o Vietnam contra o
Camboja.

Considerações desse tipo
foram feitas por Richard
Holbrooke, Secretário d e
Estado Assistente para o
Leste asiático e o Pacífico
quase dois meses atrás. On-
tem, Holbrooke manteve-se
em silêncio, e o porta-vos
oficial do Governo, Hodding
Carter III, ficou longe de
descer ao que poderia ser
considerado como tentativa
da diplomacia norte-ameri-
cana para sublinhar con-
tradições na área, capital!-
zando com a rivalidade en-
tre países comunistas.

No jargão oficial, a crise
do Camboja foi caracteriza-
ida como '.'violação da inte-
gridade territorial" de um
país por outro (pelo Viet-
nam), como "risco para a
paz e. a estabilidade regio-
nal e para a ampliação do
conflito".

Contudo, quando foram
feitas perguntas ao porta-
voz do secretário Cyrus
Vance sobre a latente con-
f rontação entre a União So-
viética e a China, ele disse
que não entraria nesse tipo
de. considerações.

Mesmo assim, a diploma-
cia norte-americana insiste
em que existem possibilida*
des de que "qualquer confli-
to regional e localizado po-
dera de fato envolver mais
atores, além dos dois direta-
mente em choque. E poderá
também envolver outros
atores além dos que se en-
contram na região". Por ou-
trás palavras, o que duran-
te o período Mao Tse-tung

emergiu como uma crise en-
tre administrações, resul-
tando na retirada de técnl-
cos soviéticos da China e
em conflitos de fronteira,
hoje é visto em Washington
como um dado fundamen-
tal, estrutural, com fundas
raiies históricas e de difícil
regressão.

Fontes oficiais disseram
que a China aparentemente
continua a movimentar tro-
pas e equipamentos milita-
res pesados, incluindo tan-
quês, artilharia e aviões de
combate para posições a
menos de 30 milhas da
fronteira vietnamita, e, ao
mesmo tempo, informou-se
sobre aparentes desloca-
mentos soviéticos n a di-
reção das fronteiras coin a
China.

Há dois meses, o Vietnam
assinou com a URSS um ,
tratado de cooperação, e
não muito tempo atrás um
porta-vos da Casa Branca
caracterizou a linha de con-
flitos entre o Vietnam e o
Camboja como um choque
indireto entre a URSS e a
própria China. Geográfica-
mente, o Vietnam emergiu
da guerra contra os Estados
Unidos melhor equipado
que seus vizinhos (Camboja
e Laos). A linha de dlver-
gências entre a China e a
União Soviética natural-
mente levaria os estrategis-
tas da URSS a apoiar a ex-,
pansão vietnamita para o
Oeste, até à fronteira da
Tailândia. A formação de
um bloco pró-soviético na
área abrirá um flanço oon-
siderável para o Sul da Chi-
na, colocando este pais en-
tre dois fogos na hipótese
remota, porém não descar-
tável, de um conflito sino-
soviético generalizado.

O cuidado da diplomacia
norte-americana em não
caracterizar diretamente a
confrontação sino-soviética
reflete porém outros fato-
res. Um deles é a impopula-
ridade do regime Pol-Pot no
Camboja e as criticas que
foram feitas, pelo Governo
do Presidente Carter pelas
grosseiras violações de di-
rei tos humanos que ocorre-
ram ali desde a queda do
Presidente Lon Nol, em
1975.

Vizinhos reagem com
assombro e alarma

A "Quadrilha dos Seis Mais Um"
Bancoc — O paradeiro dos princi-

pais dirigentes do antigo Governo cam-
bojano continuava desconhecido até a
noite de ontem, 36 horas após a queda
de Phnom Penh. A FUNSK determinou
a busca dos líderes pró-chineses, espe-
cialmetne da alta cúpula dirigente, que
já recebeu o apelido de Quadrilha dos
Seis Mais Um, numa alusão ao Bando
dos Quatro de Xangai, comandados pela
viúva de Mao, Ohiang Ching.

Os seis mais um são o Primeiro-
Ministro destronado, Pol Pot, que
acumulava o posto de Secretário-Geral
do Partido Comunista cambojano; sua
mulher, Khieu Pnary, presidente da As-
sociação das Mulheres do Kampuchea;
o Vice-Prenüer Ieng Sary, üdo como um
dos grandes responsáveis pelos massa-
crês de adversários do regime estabele-
cido após a queda do Marechal Lon Nol:
sua mulher, que também exercia um
cargo de relevo na hierarquia comunis-
ta; o Vice-Premier e Ministro da Defe-
sa, Son Sen; sua mulher, a Ministra da

Educação, Yun Yat; e finalmente, o um
da quadrilha, o Presidente Khieu Sam-
phan, que é solteiro.

Muita propaganda
Eles simplesmente desapareceram

de Phnom Penh, não sem antes anun-
ciarem, pelo rádio que partiriam da Ca-
pitai para organizarem a resistência na
serra de Battanbang, com vistas a uma
revanche futura.

Mas os assessores militares e diplo-
matas que fugiram de Phnom Penh pa-
ra a Tailândia passaram pela região
mencionada e garantem não ter obser-
vado nada de anormal em Battanbang.
Os dirigentes chineses asseguram, con-
tudo,,pela rádio Pequim, agência Nova
China, Diário do Povo e outros meios
de informação,.que a equipe de Pol Pot
não descansará enquanto estiverem no
Poder os "lacaios do imperialismo so-
viético". Há quem acredite, porém, que
todos fugiram para a Capital chinesa.

Bancoc — As autoridades
dos países asiáticos reagi-
ram com assombro e alar-
ma à conquista de Phnom
Penh pelos rebeldes cambo-
jános apoiados pelos vietna-
mitas. "Não criem pânico,
pediu o Primeiro-Ministro
tailandês, Krisangsak Cho-
manan, aos pomalistas. "Es-
taremos alertas e, por fa-
vor, tenham confiança em
nosso Governo e em nossas
Forças Armadas".

Por sua vez, o Ministro
do Exterior da Malásia,
Tengku Ahmed Rithaud-
deen, afirmou que a in-
vasão do Camboja, liderada
pelo Vietnam, não promove-
rá a paz e a estabilidade
no Sudeste asiático. E

acrescentou: "A Malásia es-
tá observando com muito
cuidado a situação no Cam-
boja e está muito preocupa-
da com a intensificação da
luta entre os dois países da
Indochina.

O Japão informou que
suspenderá sua ajuda eco-
nômica ao Vietnam em pro-
testo ao envolvimento de
Hanói no conflito. O Gover-
no japonês havia se com-
prometido a fornecer 14 bi-
lhões de ienes (cerca de Cr$
1 bilhão 500 mil) em ajuda
e empréstimos ao Vietnam,
em 1979, desde que esse pais
tentasse uma solução pací-
fica para sua divergência
com o Camboja.

Um exército inexistente
contra uma força equipada

Os novos dirigentes velhos
Bancoc — Os novos dirigentes cam-

bojanos são pessoas idosas que desde a
juventude militaram no movimento co-
munista indochinês e ajudaram a cons-
truir o Partido Comunista do Camboja,
mas que, por serem considerados exces-
sivamente simpáticos a Moscou e Ha-
nói, foram perseguidos pelo regime pró-
chinês de Pol Pot.

Na alta direção da Frente Unida
Nacional para a Salvação do Camboja
(FUNSK), apenas duas pessoas escapa-
riam à regra: um monge budista —
portanto um não comunista — que par-
ticipou da luta contra o colonialismo
francês, e o provável novo Chefe de Go-
verno do pais, Heng Samrin, relativa-
mente moço aos 44 anos.

A volta

Heng Samrin entrou para o PC em
1969 e acabou designado comandante e
comissário político da Quinta Divisão
de Infantaria do Khmer vermelho em
1976. Veio de uma família de campone-
ses pobres — da província de Prey
Veng — que lutaram ativamente contra
os franceses. Seus pais o enviaram ao
Vietnam para completar os estudos e

em Hanói ele recebeu treinamento mi-
litar e ideológico.

Depois da derrota de Lon Nol, co-
meçou a perseguição aos membros do
Partido adversários da linha chinesa
que se pretendeu imprimir à Revolução
cambojana e Samrin foi preso e conde-
nado à morte. Mas conseguiu escapar
para o Vietnam, onde ajudou a fundar
a FUNSK.

O gordo e sorridente Chea Sim, vi-
ce-presidente do Comitê Central da
Frente Unida Nacional para a Salvação
do Camboja, foi perseguido com.maior
furor pelo regime de Pol Pot. Sua mu-
lher e filhos morreram num dos mas-
sacres praticados pelo Khmer verme-
lho, mas Chea Sim fugiu para Hanói.
No ano passado, visitando clandestina-
mente sua cidade natal, reencontrou
uma filha que sobreviveu à chacina.
Chea Sim também comandou um des-
tacamento guerrilheiro na luta contra
Lon Nol.

Os outros 12 membros do Comitê
Central da FUNSK (são 14, ao todo)
têm histórias parecidas, só que são
mais velhos em idade e militancia poli-
tica. Discordaram do Governo Khmer
desde os primeiros momentos e deixa-
ram o pais para organizar a luta contra
os pró-chineses.

As Forças Armadas cam-
bojanos, derrotadas pela
ofensiva relâmpago desfe-
chada pelos rebeldes com o
apoio maciço do Exército
vietnamita, eram formadas
por 70 mil homens (solda-
dos-camponeses, como o re-
gime e os definia) equipados
pela China, mais 10 mil mi-
licianos armados pela Co-
réia do Norte. O Exército re-
guiar estava dividido em
quatro divisões de infanta-
ria dotadas do fuzil de as-
salto chinês AK-47, da mina
defensiva chinesa (pratica-
mente indetectável), de
morteiros de 107 milíme-
tros, e sua artilharia dispu-
nha basicamente dos
canhões de 103 milímetros
e • de raros de 130 milime-
troa-

Seu nível de motorização
era baixíssimo, apenas ai-
gumas dezenas de blinda-
dos para transporte de tro-
pas, armados com metra-
lhadoras pesadas; todos vei-
cutos abandonados pelos
soldados do regime de Lon
Nol, após sua derrota em
abril de 1975.

A Marinha estava equipa'
da apenas com pequenas
embarcações de patrulha e
desembarque. A Força Aé-
rea, por sua vez, resumia-se
a 10 aviões A-20, america-
nos, fabricados especial-
mente para combater guer-
rilhas e abandonados tam-
bém pelos partidários de Lon
Nol, e 25 helicópteros ame-
ricanos de ataque UH-IH.

Em contrapartida, as For-
ça s Armadas vietnamitas
constituem uma força de
choque que nenhum exerci-
to no Sudeste asiático tem
condições de enfreniar.

Seus efetivos, segundo as
últimas informações, ele-
vam-se a 1 milhão de ho-
mens recrutados entre a
população graças à insti-
tuição do serviço militar
obrigatório de três anos.

Suas 18 divisões de infan-
taria são equipadas em sua
maioria com material soviè- .
tico da mais alta qualidade:
canhões de tiro rápido de
130 milímetros, morteiros
de 122 milímetros, mais de
1 mil blindados, entre eles
os modernos tanques anfl-
blos de 40 toneladas T-54.
Elas são apoiadas por 20 re-
gimentos de mísseis Sam,
soviéticos, e 40 de artilharia
antiaérea. A este material
deve ser acrescentado todo
o arseital americano — ar-
mas pesadas e leves e mu-
nição — capturado após a
queda do regime de Van
Thieu.

A aviação vietnamita era
considerada pelo Pentágo-
no, até 1976, a quarta do
mundo. Sua força principal
são os 100 Mig de fabri-
cação soviética e mais de
i mil aparelhos, entre
aviões e helicópteros que os
americanos haviam forneci-
do ao regime de Thieu.

}•*
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China leva
Gromiko
àltália

Araújo Nõllo
Correspondonlo

Roma — A próxima visita
oficial do Ministro do ICxte-
rior soviético Andrel Gro-
mlko à Itália — confirmada
ontem, para ter inicio dia
22 e encerrar-se a 26 deste
mês — passou a ter impor-
tancia ¦ maior depois d a
ocupação de Phnom Penh
pelos rebeldes da Frente de
Salvação do Camboja e da
noticia de uma carta pct>-
soai de Leonid Brejnev ao
Primeiro-Ministro G i ú li o
Andreotti, "apelando pa<a o
senso de responsabilidade
dos .dirigentes itaiianos, pa-
ra que evitem qualquer loi-
necimento de arma à Chi-
na".- ' ,

A ultima visita oficial de
Gromiko a Itália se tez ha
cerca de quatro anos. lia
dois anos ele foi convidado
por seu colega italiano Ar-
naldo Forlani pai a "repeli-
Ia o mais breve possível".
Mas só agora o Governo
soviético considerou que o
bom momento chegou: e
n.io apenas em razão das
novas relações da China
com os países ocidentais,
como porque em Roma
também se encontra um
Papa polonês.
PAPA E ANDREOTTI

Embora o Vaticano não a
tenha confirmado (até pur-
que.não costuma faze-lo
com grande anteceuênciat,
já se dá como certa uma
visita privaua de Gromiko
ao Papa Vvojtyia. Fato que
dará ao veterano, hábil
Cuanceler, a opo* tumd^de
de entrar pela segunda vez
nos domínios do Vaticano
(a primeira foi em 1975, em
Vi-ua a tiiuu ili,

Mas quem tem maiores
razões paia se¦' preocupar
com os próximos quatro
dias romanos do velho Gio-
miko (neste 1979 completa
7o anos) e o Chefe cie Uo-
VwilO Uiuíio mlU.CUbu, que
ha um mes recebeu (e não
respondeu) a carta-apdo do
Kesideiue ua Llmao Sovie-
iica, Leonid Brejnev.

A carta de Brejnev a An-
dreotti faz parte de uma
ofensiva diplomática descii-
cadeada e pessoalmente
Conduzida pelo Chefe de Es-
tado-soviético, destinada a
advertir e sensibilizar os
Chefes de Governo da Itá-
liai; 'França, ; Inglaterra e
Alemanha Ocidental para
os .xiscos, a que i '. :.u a
pas mundial fornecendo ar-
más novas à China.

Andreotti, como Chefe
de Governo da Itália, teria
sido o primeiro a receber o
incômodo apelo de Brejnev,
em virtude da visita de
uma missão militar chinesa
à. Itália, feita em julho-
agosto do ano passado, inte-

. ressada em informações so-
ore a capacidade de peque-
nas unidades navais, de he-
licópteros, canhões antiaé-
reos e aparelhos para per-
turbar o funcionamento de
radares made in Italy.

Em sua carta a Andreotti,
o Chefe de Estado soviético
não faz sequer a habitual
distinção entre arma defen-
sivás e de agressão. Chega
ao ponto de sustentar que
qualquer arma que forneça
aos chineses acrescentaria"um motivo de tensão nas
relações internacionais".

Ç r o n o 1 o g icamente —
dizem fontes diplomáticas
italianas — o apelo sovié-
tico. ao Governo de Roma
precede o mais recente e
mais incisivo, enviado pelo
mesmo Brejnev ao Primeiro-

. Ministro britânico, James
Calaghan.

O Governo italiano até
então, esperou para conhe-
cer as posições de Paris,
Londres e Bonn diante dos
apelos de Brejnev. Pode
momentaneamente assegu-
rar,-— sem mentir — ao
Ministro do Exterior sovié-
tico. que não está compro-
metido com qualquer for-
necimento de armas à Chi-
na. Mas como lhe poderá
assegurar que não o fará,
mesmo se vier a ser soli-
citado pelo Governo de
Pequim?
exatamente há 90 dias —
uma grande missão comer-' ciai italiana esteve na Chi-
ha, procurando a m p li ar
suas importações e seus in-
vestimentas, e de lá voltou
sabendo que o Imenso mer-
cado chinês só será franco
e fácil a quem não se recu-
sar a fornecer-lhe armas
novas e desenvolvimento
tecnológico para sua indús-
tria bélica.

Ò diálogo especifico, as
negociações que a partir do
próximo dia 22 o Chanceler
soviético — famoso por sua
tenacidade — manterá com
o Primeiro-Ministro An-

..dreotti e o Chanceler Forla-
ni, ainda será mais delicado
e importante, quando se re-
-corda que a Itália é o quin-'•.to fornecedor mundial de
armamentos e a União So-
viética um dos melhores
clientes das exportações
italianas.

Camponeses apoiados por
jovens protestam contra a
fome e opressão em Pequim

Pequim — Centenas de camponeses chineses,
cercados por milhares de jovens do Movimento De-
mocrático, manifestaram-se no Centro de Pequim
durante cerca de duas horas, agitando bandeiras de
protesto "contra a fome e a opressão", na primeiramanifestação camponesa registrada na Capital, que
coincidiu com o terceiro aniversário da morte de
Chou Èn-lai.

dlndo que se lembrasse de
Chou En-lai e Peng Dchual.

O percurso desenvolveu-se
sem incidentes. Pela manhã
os manifestantes haviam
depositado oferendas — fio-
res de papel — no Monu-
mento aos Heróis do Povo,
em homenagem a Chou
En-lai, e um grupo de 50
camponeses da provincla
meridional de Guangzl,
(Kwangsl) reuniu-se na
Praça Tlenanmen.

Taari/UPI

VITIMAS DO BANDO
Os camponeses, que se

autoquallficaram de "viti-
mas do bando dos quatro,
procedentes de toda a Chi-
na", iniciaram um cortejo
na Prefeitura de Pequim e
foram até o "muro demo-
orátlco" da Praça Four XI-
dan, a Oeste da Cidade
Proibida. Ao final iío traje-
to, agitaram cartazes exl-
gindo "a democracia e os
direitos do homem" e pe-

Os riscos do confronto
entre cidade e campo

Madison, Wlsconsln —
EUA — Voltei neste Inverno
a uma aldeia no Norte da
China, onde passava o ve-
rão passado. Desejava des-
coorir se o movimento
numa direção mais demo-
crática tinha libertado os
moradores urbanos.

Cerca de 700 milhões de
chineses vivem no interior
do pais. Grande parte da li-
derança partidária e mili-
car da China se origina nas
aldeias. O dest.no das novas
reformas constitucionais re-
pousa em sua capacidade
de conquistar o apoio destes
p o d erosos representantea
rurais.
DESCONFIANÇA

O dia em que retornei era
de festas. As aldeias es-
tavam preparando-se para
o 359 aniversário da fun-
dação de sua primeira coo-
perativa. Os alunos das es-
colas primárias, vestidos em
coloridos u n i f o r m e s, es-
tavam ensaiando canções e
quadros humorísticos. Pais
orgulhosos estavam presen-
tes para dar uma olhada
em seus filhos.

Percebi uma falta de en-
tusiasmo, contudo, quando
o líder idoso da aldeia, um
patriota chinês devotado,
disse que os Estados Unidos
eram avançados e a China
atrasada. Vi também que os
lideres da aldeia preferiam
seu próprio sistema de In-
ceritivos ao novo, que pu-
nha em destaque incentivos
individuais-

As.novas poiticas rurais,
tais como a ampliação dos
mercados livres rurais não
tinham sido bem recebidas
em pelo menos alguns luga-
res que preferiam sua eco-
nomia panejada. Alguns
jornas locais, dissé-me um
editor ^o jornal oficial do
poderoso Comitê Central do
Partido Comunista, o Diário
do Povo, recusavam-se a
aceitar a nova política.

Além disto, temi que a
alegria urbana ofendesse os
aldeões conservadores. Eles
não aprovariam as pessoas
não casadas se apertando
e se movimentando rítmica-
mente ao som de música
ocidental. Tais mudanças
podem parecer estrangeiras
e assustadoras.

O s remanescentes radi-
cais entre as elites do poder
poderão algum dia aliar-se
aos camponeses tradiciona-
listas e proporcionar uma
justificativa para um retor-
no das autordades milita-
res, partidárias e governa-
mentais cujos poderes para
uma ação cruel e corrupta
estão sendo solapados pela
campanha de Ten Hsiao-
ping contra os abusos de
poder. •

Uma' plataforma anti-
Teng poderá possivelmente
colocar os habitantes ru-
rais, pobres e semi-analfa-
betos, contra os urbanos, ri-
cos e profissionais. Esta
c o a 1 ização, reivindicando
r e p resentar o socialismo
contra o capitalismo, pode-
rá inverter todas as princi-
pais conquistas do mês pas-
sado.
BASE AGRÍCOLA

A Marcha de Teng para a
demooratização socialista es-
tá longe de ser assegurada.
Apesar disto, as no^as re-

Edtvard FriedmaA
Th* New York Time.

formas oferecem melhorias
concretas à vida da maioria
dos habitantes rurais da
China. A televisão preto e
branco de 19 polegadas, nu-
ma sala de reunião comu-
nal, tinha sido substituída
por um aparelho em cores
de 23 polegadas. A loja da
aldeia tinha sido demolida.
Edifícios mais novos e
maiores estavam sendo
c ompletados rapidamente,
de modo a oferecer melho-
res serviços e armazenar
uma maior quantidade de
mercadorias de consumo.

Por toda a China havia
uma campanha para elevar
a qualidade dos bens e ser-
viços. Nitidamente, o Go-
verno estava muito mais
atento e investindo mais
em necessidades rurais. Ca-
nais de irrigação estavam
sendo construídos. A água
seria economizada. Uma sa-
fria maior, mais estável se-
ria assegurada. O trabalho
anual, duro, sujo e exausti-
vo, mesmo assim ineíicien-
te, de alagar os diques de
terra será reduzido signifi-
cativamente.

Enquanto isto, na maioria
dos invernos do último
quarto de século, os campos
da China eram invadidos
por milhões de pessoas
usando ferramentas ma-
nais para nivelar as coli-
nas e barrancos, a fim de
ampliar a área arável para
cultivo por máquinas. O Go-
verno subsidiou a intro-
duçáo de tal maquinaria
nas regiões majs pobres.

Um membro do Comitê
Central com formação cam-
ponesa insistiu em que, co-
mo sempre na China, a coi-
sa mais importante era
uma - agricultura próspera.
Teng Hsiao-plng e Mao
Tsé-tung concordaram em
que a agricultura era a base
'da China. E agora, concluiu
ele, tendo em vista que a
China subirá tão rápida-
mente quanto um moderno
arranha-céu, é óbvio que a

.nova estrutura é impossível
sem uma atenção prévia a
uma base agrícola boa, sóli- •
da e proíunda.
RENDA CRESCE

Os preços pagos aos agri-
cultores estão sendo au-
m e n.t a d o s • A industriali-
aação rural com salários
mais elevados está sendo
promovida. E tudo isto
ocorre na mesma base eco-
nõmica que fez da China
rural uma história de suces-
so sem igual no Terceiro
Mundo.

A maioria da população
rural está tendo seu nível
de vida melhorado com o
sólido apoio do Estado. Esta
permanece, disse um Vice-
Presidenbe-Ministro, a prio-'
ridade número um da Chi-
na, que não será sacrificada
por nada, nem mesmo a
modernização militar.

Se ela tiver êxito e con-
quistar o apoio genuíno dos
representantes rurais nas
elites do Exército e 'do Par-
tido, então, apesar das
tensões rurais-urbanas, po-
dera haver ainda uma base
estável para a moderni-
zação e democratização chi-
nesa.

Edward Friedman é professor de Po*
lítlca Internacional da Universidade
de Wisconsin, Estados Unidas.

Brejnev aconselha Londres
a não armar os chineses

Londres — Pela segunda
vez em dois meses a União
Soviética advertiu a Grã-
Bretanha contra as graves
conseqüências que qualquer
venda de material militar
à China terá para o proces-
so de distensão toternacio-
nal. Porta-voz do Governo
bptanico anunciou que o
PrimeiTo-M nistro James
Callaghan recebeu, pouco
F.nts de partir para a reu-
nião de cúpula de Guadalu-
pe, nova mensagem do Pre-
sídemte sov ético Leonid
Brejnev.

A mensagem, segundo o
porta-voz, é semelhante à
enviada pelo próprio Brej-
nev a Callaghan a 20 de
novembro passado. O Pre-
mier britânico não dará
resposta antes de voltar ao
pais amanhã. A primeira
mensagem de Brejnev —
onde o Presidente soviético
enteou o projeto britânico
de vender à China aviões
de decolagem vertical, apro-
vadr recentemente — ainda
não foi respondida.
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Nas ruas da Capital, o povo discute com os soldados armados

Novo "Premier" adia Governo
e violência continua no Irã

Teerã — O Primeiro-Ministro do Irã,
Shahpour Bakhtiar, adiou a apresenta-
ção de seu Gabinete ao Parlamento,
prevista para ontem, para quinta-feira
próxima: O General Fereidum Jam re-
cusou o convite para supervisionar as
Forças Armadas iranianas por não es-
tar de acordo com a reestruturação mi-
litar do novo Premier.

O adiamento coincidiu com o se-
gundo dia de manifestações contra o
novo Governo — o dia mais violento —
em que, segundo fontes da Oposição, o
Exército matou 17 pessoas. Houve con-
flitos em várias partes do pais, apesar
de ter o Governo abolido a lei márciai
na cidade de Shiraz, Sul, a partir de
hoje, "para mostrar sua boa vontade e
seu desejo de suprimir essa lei o mais
breve possível em todo o Irã".

As manifestações

Em • todo o pais milhares de ma-
niíestantes foram às ruas aos gritos de
"Morra o Xá'", "Viva Khomeiny", "Alá
é grande" e "Bakhhiar é um traidor".

Em Teerã, pequenos grupos trans-
formavam-se rapidamente em multi-
does enormes que começavam a incen-
diar automóveis. O Exército, presente
em "toda 

parte,, a principio não inter-
veio, limitando-se a disparar para o
alto para dispersar os manifestantes
quando os riscos de incidentes torna-
vam-se- maiores.

Em Tabriz, na Província de Zer-
baidjan, a Noroeste de Teerã, grupos de

manifestantes incendiaram quatro cine- .
mas, várias lojas e inúmeros. veículos..
E na cidade santa de Mashad, palco de
sangrentos incidentes semana passada,
mais'de 250 mil pessoas desfilaram en-
tre a universidade e a mesquista do
Ima Reza.

No Sul, ná cidade de Qarchak, um
grupo de manifestantes decidiu enfor-
car dois afegãos depois que a polícia se
recusou a prendê-los por roubo. Há no-
ticias de cinco mortes em Teerã mas a
Oposição leiga anunciou que 14 pessoas
morreram e 30 ficaram feridas ém
Shah-Fey, ao Sul do Teerã, durante vio-
lentos choques com o Exército, e outras
três morreram em Sari, ao Norte da
Capital.

Novo Governo
Enquanto isto, o novo Premier en-

frenta problemas para completar o Ga-
binete, com a recusa do General Jam
de aceitar o Ministério da Defesa. A
cooperação dos militares é considerada
crucial para o êxito do novo Gabinete
de Bakhtiar que, em entrevista à BBC
de Londres, ontem, advertiu que se os
militares tomarem o Poder no Irã, o
país se converterá em outro Chile.

O Xá Rheza- Pahlavi deverá aguar-
dar o voto de confiança do Parlamento
ao novo Governo antes de viajar ao ex-
terior, caso o faça, indicam as versões.
Fala-se também que ó Xá pretende es-
pevar a formação dê um "conselho de
regência" para exercer, o Poder em sua
ausência.

Khomeiny descarta influência da URSS
Paris — O líder iraniano exilado em

Paris, o ayatollah Romollah Khomeiny,
afirmou que a abdicação do Xá Moham-
med Reza Pahlávi não significará uma
intervenção soviética no Irã, nem o esta-
belecimento de um regime comunista no
pais.

"O Irã não terá uma bandeira ver-
melha porque o povo iraniano se opõe
unanimemente, às pressões tanto da
União Soviética como dos Estados Uni-
dos e conseguiu êxito em sua luta con-
tra Washington que apoiava abertamen-
te o Xá. O povo não quer o Xá e está

forçando o monarca a deixar o pais" —
afirmou.

De acordo com o ayatollah, os sovié-
ticos não interferirão no Irã porque isso
levaria a um conflito mundial. De qual-
quer forma, "a História mostra que os
invasores não podem ficar por muito
tempo em nossa terra".

Disse ainda que se seus seguidores
tomarem o Poder "continuaremos a vén-
der nosso petróleo a todos os compra-
dores dispostos a pagar um preço justo",
mas não "oferecemos óleo em troca de
armas que transformariam nosso pais
numa' base militar norte-americana".

Ponto crítico na economia

Teerã — Mais de 2 bilhões de dóla-
rés em mercadoria estão empilhados nas
fronteiras do Irã, ante a greve dos ai-
fandegàrios. A maioria dos 700 mil fun-
cionários^públicos do pais está em greve
ou em operação, tartaruga e a escassez
de combustível ajudou a fechar 

'a maior
parte das grandes fábricas.

A agitação das últimas semanas le-
vou a economia do Irã a um ponto cri-
tico. A greve dos funcionários públicos,
incluindo os trabalhadores da indústria
petrolífera e elétrica, ajudou a criar
uma quase paralisação nas indústrias,
nos ba7icos e mesmo nos mercados de
Teerã. As vendas de mercadorias conti-
nuam, mas a preços inflacionados. O no-
vo Governo do Primeiro-Ministro Shah-
pur Bekhtiar não revelou como pretende
tratar destes problemas.

Economia paralisada
De acordo com um importante con-

sultor "m negócios, "neste momento, a
economia está tão paralisada quanto po-
dia estar. Quase tudo parou".

As esperanças de melhoria na situa-
ção econômica sob o novo Gabinete de
Bakhtiar diminuíram sábado, quando
oponentes de seu regime urgiram a po-
pulação a continuar com as greves e
outros protestos econômicos.

As greves atingiram o setor privado,
assim como o público, quando espalha-
ram-se, no final de 1978, ao mesmo tempo
em que se aprofundava a crise política.
A maioria das greves no setor privado
terminaram, mas as no setor público
ampliam-se, estendendo-se a organiza-
çoes-chave como o sistema ferroviário,
alem do alfandegário.

Mais de 100 navios esperam para
descarregar em portos iranianos, assim
co:;w 750 caminhões esperam para en-

Samore reúne na
uruguaia

Chile e Argentina
Capital

Montevidéu — Em acon-
itecimento encarado como
uma vitória da atividade
mediadora do Cardeal An-
tonlo Samore, enviado pelo
Papa João Paulo II em bus-
ca de uma solução para a
crise do canal de Beagle, os
Chanceleres da Argentina,
Carlos Pastor, e do Chile,
Heman CublUos, reuniram-
se com o mediador em
Montevidéu ontem, restabe-
tecendo um dialogo direto
suspenso desde 12 de de-
zembro último.

O objetivo principal do
encontro tr par ti te em
Montevidéu, segundo trans-
pirou antes de seu inicio
era o d e obter dos dois pai-
ses em litígio a assinatura
de um acordo de não
agressão, depois do que o
Cardeal Samore voltaria ao
Vaticano para informar o
Papa sobre os primeiros re-
sultados de sua missão e re.
ceber instruções pára o fu-
ituro.
MUITA ESPECULAÇÃO

Em virtude do sigilo que
antecedeu a reunião, cuja
realização só foi plenamen-
te confirmada ontem, surgi-
ram várias éspeculajões, de
lado a lado. De Buenos Ai-
res, por exemplo, anunciou-
se que as duas partes assi-
uariam um cotrmpromisiso
pelo qual as negociações re-
troaglirão a 1 de janeiro de
1977, data anterior ao laudo
da Coroa Britânica que deu
ao Chile jurisdição sobre ás
olhas do canal de Beagle.

Apesar de manter sua ha-
bitual discrição, o Cardeal

Eric Pace
The New York Times

trar no Irã em postos de fronteira com a.
Turquia.

Mais prejudicial tem sido a greve dos
trabalhadores da indústria petrolífera.
Apesar de apelos aos grevistas por parte
de vários lideres do movimento de Opo-
sição para terminarem com a paralisa-
ção do trabalho, a produção de óleo é de
apenas 250 mil barris, menos da metade
das necessidades internas do Irã.

A escassez de combustível prejudicou
a economia de várias maneiras. Há vá-
rios dias o Governo introduziu o raciona-
mento de eletricidade e os problemas de
suprimento de energia causaram o fe-
chamento de empresas industriais. A es-
cassez de gás natural levou ao fecha-
mento temporário de fábricas de auto-
móveis e outras.

O sistema bancário do pais também
está amplamente paralisado, e muitos
iranianos, que retiraram fundos mais
cedo, estão usando grande quantidade
de dinheiro para compras, por ilão te-
rem acesso aos cheques. O sistema ban-
cario foi particularmente afetado pela
crise: milhares de bancos joram incen-
diados ou seriamente danificados nos
distúrbios do ano passado.

O grande mercado de Teerã, o tra-
dicional centro do pequeno comércio da
Capital, foi duramente atingido pela
agitação política. Os comerciantes
apòiam-se fortemente em notas pro-
missórias, mas o sistema está falhando
por falta de um fluxo de dinheiro para
pagá-las.

Contudo, a longo prazo, a perspectí-
va econômica é promissora ante os cam-
pos de petróleo, recursos minerais inex-
piorados, baixo débito público de ape-
nas cerca de 15 bilhões de dólares e os
desenvolvimentos civis e educacionais
que o Irã e sua população já adquiriram
com o dinheiro do petróleo.

Samore admitiu que havia
progressos na busca de uma
solução negociada do confll-
to. Comenta-se na Capital
uruguaia que o encontro
serviria para estabelecer os
bases de uma futura me-
diação do próprio Papa.

Ao-embarcar em Santla-
go, o Chanceler CublUos de-
clarou: "Viajo a Montevl-
déu com confiança, a con-
fiança que dá o trabalho
que desenvolvemos ¦ durante
tanto tempo em busca de
métodos pacíficos de so-
lução do problema que te-
mos com a Argentina."

Havia grande expectativa
em relação a uma decisão
do Presidente chileno, Ge-
neral Augusto Pinochet, em
torno de um documento que
lhe fora enviado pelo Car-
deal Samore, depois de já
aprovado pela Junta Militar
argentina. A aprovação de
Pinochet era encarada co-
mo um passo importante
para afastar o risco de um
conflito armado entre os
dois países.

De modo Inesperado, em
Buenos Aires, a Secretaria
de Informações Pública do
Governo assinalou que o
Presidente argentino, Gene-
ral Jorge Rafael Videla, di-
rlgiria ontem à noite, em
horário a ser fixado mais
tarde, uma mensagem a to-
do o povo.

A Secretaria não revelou
qual seria o assunto tratado
na mensagem, consideran-
do-se que ela serviria para
prestar informações a res-
peito da reunião em Monte-
vidéu.

Pinochet abre produção
de óleo na Zona Austral

Santiago — O Presidente
Aruguslto Pinochet inaugu-
rou omitem uma nova etapa
da exploração de importam-
te reserva petrolífera situa-
da mo extremo meridional
Sul ,do pais, abrindo a vâl-
vuia que fez jorrar o prl-
medro jato de petróleo da
Jazida submarina O s 11 o n,

. no eslreilto de Magalhães.
As reservas, ^petrolíferos

poteineiais do programa
Costa Afuera são estimadas
em 30 imühões de metros
cúbicos de petróleo e 80 mi-
Jhões de gás. O projeto
final prevê a perfuração de
cerca de 150 poços de expio-

ração e reconhecimento, e
1 mil 100 de exploração, dos
quais se espera que pelo
menos 800 sejam produti-
vos.

Um primeiro jorro de pe-:
tróleo ocorreu em dezem-
bro de 1945, após perfura-
ções feitas pela mrpresa es-
tatal ENAP, tanto no con-
timemte quanto na ilha
Grande da Terra do Fogo,
zona produtora de petróleo
egás.

A exploração atual se faz
numa área marítima equi-
valente, a 200 mil hectares,
situada no estreito de
Magalhães.

CGT peruana mantém apelo
à greve nacional apesar
do estado de emergência

Lima :— Apesar da decretação do estado de
emergência com a suspensão das garantias indivi-
duais e de severas advertências do Governo dizendo
que reprimirá eventuais violências, a Confederação
Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP) mante-
ve a convocarão para hoje de uma greve geral na-
cional de três dias em protesto contra o alto custo
de vida.

Organizações esquerdistas, como a Unidade
Democrática Popular (UDP) e a Frente Operária
Camponesa Estudantil e Popular (FOCEFi"; qiffetêm representantes na Assembléia Constituinte,
afirmaram que apoiarão a greve por motivos poli-ticos, aproveitando o movimento para desenvolver
o que chamam de "mobilização revolucionária nas.
ruas das cidades".
GOVERNO AMEAÇA

As autoridades do Gover-
no militar peruano adverti-
ram que as tropas têm or-
dem de usar as armas ao
menor sinal de violência e
os meios de comunicação
receberam a orientação de
não divulgar informações
que "ajudem a alterar a or-
dem pública".

De acordo com denúncias
feitas por líderes de Par-
tidos políticos ligados aos
trabalhadores, o Governo ja
interveio militarmente em
vários setores, especialmen-
te nas minas, prendendo
grande número de dirigen-
tes sindicais. Por causa do
estado de emergência, des-
de domingo carros blin-
dados do Exército passaram
a patrulhar os bairros ope-
rários e as zonas industri-
ais.

Para o Governo do Gene-
ral Francisco Morales Ber-
mudez, a greve tem objeti-
vos extra-trabalhistas, vi-
sando desestabilizar o re-
gime, impedir o cumpri-
mento dos programas de re-
cuperação da economia e
frustrar a transferência do
Poder aos civis por meio de
eleições.

Posição parecida com a
do Governo é a do Partido
Aprista, majoritário na As-
sembléia Constituinte, pois,
segundo um de seus repre-
sentantes, Ramiro Priale,"a única coisa desejada pe-
los promotores da parali-
sação é romper o sistema
por rompê-lo, ferir por fe-
rir, destruir por destruir,
sem apresentar qualquer

solução como resposta aos
problemas".

A CGTP convocou a greve
para .reivindicar aumentos
salariais, congelamento de
preços, reintegração de de-
mi it idos, restabelecimento
da estabilidade trabalhista
e revogação do . código de
justiça militar, que estabe-
lecé severas punições para
quem ofende as instituições
armadas, levando os infra-
tores à justiça militar.

Os grevistas sofreram
uma baixa importante on-
tem, quando a Federação
dos Motoristas do Peru, que
já havia iniciado o movi-
mento, anunciou que não
continuaria a greve a partir
de hoje, em virtude da de-
cretação do estado de emer-
gência.
REVISTAS SUSPENSAS

Em conseqüência do eslta-
do de emergência, cinco re-
vistas esquerdistas, uma de
centro e outra direitista til-
veram sua circulação prol-
bida temporariamente pelas
autoridades, por terem de-
nunciado irregularidades no
Governo. El Tiempo (es-
querdistá), disse por exem-
pio que o Ministro da Eco-
nomia, Javier Silva Ruete,
é responsável por uma série
dessas irregularidades.

Além de El Tiempo, fo-
ram suspensas as esquerdas-
tas Amauta, Marka, Equis
e Vnidad (esta do PC pe-
mano), todas semanais, e
as quimzenals Kunan e
ABC. A medida não atin-
giu Careta e Gente, riem a
direitista Opiniôn Libre.
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Papa leva Chile e Argentina a renunciarem à guerra
China leva
Gromiko
à Itália

Araújo ISallo
. Correspondente

Roma — A próxima visita
oficial do Ministro do Exte-
rior soviético Andrei Gro-
miko à Itália — confirmada
ontem, para ter inicio dia
22 e encerrar-se a 26 deste
mês — passou p. ter impor-
tancia maior depois da
ocupação de Phnom Penh
pêlos rebeldes da Frente de
Salvação do Camboja e da
noticia de uma carta pes-soai de Leonid Brejnev ao
Primeiro-Ministro G i u 1 i»
Andreotti, "apelando pa*a o
senso de responsabilidade
dos dirigentes italianos, pa-ra que evitem qualquer for-
neclmento de arma à Chi-
na". -

A última visita oficial de
Gromiko à Itália se fez há
cerca de quatro anos. Há
dois anos ele foi convidado
por seu colega italiano Vir-
naldo Forlani para "repeti-
la-o mais breve possível".
Mas só agora o Governo
soviético considerou que o
bom momento chegou: e
nao apenas em razão das
novas relações da China
com •• os países ocidentais,
como porque em Roma
também se encontra uin
Papa: polonês.
PAPA E ANDREOTTI

- Embora o Vaticano não a
tenha confirmado (até por-
que não costuma fazê-lo
coni. grande antecedência),
já se dá como certa uma
visita privaaa de GromiKO
ao Papa Wojtyla. Fato que
dará ao veterano, hábil
Cnancetei-, a opoi tunidade
de entrar pela segunda vez
nos domimos do Vaticano
(a primeira foi em 1975, em

Vluaa.il a ± uuiU » li 1
i Más quem tem maiores
razoes paia se preocupar
com. os próximos quatro
dias romanos do velho Gio-
miko (neste 1979 completa
70 anos) è o Chefe de Go-
verno Uiuno Anoueoui, que
há um mês recebeu (e não
respondeu) a carta-apelo do
Presidente ua União Sovié-
tica, Leonid Brejnev.
. A carta de Brejnev a An-
dreotti faz parte de uma
ofensiva diplomática desen-
cadêada e pessoalmente
conduzida pelo Chefe de Es-
tado soviético, destinada a
advertir e sensibilizar os
Chefes de Governo da Itá-
lia, França, Inglaterra e
Alemanha Ocidental para
os riscos a que e.tpoiiam a
paz mundial fornecendo ar-
mas novas à China.

Andreotti, como Chefe
de Governo da Itália, teria
sido o primeiro a receber o
incômodo apelo de Brejnev,
em virtude da visita de

- uma missão militar chinesa
à Itália, feita em julho-
agosto do ano passado, inte-
ressada em informações so-
bre ã capacidade de peque-
nas -unidades navr.is, de he-
licópteros, canhões antiaé-
reos e aparelhos para per-
turbar o funcionamento de
radares made in Italy.
•Em sua carta a Andreotti,
o Chefe de Estado soviético
não faz sequer a habitual
distinção entre arma defen-

. sivas e de agressão. Chega
ao ponto de sustentar que
qualquer arma que forneça
aos chineses acrescentaria"um motivo de tensão nas
relações internacionais".' 

Crono 1 ogicamente —
dizem fontes diplomáticas
italianas — o apelo sovié-
tico ao Governo de Roma
precede o mais recente e
mais incisivo, enviado pelo
mesmo Brejnev ao Primeiro-
Ministro britânico, James"Calaghan.

.;. O Governo italiano até
.então esperou para conhe-

cer as posições de Paris,
Londres e Bonn diante dos
apelos de Brejnev. Pode
momentaneamente assegu-
rar — sem mentir — ao
Ministro do Exterior sovié-
tico que não está compro-
metido com qualquer for-
necimento de armas à Chi-
na. Mas como lhe poderá
assegurar que não o fará,
mesmo se vier a ser soli-
citado pelo Governo de
Pequim?
Ainda há poucos meses —

exatamente há 90 dias —
uma grande missão comer-
ciai italiana esteve na Chi-
na, procurando ampli ar
suas importações e seus in-
vestimentas, e de lá voltou
sabendo que o imenso mer-
cado chinês só será franco
e fácil a quem não se recu-
sar a fornecer-lhe armas
novas e desenvolvimento
tecnológico para sua indús-
tria bélica.

Camponeses apoiados por
jovens protestam contra a
fome e opressão em Pequim

Pequim — Centenas de camponeses chineses,
cercados por milhares de jovens do Movimento De-
mocrático, manifestaram-se no Centro de Pequim
durante cerca de duas horas, agitando bandeiras de
protesto "contra a fome e a opressão", na primeiramanifestação camponesa registrada na Capital, quecoincidiu com o terceiro aniversário da morte de
Chou En-lai.

Teeri/UN

VITIMAS DO BANDO
Os camponeses, que se

autoqualificaram de "viti-
mas do bando dos quatro,
procedentes de toda a Ohi-
na", iniciaram um cortejo
na Prefeitura de Pequim e
foram a-té o "muro demo-
orátlco" da Praça Pour XI-
dan, a Oeste da Cidade
Proibida. Ao final ido traje-
to, agitaram cartazes exl-
gindo "a democracia e os
direitos do homem" e pe-

dlndo que se lembrasse de
Chou En-lai e Peng Dehuai.

O percurso desenvolveu-se
sem incidentes. Pela manhã
os manifestantes haviam
depositado oferendas — fio-
res de papel — no Monu-
mento aos Heróis do Povo,
em homenagem a Chou
En-lai, e um grupo de 50
camponeses da província
meridional de Guangzl,
(Kwangsi) r e u n iu- s e na
Praça Tienanmen.

Os riscos do confronto
entre cidade e campo

Af a di s o n, Wisconsin —
EUA — Voltei neste inverno
a uma aldeia no Norte da
China, onde passava o ve-
rão passado. Desejava des-
cobrir se o movimento
numa direção mais demo-
crática tinha libertado os
moradores urbanos.

Cerca de 700 milhões de
chineses , vivem no interior
•do país. Grande parte da li-
derança partidária e mili-
tar da China se origina nas
aldeias. O destino das novas
reformas constitucionais re-
pousa em sua capacidade
de conquistar o apoio deste»
p o d erosos representantes
rurais.

O dia em que retornei era
de festas. As aldeias es-
tavam preparando-se para
o 359 aniversário da fun-
dação de sua primeira coo-
perativa. Os alunos das es-
colas primárias, vestidos em
coloridos uniformes, es-
tavam ensaiando canções e
quadros humorísticos. Pais
orgulhosos estavam presen-tes para dar uma olhada
em seus filhos.

Percebi uma falta de en-
túsiàsmó, contudo, quandoo líder idoso da aldeia, um
patriota chinês devotado,
disse que os Estados Unidos
eram avançados e a China
atrasada. Vi também que os
lideres da aldeia preferiam
seu próprio sistema de in-
centivos ao novo, que pu-nha em destaque incentivos
individuais-

As novas poíticas rurais,
tais como a ampliação dos
mercados livres rurais não
tinham sido bem recebidas'
em pelo menos alguns luga-
res que preferiam sua eco-
nomia panejada. Alguns
jornas locais, disse-me um
editor ^o jornal oficial do
poderoso Comitê Central do
Partido Comunista, o Diário
do Povo, recusavam-se a
aceitar a nova política.Além disto, temi que a
alegria urbana ofendesse os
aldeões conservadores. Eles
não aprovariam as pessoasnão casadas se apertando
e se movimentando rítmica-
mente ao som de música
ocidental. Tais mudanças
podem parecer estrangeiras
e assustadoras.

O s remanescentes radi-
cais entre as elites do poder
poderão algum dia. aliar-se
aos camponeses tradiciona-
listas e proporcionar uma
justificativa para um retor-
no das autordades milita-
res, partidárias e governa-
mentais cujos poderes parauma ação cruel e corrupta
estão sendo solapados pelacampanha de Ten Hsiao-
ping contra os abusos de
poder.

Uma plataforma anti-
Teng poderá possivelmentecolocar os habitantes ru-
rais, pobres e semi-analfa-
betos, contra os urbanos, ri-
cos e profissionais. Esta
c o a 1 ização, reivindicando' r e p resentar o socialismo
contra o capitalismo, pode-
rá inverter todas as princi-
pais conquistas do mês pas-
sado.

A Marcha de Teng para a
democratização socialista es-
tá longe de ser assegurada.
Apesar disto, as no/as re-
formas oferecem melhorias
concretas à vida da maioria

Edioard FriedmaK
Tha New York Time.

dos habitantes rurais da
China. A televisão preto e
branco de 19 polegadas, nu-
ma sala de reunião comu-
nal, tinha sido substituída
por um aparelho em cores
de 23 polegadas. A loja da
aldeia tinha sido demolida.
Edifícios mais novos e
maiores estavam sendo
c ompletados rapidamente,
de modo a oferecer melho-
res serviços e armazenar
uma maior quantidade de
mercadorias de consumo.

Por toda a China havia
uma campanha para elevar
a qualidade dos bens e ser-
viços. Nitidamente, o Go-
verno estava muito mais
atento e investindo mais
em. necessidades.rurais. Ca-
nais de irrigação estavam
sendo construídos. A água
seria economizada. Uma sa-
fna maior, mais estável se-
ria assegurada. O trabalho
anual, duro, sujo e exausti-
vo, mesmo assim ineficien-
te, de alagar os diques de
terra será reduzido signifi-
cativamente.

Enquanto isto, na maioria
dos invernos do último
quarto de século, os campos
da China eram invadidos
por milhões de pessoas
usando ferramentas ma-
nais para nivelar as coli-
nas e barrancos, a fim de
ampliar a área arável para
cultivo por máquinas. O Go-
verno subsidiou a intro-
dução de tal maquinaria
nas regiões mais pobres.

Um membro do Comitê
Central com formação cam-
ponesa insistiu em que, co-
mo sempre na China, a coi-
sa mais importante era
Uma agricultura próspera.Teng Hsiao-ping e Mao
Tsé-tung concordaram em
que a agricultura era. a base
da China. E agora, concluiu
ele, tendo em vista que a
China subirá tão rápida-
mente quanto um moderno
.arranha-céu, é óbvio que a
nova estrutura é impossível
sem uma atenção prévia a
uma base agrícola boa, sóli-
da e profunda.

Os preços pagos aos agri-
cultores estão sendo au-
mentados-A industrial!-
aaçâo rural com salários
mais elevados está sendo
promovida. E tudo isto
ocorre na mesma base eco-
nômica que fez da China
rural uma história de suces-
so sem igual no Terceiro
Mundo.

A maioria da populaçãorural está tendo seu nível
de vida melhorado com o
sólildo,apoio do Estado. Esta
permanece, disse um Vice-
Presidente-Ministro, a prio-ridade número um da Chi-
na, que não será sacrificada
por nada, nem mesmo a
modernização militar.

Se ela tiver êxito e con-
quistar o apoio genuíno dos
representantes, rurais nas
elites do Exército e do Par-
tido, então, apesar das
tensões rurais-urbanas, po-dera haver ainda uma base
estável para a moderni-
zação e democratização chi-
nesa.

Edward Friedman é professor de Po*
lírica Internacional da Universidade
de Wisconsin, Estados Unidos.

Brejnev aconselha Londres
a não armar os chineses

Londres — Pela segunda
vez em dois meses a União
Soviética advertiu a Grã-
Bretanha contra as gravesconseqüências que qualquervenda de material militar
à China terá para o proces-so de distensão internado-
nal. Porta-voz do Governo
britânico anunciou que o
Primeiro-Ministro James
Callaghan recebeu, pouco
anis de partir para a reu-

nião de cúpula de Guadalu-
pe, nova mensagem do Pre-
sidente soviético L e o n ii d
Brejnev.

A mensagem, segundo o
porta-voz, é semelhante à
enviada pelo próprio Brej-
nev a Callaghan a 20 de
novembro passado. O Pre-
mier britânico não dará
resposta antes de voltar ao
pais amanhã.
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Nas ruas da Capital, o povo discute com os soldados armados

Novo "Premier" adia Governo
e violência continua no Irã

Teerã — O Primeiro-Ministro do Irã,
Shahpour Bakhtiar, adiou a apresenta-
ção de seu Gabinete ao Parlamento,
prevista para ontem, para quinta-feira
próxima: O General Fereidum Jam re-
cusou o convite para supervisionar as
Forças Armadas iranianas por não es-
tar de acordo com a reestruturação mi-
litar do novo Premier.

O adiamento coincidiu com o se-
gundo dia de manifestações contra o
novo Governo — o dia mais violento —
em que, segundo fontes da Oposição, o
Exército matou 17 pessoas. Houve con-
flitos em várias partes do país, apesar
de ter o Governo abolido a lei marcial
na cidade de Shiraz, Sul, a partir de
hoje, "para mostrar sua boa vontade e
seu desejo de suprimir essa lei o mais
breve possível em todo o Irã".

As manifestações
Em todo o'pais milhares de ma-

nifestantes foram às ruas aos gritos de"Morra o Xá'", "Viva Khomeiny", "Alá
é grande" e "Bakhhiar é um traidor".

Em Teerã, pequenos grupos trans-
formavam-se rapidamente em multi-
does enormes que começavam a incen-
diar automóveis. O Exército, presenteem toda parte, a princípio não inter-
veio, limitando-se a disparar para o
alto para dispersar os manifestantes
quando os riscos de incidentes torna-
vam-se maiores. .

Em Tabriz, na Província de Zer-
baidjan, a Noroeste de Teerã, grupos de

manifestantes Incendiaram quatro cine-
mas, várias lojas e Inúmeros veículos.
E na cidade santa de Mashad, palco de
sangrentos incidentes semana passada,
mais de 250 mil pessoas desfilaram en-
tre a universidade e a .mesquista' do
Ima Reza.

No Sul, na cidade de Qarchak, um
grupo de manifestantes decidiu enfor-
cai* dois afegãos depois que a polícia se
recusou a prendê-los por roubo. Há no-
ticias de cinco mortes em Teerã mas a
Oposição leiga anundou que 14 pessoas
morreram e 30 ficaram feridas em
Shah-Fey,' ao Sul do Teerã, durante vio-
lentos choques com o Exército, e outras
três morreram em Sari, ao Norte da
Capital.

Novo Governo
Enquanto isto, o novo Premier en-

frenta problemas para completar o Ga-
bine te, com a recusa do General Jam
de aceitar o Ministério da Defesa. A
cooperação dos militares é considerada
crucial para o êxito do novo Gabinete
de Bakhtiar que, em entrevista à BBC
de Londres, ontem, advertiu que se os
militares tomarem o Poder no Irã, o
país se converterá em outro Chile.

O Xá Bheza Pahlavi deverá aguar-
dar o voto de confiança do Parlamento
ao novo Governo antes de viajar ao ex-
terior, caso o faça, Indicam as versões.
Fala-se também que o Xá pretende es-
perar a formação de um "conselho de
regência" para exercer o Poder em sua
ausência.

Khomeiny descarta influência da URSS
Paris — O líder iraniano exilado em

Paris, o ayatollah Romollah Khomeiny,
afirmou que a abdicação do Xá Moham-
med Reza Pahlavi não significará uma
intervenção soviética no Irã, nem o esta-
belecimento de um regime comunista no
pais."O Irã não terá uma bandeira ver-
melha porque o povo iraniano se opõe
unanimemente às pressões tanto da
União Soviética como dos Estados Uni-
dos e conseguiu êxito em sua luta con-
tra Washington que apoiava abertamen-
te o Xá. O povo não quer o Xá e está

forçando o monarca a deixar o país" —
afirmou.

De acordo com o ayatollah, os sovié-
ticos não interferirão no Irã porque isso
levaria a um conflito mundial. De qual-
quer forma, "a História mostra que os
invasores não podem ficar por muito
tempo em nossa terra".

Disse ainda que se seus seguidores
tomarem o Poder "continuaremos a ven-
der nosso petróleo a todos os compra-
dores dispostos a pagar um preço justo",
mas não "oferecemos óleo em troca de
armas que transformariam nosso paísnuma base militar norte-americana".

Ponto crítico na economia

Teerã — Mais de 2 bilhões de dóla-
res em mercadoria estão empilhados nas
fronteiras do Irã, ante a greve dos ai-
fandegários. A maioria dos 700 mil Jun-
cionários públicos do pais está em greve
ou em operação tartaruga e a escassez
de combustível ajudou a fechar a maior
parte das grandes fábricas.

A agitação das últimas semanas le-
vou a economia do Irã a um ponto cri-
tico. A greve dos funcionários públicos,incluindo os trabalhadores da indústria
petrolífera e elétrica, ajudou a criar
uma quase paralisação nas indústrias,
nos bancos e mesmo nos mercados de
Teerã. As vendas de mercadorias conti-
nuam, mas a preços inflacionados. O no-
vo Governo do Primeiro-Ministro Shah-
pur Bekhtiar não revelou como pretendetratar destes problemas.

Economia paralisada
. De acordo com um importante con-

sultor em negócios, "neste momento, a
economia está tão paralisada quanto po-dia estar. Quase tudo parou".

As esperanças de melhoria na situa-
ção econômica sob o novo Gabinete deBakhtiar diminuíram sábado, quandooponentes de seu regime urgiram a po-pulação a continuar com as greves e
outros protestos econômicos.

As greves atingiram o setor privado,assim como o público, quando espalha-
ram-se, no final de 197S, ao mesmo tempo
em que se aprofundava a crise política.A maioria das greves no setor privadoterminaram, mas as no setor públicoampliam-se, estendendo-se a organiza-
ções-chave como o sistema ferroviário,além do alfandegário.

Mais de 100 navios esperam paradescarregar em portos iranianos, assim
como 750 caminhões esperam para en-

Eric Pace
The New York Times

trar no Irã em postos de fronteira com a
Turquia.

Mais prejudicial tem sido a greve dos
trabalhadores da indústria petrolífera.
Apesar de apelos aos grevistas por parte
de vários lideres do movimento de Opo-
sição para terminarem com a paralisa-
cão do trabalho, a produção de óleo é de
apenas 250 mil barris, menos da metade
das necessidades internas do Irã.

A escassez de combustível prejudicou
a economia de várias maneiras. Há vá-
rios dias o Governo introduziu o raciona-
mento de eletricidade e os problemas de
suprimento de energia causaram o fe-
chamento de empresas industriais. A es-
cassez de gás natural levou ao fecha-mento temporário de fábricas de auto-
móveis e outras.

O sistema bancário do país também
está amplamente paralisado, e muitos
iranianos, que retiraram fundos mais
cedo, estão usando grande quantidade
de dinheiro para compras, por não te-
rem acesso aos cheques. O sistema ban-
cario foi particularmente afetado pelacrise: milhares de bancos foram incen-
diados ou seriamente danificados nos
distúrbios do ano passado.

O grande mercado de Teerã, o tra-
dicional centro do pequeno comércio da
Capital, foi duramente atingido pelaagitação política. Os comerciantes
apóiam-se fortemente em notas pro-missórias, mas o sistema está falhando
por falta de um fluxo de dinheiro para ¦
pagá-las.

Contudo, a longo prazo, a perspecti-va econômica é promissora ante os cam-
pos de petróleo, recursos minerais inex-
piorados, baixo débito público de ape-
nas cerca de 15 bilhões de dólares e os
desenvolvimentos civis e educacionais
que o Irã e sua população já adquiriram
com o dinheiro do petróleo.

Montevidéu — Na presen-
ça do emissário do Papa
João Paulo II, Cardeal An-
tónlo Samore, os Chancele-
res da Argentina, Carlos
Pastor, e do Chile, Hernan
Cublllos, assinaram dois
acordos, pelos quais seus
países se comprometem a
não recorrer & força das ar-
mas para resolverem a quês-
tão da soberania sobre ilhas
do canal de Beagle.

Os apelos à paz e à con-
clliação feitos pelo Papa
constituem o preâmbulo de
um dos acordos, que culmina
intensa atividade de media-
ção por parte do Cardeal
Antônio Samore, especialis-
ta do Vaticano em assuntos
da América Latina. Nas úl-
Umas semanas, ele realizou
sucessivas visitas a San-
tlago do Chile e Buenos
Aires.

Os acordos considerados,
pelo emissário do Papa como
um primeiro passo para
nova fase de negociações en-
tre Chile e Argentina, foram
possíveis após uma série de
concessões das duas partes,
sendo que uma das prln-
cipais foi feita pelo Chile,

ao reconhecer implícita-
mente que o laudo arbitrai
britânico, de maio de 1077,
que lhe era favorável, não
tem mais validade.

Por sua vez, a Argentina
aceita prosseguir com as ne-
gociações, sem condições
prévias, reconhecendo ao
mesmo tempo, o Papa como
mediador no conflito sobre
Beagle, o que fora inicial-
mente rejeitado pelo Go-
verno de Buenos Aires.

O acordo mais breve é o
que estipula que os dois
países se comprometem "a
não recorrer à força em suas
relações mútuas", estabele-
cendo, ainda, que "realiza-
rão um retorno gradativo a
situação militar existente no
Inicio de 1977 e se abaterão
a adotar medidas que pos-
sam alterar a harmonia em
qualquer setor".

Logo após a cerimônia de
assinatura, r e a lizada no
Palácio Taranco, o Cardeal
Antônio Samore regressou
imediatamente a Roma e o
Chanceler Pastor voltou a
Buenos Aires. O Chanceler
Cubilos só hoje regressa a
Santiago.

Mediação papal
"1. — Convidados por usa

Eminência o Senhor Car-
deal Antônio Samore, repre-
sentante especial de Sua
Santidade o Papa João Pau-
Io II para cumprir uma mis-
são de paz aceita pelos Go-
vemos da República do Chi-
le e da República da Ar-
gentina, reuniram-se em
Montevidéu os Chanceleres
de ambas as Repúblicas, Ex-
celentisslmo Senhor. Hernan
Cubillos Sallato e Excelen-
tisslmo Senhor Carlos
W. Pastor, qúe depois de
analisarem o litígio e levan-
do em consideração:

"2. — Que Sua Santida-
de João Paulo II expressou
em sua mensagem aos Pre-
sidentes de ambos os países,
no dia 11 de dezembro dé
1978, seu convencimento de '
que um exame sereno e res-
ponsável do problema pode-
ria fazer prevalacer as exl-
gências da Justiça, da equl-
dade e da prudência como
fundamento seguro e estável
da convivência fraterna dos
dois povos;"3. — Que na alocução ao
Colégio Cardinalício, em 22
de dezembro de 1978, o San-
to Padre recordou as preo-
cupações e os votos que já
expressara para a procura
do modo de salvaguardar a
paz, vivamente desejada pe-
los povos de ambos os pai-
ses;

"4. — Que Sua Santidade
o Papa Paulo II manifes-
tou o desejo de enviar às
Capitais dos dois Estados
um representante especial
seu para obter informações
mais diretas e concretas so-
bre as posições respectivas
e para contribuir para a ob-
tenção de um acordo pa-
cífico da controvérsia;"5. — Que tão nobre ini-
ciativa foi aceita por am-
bos os Governos.

"6. — Que designado pa-
ra esta missão de paz sua
Eminêntía o Cardeal Antô-
nio Samore manteve, a
partir do dia 26 de dezembro
de 1978, conversações com
as mais altas autoridades de
ambos os países e com seus
mais diretos colaboradores,

"7. — Que no dia 1"? de ja-
neiro, em que por disposi-
ção pontíficia celebrou-se a
Jornada Mundial da Paz,
sua Santidade João Paulo II
referiu-se a esta delicada
situação e fez votos para
que as autoridades de am-
bos os países, com visão de
futuro, equilíbrio e valentia,
recorressem aos caminhos
da paz e fosse possível ai-
cançar, o quanto antes, a

metade um solução justa e
honrosa,"8. — Declaram que am-
bos os Governos renovam
neste-ato seu reconheclmen.
to ao Sumo Pontífice João
Paulo II pelo envio de um
representante especial, re-
solvem servir-se da oferta
da Sede Apostólica para
levar a cabo uma gestão e,
considerando dar todo seu
valor a esta disponibilidade
da Santa Sé, concordavam
em solicitar-lhe que atue
comp mediador com a fina-
lidade de guiá-los nas nego-
ciações e assisti-los na bus-
ca de uma solução para a
divergência para a qual
ambos os Governos concor-
daram em buscar o método
de solução pacífica que
consideraram mais adequa-
do."Para esse fim, serão cul-
dadosamente levadas em
conta as posições sustenta-
das e desenvolvidas pelas
partes nas negodações já
realizadas, mencionadas pe-
Ia ata de Porto Montt e os
trabalhos a que esta deu
lugar."9. — Ambos os Governos
levarão ao conhecimento
da Santa Sé tanto os ter-
mos da controvérsia como
os antecedentes t critérios
que considerem pertinentes,
especialmente aqueles con-
siderados no curso dás dlf e-
rentes negociações, cujas
atas, instrumentos e proje-
tos serão colocados à sua
disposição,"10. — Ambos os Gover-
nos declaram não colocar
objeções a que a Santa Sé,
durante estas gestões, mani-
f este idéias que lhe sugiram
seus detidos estudos sobre
todos os aspectos controver-
tidos do problema da Zona
Austral, com a intenção de
contribuir para um acordo
pacífico e aceitável para

i ambas as partes. Estas de-
ciaram sua boa disposição
para' considerar as idéias
que a Santa Sé possa ex-
pressar."11. — Por conseguinte,
com este acordo'— que se
inscreve no espírito das nor-
mas contidas em instrumen-
tos internacionais tendentes
a preservar a paz — ambos
os Governos se somam ã
preocupação de Sua Santi-
dade João Paulo II e rea-
firmam, consequentemente,
sua vontade tendente a so-
lucionar por via da media-
ção a questão pendente."Redigido em Montevidéu,
no dia 8 do mês de janeiro
de 1979, e firmado em seis
vias de idêntico teor."

Videla diz que não tem
desejos expansionistas

Buenos Aires — O Presi-
dente Jorge Videla afirmou,
em mensagem ao pais, que
à Argentina "não animam
desejos de expansão, mas
sim o desejo de defender
seus legítimos direitos" Re-
feriu-se aos acordos assina-
dos momentos antes de
Montevidéu entre os dois
países e prestou homenagem
aos esforços do Papa paraencontrar uma solução pa-ra Beagle."A Argentina nasceu co-
mo nação do Atlântico e o
Chile como nação com di-
reitos sobre o Pacífico. As-
sim se decidiu, assim o en-
tendeu a comunidade inter-

nacional e assim continua
sendo entendido pela Ar-
gentina", afirmou Videla.
Assegurou que seu país
nunca pretendeu uma solu-
ção que não fosse pacifica
e justa.

Lembrou que a "irrenun-
clável decisão nacional, de
defender seus legítimos di-
reitos, foi avalisada tanto
pelo espírito de sacrifício
das Forças Armadas, como
por toda a população civil
do país". Considerou quea "oportuna intervenção
de Sua Santidade o Papa
Paulo II" permitiu que as
negociações prossigam paraa superação do problema.

CGT peruana mantém
apelo à greve geral

Lima — Apesar da decre-
tação do estado de emergên-
cia com a suspensão das ga-rantias individuais e de se-
veras advertências do Go-
verno dizendo que reprimirá
eventuais violências, a Con-
federação Geral dos Traba-
lhadores do Peru (CGTP)
manteve a convocação pa-ra hoje de uma greve gera;nacional de três dias em

protesto contra o alto custo
de vida.

Organizações esquerdistas,
como a Unidade Democrá-
tica Popular (UDP) e a
Frente Operária Camponesa
Estudantil e Popular
(FOCEP), que têm represen-
tantes na Assembléia Cons-
ütuinte, afirmaram queawoiarão a greve por moti-
vos políticos.
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eJorg^A^reT^saem da Policia Federal após acusar a polícia dolraque pelo incidente na obra da Esusa em Basrah

Emergência dos hospitais
do Rio volta à normalidade
hoje com 1009 bolsistas

O atendimento nos setores de emergência doshospitais estaduais e municipais do iüo deverá es-tar normalizado hoje, com o início do trabalho efe-tivo dos novos acadêmicos bolsistas — 1 mil 9 —
que na manhã de ontem se apresentaram para es-colha das equipes. Em alguns hospitais, como oSousa Aguiar e o Lourenço Jorge, bolsistas come-
çaram logo a trabalhar.

Os bolsistas com melhor classificação no con-curso foram os primeiros a escolher as equipes em
que vão trabalhar, levando em conta principalmen-te os horários., O chefe de equipe do Hospital MiguelCouto, Dr Nery Ferreira, contou que a equipe maisdifícil de ser preenchida é a que trabalha nos sá-bados a noite.
PRIORIDADES

Dois chefes de equipe de
emergência do Miguel Cou-
to — Drs Luís Roberto Al-
vim e Nery Ferreira — etoda a equipe na tarde de
ontem estava de piantão no
Rocha Mala, fizeram algu-
mas queixas dos que procu-ram seus serviços, mas ne-
gam, .principalmente, a de-
siruformação.

Uma das queixas mais
freqüentes nos pronto-so-
cox£i>a.è que quase 50% das
pessoas que diariamente
procuiam os serviços de
emergência poderiam ser
tratadas em ambulatórios,
como o caso de uma mulher
que ontem procurou a
emergência do Miguel Cou-
to po:que estava com dor
de barriga há uma semana.

Carne subiu 30%, táxis já
cobram Cr$10abandeiradá
e barcas vão para Cr$ 1,65

€om o aumento de 30%, què entrou em vigorontem, o preço do quilo da carne, nos supermer-cados, vai agora de Cr$ 31,50, para o acém, até Cr$57,50 do filé sem osso, a mais cara. Os táxis tam-bem tiveram aumento de 22%, passando a bandei-rada a Cr$ 10, e as passagens das barcas serãoreajustadas em 27,2%, subindo para Cr$ 1,65, emdata ainda a ser anunciada.
Tanto os motoristas autônomos como os diri-

gentes de empresas ficaram decepcionados com oaumento, que, segundo eles, deveria ser de 30%para cobrir os gastos efetivos". Já os açougueirosreclamaram de os frigoríficos também elevarem opreço da arroba, mantendo assim alta a diferençados supermercados, e a STBG alega que terá pre-juízo de Cr$ 1 por passageiro. '
DIFERENÇA DE PREÇOS

O presidente do Sindicato
do Comércio- Varejista d?
Carnes, Mário Robalo, 

"disse
que os frigoríficos também
estão aumentando o preçoda arroba, adquirida, on-
tem, por Or$ 550, impedindo
assim que diminua a dife-
recça entre açougues e su-
permerca/dos. Os açouguei-
ros contavam com isso parareconquistar a freguesia
que optou pela carne conge-
lada.

Ele condena a política de
preços do Governo com re-
lação à carne e acha queos açougueiros cariocas
estão sendo prejudicados,"porque os técnicos gover-namentais não desejam queo preço médio, no Rio de
Janeiro, afete o índice dó
custo de vida calculado pelaFundação Getúlio Vargas".

Depois de 30 dias rodando
com a bandeira 2 — a titulo
de 139 salário para os moto-
rlstas — os táxis, desde on-
tem, estão já cobrando pelanova tabela Cr$ 10 a
bandeirada, Cr$ 2,80 por
quilômetro e Cr$4,10 em
bandeira 2. Os preços agora
são fixados pela Prefeitura
e, em junho, deverá ocorrer
novo reajuste, quando
então serão aferldos os ta-
ximetros.

O vice-presidente do Sin-
dicato dos Condutores Auto-
nomos de Veículos Rodovia-
rios, José Pereira, disse que"esse aumento de 22% ti-'
nha sido pedido ao Conse-
lho Interministerial de P.e-
ços desde outubro passado
e, agora, o reajuste deveria
ser de 30%, para a cobertu-
ra dos gastos efetivos". Os
autônomos representam
87% da frota de táxis do
Rio de Janeiro.

BARCAS SOBEM

A Secretaria de Transpor-
tes deverá anunciar, nas
próximas horas, a data da

entrada em vigor do reajus-
te de 27,2% nas passagens
das barcas, elevando o per-
curso Rio-Neteról para Cr$
1,65. A STBG Informa que
o preço da passagem ainda
é deficitário, o que obrigará
a empresa a solicitar verbas' excias, como vem ocorrendo
desde que passou à tutela
do Estado.

Somente no primeiro se-
mestre do ano passado, a
Secretaria de Transportes
concedeu à STBG uma ver-
ba extra de Cr$ 57 milhões
e. este ano, além das despe-
sas de operação, estão pre-
vistos novos gastos com a
construção de duas lanchas,
ao custo de Cr$ 140 milhões.

A Semana da Prevenção
da Saúde — durante a qualos motoristas de ônibus só
trabalharão a jornada nor-mal, sem horas extras e do-
bras de horários — foi adia-
da para o próximo dia 15,
como um voto de confiança
nas autoridades quanto à
proposta de equiparação devencimentos com os moto-
ristas .interestaduais, que
ganham Çr$ 5 mil 922.

O presidente do Sindicato
das Empresas de ônibus,
Resiere Pavanelli Filho, dis-
se que também confia no
CIP para a concessão, antes
do dia 15, de aumento nas
tarifas, alegando que "as
empresas não têm con-
dições de assumir o reajus-
te salarial". Ele considera
justa a reinvidicação dos
motoristas mas condido-
nou'-a à decisão governa-mental.

Já o presidente do Sindi-
cato dos Rodoviários, Sebas-
tião Ataide de Melo, acha
que, com a Semana, "ficará
provado que 30% da oferta
de transporte na parte da
tarde estão nas mãos da-
t-ueles profissionais que ini-
ciaram sua jornada de
manhã cedo e que vão ain-
da enfrentar o rush notirr-
no, com excessiva carga ho-
rária".

Polícia do Iraque invade
obra, metralha cães e faz
voltar ao Rio 40 operários

Entre os 14 que já voltaram ao Brasil, dos 40operários expulsos do Iraque por indesejáveis, seisforam ouvidos ontem na Polícia Federal do Rio,onde contaram que o conflito começou quando a
polícia iraquiana invadiu o canteiro de obras —
trabalhavam na construção de um hotel emBas-rah — e metralhou dois cachorros dos trabalhado-res, dias após haver aparecido rasgado, na obra,um retrato do Presidente daquele país.

Há seis meses a construtora Esusa levou parao Iraque 210 brasileiros, dos quais há, hoje, 142,sete trabalhando na obra de Basrah e os restan-tes na construção de um hotel em Bagdá. Alémdos 14 primeiros expulsos, chegaram ao Brasil, sá-bado, outros nove que voltaram porque não seadaptaram no Iraque. Serão ouvidos hoje os oito
que completam o primeiro grupo. Até o fim destasemana voltarão os 26 restantes. .
LEI NADA PREVÊ

De acardo com o Dele-
gado Regional do Traba-
lho, no Rio, Sr Luiz Carlos
de Brito, ainda não existe
lei que regule o trabalho de
operários brasileiros no ex-
terior e que a fiscalização
de seus direitos trabalhistas
só pode ser feita pelas em-
baixadas. Há um grupo de
trabalho estudando normas
para o emprego de brasi-
leiros nessas condições.

A Esusa — de acordo com
seu diretor, Sr Paulo Gra-
ça Couto — também espera
que fique pronta a legis-
lação específica sobre oas-
sunto "para que conheça-
mos as regras do jogo". Se-
gundo o empresário, a s
obras de construção dos ho-
téis em Basrah e Bagdá são
experimentais e estão sendo
negociadas a construção de
dois conjuntos habitacio-
nais.

A empresa brasileira pre-tende "só utilizar mão-de-
obra de outros países, como
Índia e Paqultão, em últi-
ma instância", segundo o Sr
Paulo Graça Couto, queconsidera que "se não usa-
mos mão-de-obra estrangei-
ra não estaremos vendendo
o serviço completo. É preci-so que o trabalhador se
consientize d -s s e s em-
preendimentos que estão
sendo feitos por grandesempresas como a nossa".

Na opinião do diretor da
Esusa, os operários expulsos
correm risco de demissão
por justa causa, uma vez
que "seu comportamento
caracterizou uma indiscipli-
na. a ponto da empresa Ira-
quiana que contratou os
serviços da Esusa, a State
Organization of Turism
mandá-los de volta ao Bra-
sil".

Na opinião aos seis opera-
rios ouvidos ontem na Poli-

cia Federal, não são satisf a-
tórias as condições de tra-
balho no Iraque, fato queos impediu sua adaptação.
Mesmo assim, dois deles —
Valdir Pereira dos Santos e
Jorge Gomes dè' Abreu —
disseram que voltariam pa-ra o Iraque porque precisa-vam ganhar dinheiro e que-riam conhecer outro país.

Edson Mauro Vieira, 25
anos, pedreiro, reclamou
que não eram corretos os
pagamentos referentes a
horas-extras:

"Se nós fazíamos 100 ho-
ras, eles só pagavam 50".
Reclamou ainda, que o dl-
nheiro brasileiro "some"
quando é transformado em
moeda iraquiana: "nem se
trabalhássemos 48 horas
por dia veríamos algum dl-
nheiro", lamentou.

O eletricista. Manuel Luís
de França — ganhava Cr$
4 mil 320 mensais, dos
quais Cr$ 3 mil ficavam no
Brasil para sua família —
disse que os operários de
outras nacionalidades leva-
ram suas famílias, enquan-
to os brasileiros tiveram
que viajar sozinhos.

O paraibano Valdir Pe-
reira dos Santos, 23 anos,
disse que os brasileiros tive-
ram dificuldades porquenão existe prostituição no
Iraque.

Contrariando Informação
do diretor da Esusa — o Sr
Paulo Graça Couto garantiu
que a comida servida na
cantina da obra é mandada
do Brasil — o pedreiro Ed-
son Mauro disse que "tive
que ser internado num hos-.
pitai com fratura do nariz
e fiquei três dias sem
comer, porque só me davam
pão amassado e pepino. Isso
não é comida que sustente
um para trabalhar".

Fraude no INPS tem novas
variantes mas Ministro não
fala antes do fim do caso

As duas escrivãs das Varas de Acidentes do Tra-balho — responsáveis pela distribuição do dinheirorecolhido à conta do Estado aos seus donos — le-vavàm entre quatro a cinco meses para cumprir atarefa que a lei determina, prazo de "24 horas, cons-tatou ontem a Comissão de Correição Especial, en-
quanto o Ministro Nascimento e Silva anunciava
que nomeará comissão de sindicância, caso funcio-,nários da Previdência estejam envolvidos nasfraudes.

Ao anunciar a descoberta dos atrasos das escri-vãs — que alegam a falta de pessoal para justifi-cá-los — a comissão, segundo o Juiz Wilson Mar-
quês, decidiu fazer "uma devassa" nas contas ban-cárias de todos os serventuários das duas Varas deAcidentes "para ver se encontramos, alguma pistacom relação a outros rendimentos que possam ter,além dos seus salários".
PREJUÍZO EM SIGILO

As desmentir que o Mlnis-
tério da Previdência tenha
agido com negligência — a
acusação é do Juiz Paulo
Sérgio Fabião — o Ministro
Nascimento e Silva disse
ontem que, tão logo tomou
conhecimento das lrregula-
ridldes enviou oficio ao Mi-

nistro da Justiça, Sr Ar-
mando Falcão, solicitando
auxilio da Policia Federal.

Até o momento, nenhuma
autoridade do Ministério da
Previdência Social informou
o montante do prejuizo queo INPS sofreu com as frau-
des nos processos de aci-
dentes do trabalho no Rio
de Janeiro.

Falta de higiene dá título
de restaurante mais punido
de Copacabana a um chinês

O restaurante chinês Çhon Kou, nu Av Atlan-tiea, i de todos o mais multado de Copacabana,mas ontem, quando a maior infração registrada fi-«ou por eonta do cozinheiro Konji Nukayumn e si uajudante, que estavam de bermudas, não teve amuita mais alta — Cr$ 12 mil — que foi aplicadaao restaurante Plgalle, por "total" falta de asseiona copa e cozinha.
A campanha da fiscalização da Saúde Públl-ca contra bares, restaurantes e hotéis que não res-

peitam os padrões de higiene abrangeu, ontem,
parte da Avenida. Atlântica. O Hotel Miramar,apesar das "condições precarisslmas e da falta dehigiene quase total" em sua cozinha, hão chegoua ser multado, pois a gerência prometeu remodela-
ções completas.

Tudo sujo
A equipe, dirigida pelo chefe do Serviço deHigiene e Fiscalização de Alimentos da 5a. RegiãoAdministrativa, veterinário José Roberto Taranto,e integrada pelos inspetores Mário Rocha e Ha-roldò Silveira Tomás e pelo fiscal Altamiro Pe-reira de Souza, começou sua ação pelo Posto 6.

O primeiro visitado foi o Bar e RestauranteImperador, que recebeu um termo de intimação
para que restaure o piso da copa e da cozinha, acâmara frigorífica, dê uma pintura no teto sujode gordura, substitua a porta do banheiro e osvidros quebrados do basculante da cozinha.

O restaurante ao lado, Pigalle, na esquina comJoaquim Nabuco, foi o segundo visitado, sendo la-vrado dois autos de infração por conta do gerenteAlbino Ferreira da Fonseca e do caixa RomualdoFerreira da Conceição, que não tinham carteirade saúde. Um terceiro auto foi lavrado por causada falta de higiene: o teto e as paredes da cozinhacom infiltração, latas de conservas abertas na ge-ladeira, cozinheiro com a cabeça descoberta, latade lixo sem tampa, bem ao lado do fogão. A faltade asseio na copa e na cozinha "é total", segundoo veterinário-chefe da equipe. "Isto aqui está umabagunça. E por culpa da gerência, pois o empre-gado nao pode ser culpado de tudo".
No número 3 880 da Avenida Atlântica, os fis-cais subiram à sobreloja e passaram a percorrer orestaurante Chon Kou. O salão estava normal, masa cozinha "peca pela falta de asseio", admitiu o6>r José Roberto Taranto. A gerência foi intimadaa restaurar e pintar toda a cozinha, obrigar os em-pregados a usarem uniforme — o cozinheiro e seuajudante estavam de bermudas — restaurar a tam-pa da mesa de manipulação de alimentos e trocara torneira de água quente.
Ao abrir uma porta da geladeira, o inspetorMario Rocha encontrou brotos de bambu de mo-lho dentro de uma lata de óleo de soja. Mandouretirar a lata e transferir o alimento para umapanela com tampa, pois 6 cozinheiro Kenji alegouque os brotos devem ficar imersos na água, paraque nao fiquem endurecidos, sendo difícil piepa-rar os molhos. Ao deixar o estabelecimento, o che-le dos fiscais comentou que "não tem um dia quenao entro aqui e não sou obrigado a multar. Noperíodo de um ano esta deve ser a décima quinta."Desta vez pode ir a Cr$ 6 mil 850.

Hotel
O primeiro restaurante a receber elogios ver-bais foi o de comida espanhola El Faro, que mes-mo assim, não escapou à intimação: reparar um

pequeno trecho do piso da copa e pintar a cozinha,um pouco engordurada. "De um modo geral, sãoboas as suas condições de funcionamento e higie-ne, inclusive nos banheiros. Se todos os restauran-tes tivessem este aspecto, pelo menos, seria bom",comentou o veterinário.
Já o restaurante Lucas (Atlântica com SouzaLima) "não apresentou bom aspecto". Além da

gordura impregnada nas paredes e chão, não ha-via tampa nas panelas de feijão, bife de panela elentilhas, todas guardadas numa prateleira. Umalata encontrada sob a pia com serragem foi moti-vo de multa, pois o uso deste material no chão —
a fim de evitar escorregões por causa da gordura— é proibida pela Saúde Pública.

No Luxor Hotel os fiscais não encontraram na-da de irregular. O mesmo não ocorreu no Mira-
mar, fundado há 28 anos e com aparência de mui-to mais, principalmente na cozinha. Bem ampla,
estava em condições "precarissimas", segundo o ins-
petor Haroldo Silveira Tomás, que quase saiu fe-rido por causa da porta, de geladeira com defeito—r ao abrir, como não havia dobradiça, a porta porpouco não caiu sobre o inspetor.

O piso, muito sujo, estava quebrado em vários
pontos, o mesmo acontecendo com os azulejos
brancos que estão amarelos. O gerente, Sr Ernesto
Fankhaenel, alegou que, "realmente, isto aqui es-
tá parecendo uma cozinha de botequim de esqui-
na. Mas, até o dia 27 de março posso assegurar que
tudo estará remodelado, pois terei Cr$ 12 milhões
para consertar tudo, inclusive mudar os móveis dos
apartamentos e das partes comuns. Aqui na cozi-
nha tudo será novo e até o fogão atual será subs-
tituído", Ao tentar alegar que no hotel não existe
ratos, "pois temos oito gatos", o gerente foi repre-
endido, por causa da proibição de animais em es-
tabelecimento do gênero. "Como a direção provou
que haverá obras na cozinha, não iremos multa-
los", admitiu o Sr José Roberto Taranto.

Em ordem
Outro restaurante — Acapulco —¦ das proximi-

dades recebeu infração, por não ter água quente
na máquina de café, sendo intimado a instalar
uma cúpula sobre o fogão, recompor o piso da co-
zinha, pintar o depósito e recondicionar o motor
do refrigerador. O restaurante teve, ainda, inutili-
zados três quilos de carne e uma panela de arroz.
Por sua vez, o Alcazar recebeu uma intimação pa-
ra recompor o balcão frigorífico e pintar a geladei-
ra.

O último estabelecimento a ser visitado na Ave-
nida Atlântica foi o Othan Palace Hotel, elogiado"por manter em ordem e com higiene os seus gê-
neros alimentícios". No almoxarifado do 2? subsolo,
existem frigoríficos separados para peixe, frutas,
laticínios e carne. No depósito de enlatados, hão
foi encontrada uma única lata estufada, sendo
que no depósito das verduras, algumas estavam um
pouco amareladas, mesmo assim poderiam ser con-
sumidas.

Na cozinha do 3? andar nada de irregular foi
encontrado, pois os funcionários tinham termina-
do de lavar o chão, louças e talheres, estando qua-
se paralisadas as atividades. O mesmo não ocor-
rcu na cozinha do 30? andar, que funciona as 24
horas, apresentando um aspecto menos higiênico
— chão sujo e teto engordurado — mas mesmo as-
sim não houve repreensão dos fiscais da Saúde
Pública.

Presidente da Fundrem pedef
atuaçào das forças sociais
no desenvolvimento urbano

A participação das forças sociais — ele citóü"""no caso, os empresários do setor imobiliário — nódesenvolvimento da Região Metropolitana foi defén^dida, ontem, pelo presidente da Fundrem, Sr Per-
25ÍÍ20 nma )SamPal°. na abertura do Seminário»-sobre oCrescimenlo Urbano do Grande Rio, emrealização na PUC. ' ™" u
• f« 

"DeJe~le obser,var" - dlsse €le - "que os ob-jetivos do desenvolvimento global, estadual e m'éJ-'""tropolitano, so se materializam na medida que con-
ST1'16 de°HiV0 das for«as saiais atuan-tes do Estado, mormente nos dias de hoje, em que.a abertura política abre um espaço de responsabi-hdade acentuadamente maior dessas mesmas «•#*«

Púbico» d°S objetiv0s e na aÇão do Poder;

QUADRO MAIOR

Para o presidente daFundren, a questão, urbananão está delimitada geogra-ficamenite, mas se Insere no
quadro maior da própriarealidade econômica e so-oial do pais, e nem, se deli-mlta no tempo. Argumen-
tou, contudo, que alguns as-
peotos econômico-soclals <ioproblema metropolitano po-dem ser enfrentados no seu
próprio ambrto espacial.

Desta forma, ele íixgu aimportância da criação dasRegiões Metropolitanas' no
país, destancando-se queno caso do Rio, a "fusão
legitimou instltucionalmen-
te um fato sócio-econômlco
que a precedia, a antecipa-
va e a exigia enfim".

Ele fez um resumo daação do Governo estadual,
na R e g i ã o Metrropolltana,
manifestando, em coníerên-
oia, sua convicção pessoal.ce qoie "o grau de complexl-
dade dos problemas sóclo-e-
conômicos com que nos de-íromtamos, nesse campo, jásupera em multo os limites
de capacidade da admlmls-
tração pública para, Isola-
damente, enfrentá-los".

CENTROS DE ESTUDOS

Depois de explicar o fun-
cionamento do Conselho
Consultivo (representantes
dos 14 municípios da re-

gião) e o Conselho Delibera"1 ¦¦
tivo no planejamento, d"Sl""Fernando Taima Sampaio"-*
argumentou que a FutI-*'""drem, mesmo lhes servindo-
de apoio técnico e gerindo""1o Fundo Contábil (investi- '
mentos de Cr$ 2,4 bilhões'/"-'
no Governo da fusão) é"*mais um centro ide estudos; ">
levantamentos e fomeW""
mento de informação sobre '
a realidade metropolitana.•*•••• n*>"Nesse campo" — disse -
ele, em outro trecho da <»«•'"¦ferêncla "a Fundrem partra» ""
quase de zero (não tin-ha- 3
mos, há quatro anos, - um *'
conhecimento seguro sequer-v'.;
da realidade física ida >Re-
giao Metropolitana), mas..já..,:
se pôde acumular um esto-M»-
que de Informações, através" •
de uma serie de estudos e •
investigações sistemáticas,
que hoje asseguram razoa-"'"'
vel realismo e eficácia ha""
formulação ide uma politI6lá"",regional a médio e longo"
prazo. ««¦> mu

Para ele, a realização o.d"""
seminário era importante} «»
pois Indicava que os empte*-*1 ¦*•'
sãrios imobiliários tomam"-'
consciência do papel que- re- -
presentam, "pois abre-se a
oportunidade para, junta-
mente cqm outros setores da, ~J~
comunidade, estabelecer-se""
um real levantamento flás ''
questões que estão penldien-tes no desenvolvimento^;da, tRegião Metropolitana ip.,9 • „Rio de Janeiro.

IBÀM destaca papel de
Partidos e sindicatos

Um planejamento partici-
pativo, através dos canala
tradicionais (Partidos poli-ticos, sindicatos, - associa-
ções) para a Região Metro-
politana foi sugerido, on-
tem, no Seminário sobre o
Crescimento U r ban o do
Grande Rio, por Ana Maria

Brasileiro, do Instituto Bra-
siieiro d e Administração
Municipal (IBAMk

Ela argumentou que, en-
tre os estudiosos, a tendên-
cia atual é considerar o pia-
nejamento como um pro-
cesso social e nao tanto
como um instrumento téc-
n l c o, raclonallzador da
a 11 vld ade gove rn ametotàl
Nos países desenvolvidos,
há discussão na fase de ela-
boração de leis e planos, en- .
quanto nos menos desenvoi-
vidos há discussão na fase
de elaboração e de técnicos,"politizando-se à imple-
mentação. O hiato entre
plano e realidade tende a
ser maior", dlsse.

CONFLITOS

"A União, o Estado
Membro, a Região Metropo-
litana é o Município" — dis-
se Ana Maria Brasileiro —"são todos parte de uma
mesma entidade, o Estado.
Pode-se, em conseqüência,
esperar deles certa coerên-
cia global de comiportamen-
to. Contudo, o jogo de poderentre essas esferas, e, den-
tro delas, entre suas diver-
sas agências, tende a refle-
tlr o conflito de interesses
políticos na sociedade.

O Governo federal, em-
polgado por interesses espe-
cificos (e às vezes contradi-
tórios) reluta em colocar•recursos grandes fora de
seu controle. Pode-se, assim,
influir diretacmente no pa-drão de ocupação sóclo-eco-

Empresário
quer dar a

nômica do território. As.de*v,M
tmais esferas, representajjdp (jinteresses similares .ouí.jü-rf'„,'
versos, procuram ampliar iiU¦ sua área de ação • frent/?0i9R'in|
poder central, alegou."No caso brasileiro, obsetjr, m
va-se" — prosseguiu — "a-••
exacerbação do processo de „
centralização de poder no
Governo federal (ao mesáno""'
tempo que se dá a concen- •
tração urbana e econômica,'""
no espaço). Isso faz com"-"
que os Estados e Municfglõs "
se tomem crescentemente"'"
dependentes de recursos -fe- *".
derais. "'¦

PARTICIPAÇÃO-

O presidente da Asso-
cüação Regional de Empre-
sas de Crédito Imobiliário
e Poupança (ARECIP),
Welrhann de Queiroz, expôs

o desejo dos empresários
imobiliários de serem ouvi-
dos em todos os assuntos
de sua área, onde se apre-
sentam graves desafios,
como a construção de 350
mil habitações por ano, porvolta de 1985, no Grande
Rio.

Também o presidente da
Associação dos Dirigentes
de Empresas do Mercado
Imobiliário (ADEMI), Mau-
ro Magalhães, sublinhou a
impor tancia da partici-
pação desse empresar.atío
na análise de todos os pro-blemas de crescimento ur-
bano no Grande Rio, apon-
tando, aiinda, o próprio Se-
minário como ".uma conitri-

Reconhecendo que "não
há grandes possibilidades,
para o planejamento parti- 

'
cipativo num sisitema politi-
co que dificulta a partici-
pação e a representação idos "-
interesses prioritários de''"
maior parte da população",
Ana Maria Brasileirodefen*-1"'
deu-o, entretanto, para a
Região Metropolitana. ' ****¦'

Para ela, "tanto para o''
planejamento metropoliíg^'
no quanto para o munici-'""
pai, o controle do uso' do""'

.solo aparece como um'dos'""
elementos básicos. Os dlfè^ '
rentes grupos sociais '.'em -y
conflito fazem diferentes
demandas ao Poder Público,"
via planejamento e legis-
lação urbanística, em têr'-"
mos da organização urbana
que melhor atende seus in- •
teresses. _ _..u"Assistimos no momento'1—— disse — "por exemplo ><-
à pressão de grupos ligada '¦"
à construção civil no senti-
do de abrandamento da Je-
gislação urbanística munlci-
pai. Apresentam como ar-
gumento a natureza elitista
dessa legislação e empe-
nham-se em conseguir»
apoio para a sua tese. _ iün

imobiliário Z'71
sua opinião 1".:

¦ii-i 3(1(1
buição dos empresários"à'::"
caminhada demoorátioaunoa-xi
Brasa".

O Sr Welmann de Qüêi-"roz afirmou que "o ores-,',1'
cimento desordenado criou,,'
sérios problemas parà""o,'„'!'Grande Rio", levando assim
o empresariado a promover ,„
o seminário, com o objetivo ¦•
de "estudar as condições..,
efetivas para a melhoria da
vida urbana na Região Me-
tropolltna".

Já o Sr Mauro Magalhães
acentuou que o pais terá,
nos próximos 20 anos,'de'-
construir tanto quanto se-
construiu desde o Descobri-->/i
mento: "cabe a indústria '
imobiliária .criar empregos*.' •
— destacou— "principal- - "
mente para a mão-de-obra- < -
não qualificada e construir' "
tetos para a população.".
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Os operários expulsos — Manuel França (D), Edsoní Vieira,Rubens Teixeira e Jorgèlbreu —
saem da Polícia Federal após acusar a polícia dolraque pelo incidente na obra da Èsusa em Basrah

Emergência dos hospitais
do Rio volta à normalidade
hoje com 1009 bolsistas

O atendimento nos setores de emergência dos
hospitais estaduais e municipais do Rio deverá es-
tar normalizado hoje, com o inicio do trabalho efe-
tivo dos novos acadêmicos bolsistas — 1 mil 9 —
que na manhã de ontem se apresentaram para es-
colha das equipes. Em alguns hospitais, corno o
Sousa Aguiar e o Lourenço Jorge, bolsistas come-
çaram logo a trabalhar.

Os bolsistas com melhor classificação no con-
curso foram os primeiros a escolher as equipes em
que vão trabalhar, levando em conta principalmen-te os horários. O chefe de equipe do Hospital MiguelCouto, Dr Nery Ferreira, contou que a equipe maisdifícil de sèr preenchida é a que trabalha nos sá-bados à noite.
PRIORIDADES

Dois chefes de equipe de
emergência do Miguel Cou-
to — Drs Luís Roberto Al-
vim e Nery Ferreira — e
toda a equipe na tarde de
ontem estava de piantão no
Rocha Maia, fizeram algu-
mas queixas dos que procu-ram seus serviços, mas ne-
gam, principalmente, a de-
sinformação. •

Uma das queixas mais
freqüentes nos pronto-so-
corros é que quase 50% das
pessoas q u e ¦ diariamente
procuiàm os serviços de
emergência poderiam ser
tratadas em ambulatórios,
como o caso de uma mulher
que ontem procurou a
emergência do Miguel Cou-
to porque estava com dor
de barriga há uma semana!

Carne subiu 30%, táxis já
cobram Cr$ lOabandêirada
ebarcasvão para Cr$1,65

Com o aumento de 30%, que entrou em vigorontem, o preço do quilo da carne, nos supermer-cados, vai agora de Cr$ 31,50, para 0 acém, até CrÇ57,50 do filé sem osso, a mais cara. Os táxis tam-bem tiveram aumento de 22%, passando a bandei-rada a Cr$ 10, e as passagens das barcas serãoreajustadas em 27,2%, subindo para Cr$ 1,65, emdata ainda a ser anunciada. '
Tanto os motoristas autônomos como os diri-

gentes de empresas ficaram decepcionados com oaumento, que, segundo eles, deveria ser de 30%
para "cobrir os gastos efetivos". Já os açougueirosreclamaram de os frigoríficos também elevarem opreço da arroba, mantendo assim alta a diferençados supermercados, e a STBG alega que terá pre-juízo de Cr$ 1 por passageiro.
DIFERENÇA DE PREÇOS

O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de
Carnes, Mário Robalo, disse
que_ os frigoríficos também
estão aumentando o preçoda arroba, adquirida, on-
tem, por Cr$ 550, impedindo• assim que diminua a dife-
rença entre açougues e su-
permercados. Os açouguei-
ros contavam com isso parareconquistar a freguesia
que optou pela carne conge-
lada.

Ele condena a política de
preços do Governo com re-
lação à carne «s acha queos açougueiros cariocas
estão sendo prejudicados,"porque os técnicos gover-namentais não desejam qüeo preço médio, no Rio de
Janeiro, afete o . índice docusto de vida calculado pelaFundação Getúlio Vargas".

Depois de 30 alas rodando
com a.bandeira 2 — a titulo
de 139 salário para os moto-
rlstas — os taxis, desde on-
tem, estão já cobrando pelanova tabela Cr$ 10 a
bandeirada, Cr$2,80 por
quilômetro e Cr$4,10 em
bandeira 2. Os preços agora
são fixados pela Prefeitura
e, em junho, deverá ocorrer
novo reajuste, quando
então serão aferldos os ta-
ximetros.

O vice-presidente do Sin-
dicato dos Condutores Auto-
nomos de Veículos Rodovia-
rios, José Pereira, disse que"esse aumento de 22% ti-
nha sido pedido ao Conse-
lho Interministerial de Pie-
ços desde outubro passado
e, agora, o reajuste deveria
ser de 30%, para a cobertu-
ra dos gastos efetivos". Os
autônomos representam
87% da frota de táxis do
Rio de Janeiro.

BARCAS SOBEM
A Secretaria de Transpor-

tes deverá anunciar, nas
próximas horas, a data da

entrada em vigor do reajus-
te de 27;2% nas passagens
das barcas, elevando o per-curso Rip-Neteról para Cr$
1,65. A STBG informa que
o preço da passagem ainda
é deficitário, o que obrigará
a empresa a solicitar verbas
excias, como vem ocorrendo
desde que passou & tutela
do Estado.

Somente no pnmelro se-
mestre do ano passado, à
Secretaria de Transportes
concedeu à STBG uma ver-
ba extra de Cr$ 57 milhões
e, este ano, além das despe-
sas de operação, estão pre-
vistos novos gastos com a
construção de duas lanchas,
ao custo de Cr$ 140 milhões.

A Semana da Prevenção
da Saúde — durante a qualos motoristas de ônibus só
trabalharão a jornada nor-mal, sem horas extras e do-
bras de horários — foi adia-
da para o próximo dia 15,
como um voto de confiança
nas autoridades quanto à
proposta de equiparação de
vencimentos com os moto-
ristas interestaduais, que
ganham Cr$ 5 mil 922.

O presidente do Sindicato
dos Empresas de ônibus,
Resiere Pavanelli Filho, dis-,
se que também confia no
CIP para a concessão, antes
do dia 15, de aumento nas
tarifas, alegando que "as
empresas não têm con-
dições de assumir o reajus-
te salarial". Ele considera,
justa a reinvidicação dos
motoristas mas condicio-
nou-a à decisão governa-mental.

Já o presidente do Sindi-
cato dos Rodoviários, Sebas-tião Ataide de Melo, acha
que, com a Semana, "ficará
provado que 30% da ofertade transporte na parte datarde estão nas mãos da-uueles profissionais que ini-ciaram sua jornada demanhã esdo e que vão ain-
da enfrentar o rush notur-
no, cem excessiva carga ho-
rãria".

Polícia do Iraque invade
obra, metralha cães e faz
voltar ao Rio 40 operários

Entre os 14 que já voltaram ao Brasil, dos 40
operários expulsos do Iraque por indesejáveis, seis
foram ouvidos ontem na Polícia Federal do Rio,
onde contaram que o Conflito começou quando a
polícia iraquiana invadiu o canteiro de obras —
trabalhavam na construção de um hotel em Bas-rah — e metralhou dois cachorros dos trabalhado-
res, dias após haver aparecido rasgado, na obra,um retrato do Presidente daquele país.

Há seis meses a construtora Esusa levou parao Iraque 210 brasileiros, dos quais há, hoje, 142,sete trabalhando na obra de Basrah e os restan-tes na construção de um hotel em Bagdá. Alémdos 14 primeiros expulsos, chegaram ao Brasil, sá-bado, outros nove que voltaram porque não seadaptaram no Iraque. Serão ouvidos hoje os oito
que completam o primeiro grupo. Até o fim destasemana voltarão os 26 restantes.

cia Federal, não são satisf a-• tórias as condições de tra-
balho no Iraque, fato queos impediu sua adaptação.
Mesmo assim, dois deles —
Valdir Pereira dos Santos e
Jorge Gomes de Abreu —
disseram que voltariam pa-ra o Iraque porque precisa-
vam ganhar dinheiro e que-riam conhecer outro pais.

Edson Mauro Vieira, 25
anos, pedreiro, reclamou
que não eram corretos os
pagamentos referentes a
horas-extras:

"Se nós fazíamos 100 ho-
ras, eles só pagavam 50".
Reclamou ainda, que o di-
nheiro brasileiro "some"
quando é transformado em
moeda iraquiana: "nem se
trabalhássemos 48 horas
pôr dia veríamos algum di-
nheiro", lamentou.

.O eletricista Manuel Luis
de França — ganhava Cr$
4 mil 320 mensais, dos
quais Cr$ 3 mil ficavam no
Brasil para sua família —
disse que os operários de
outras nacionalidades leva-
ram suas famílias, enquan-
to os brasileiros tiveram
que viajar sozinhos.

O paraibano Valdir Pe-
reira dos Santos, 23 anos,
disse que òs brasileiros tive-
rám dificuldades porquenão existe prostituição no
Iraque.

Contrariando informação
do diretor da Esusa — o Sr
Paulo Graça Couto garantiu
que a comida servida na
cantina da obra é mandada
do Brasil — o pedreiro Ed-
son Mauro disse que "tive
que ser internado num lios-
pitai com fratura do nariz
e fiquei três dias sem
comer, porque só me davam'
pão amassado e pepino. Isso
não é comida que sustente.
um para trabalhar".

LEI NADA PREVÊ

De acordo com o Dele-
gado Regional do Traba-
lho, no Rio, Sr Luiz Carlos
de Brito, ainda não existe
lei que regule o trabalho de
operários brasileiros no ,ex-
terior e que a fiscalização
dè seus direitos trabalhistas
só pode ser feita pelas em-
baixadas. Há um grupo de
trabalho estudando normas
para o emprego de brasi-
leiros nessas condições.

A Esusa — de acordo com
seu diretor, Sr Paulo Gra-
ça Couto — também espera
que fique pronta a legis-
lação especifica sobre o as-
sunto "para que conheça-
mos as regras do jogo" Se-
gundo o empresário, as
obras de construção dos ho-
téis em Basrah e Bagdá são
experimentais e estão sendo
negociadas a construção de
dois conjuntos habitado-
nais.

A empresa brasileira pre-tende "só utilizar mão-de-
obra de outros países, como
Índia e Paquistão, em últi-
ma instância", segundo o Sr
Paulo Graça Couto, que
considera que "se não usa-
mos mão-de-obra estrangei-
ra não estaremos vendendo
o serviço completo. É preci-
so que o trabalhador se
conscientize desses em-
preendimentos que estão
sendo feitos por grandesempresas como a nossa".

Na opinião do diretor da
Esusa, os operários expulsos
correm risco de demissão
por justa causa, uma vez
que "seu comportamento
caracterizou uma indiscipli-
na. a ponto da empresa ira-
quiana que contratou os
serviços da Esusa, a State
Organization of Turism
mandá-los de volta ao Bra-
sil".

Na opinião aos seis opera-
rios ouvidos ontem na Poli-

Fraude no INPS tem novas
variantes mas Ministro não
fala antes do fim do caso

As duas escrivãs das Varas de Acidentes do Tra-
balho — responsáveis pela distribuição do dinheiro
recolhido à conta do Estado aos seus donos — le-
vavam entre quatro a cinco meses para cumprir a
tarefa que a lei determina, prazo de 24 horas, cons-
tatou ontem a Comissão de Correição Especial, en-
quanto o Ministro Nascimento e Silva anunciava
que nomeará comissão de sindicância, caso funcio-
nários da Previdência estejam envolvidos nas
fraudes.

Ao anunciar a descoberta dos atrasos das escri-
vãs — que alegam a falta de pessoal para justifi-
cá-los — a comissão, segundo o Juiz Wilson Mar-
quês, decidiu fazer "uma devassa" nas contas ban-
cárias de todos os serventuários das duas Varas de
Acidentes "para ver se encontramos alguma pistacom relação a outros rendimentos que possam ter,
além dos seus salários".
PREJUÍZO EM SIGILO

As desmentir que o Mlnis-
tério da Previdência tenha
agido com negligência — a
acusação é do Juiz Paulo
Sérgio Fabião — o Ministro
Nascimento e Silva disse
ontem que, tão logo tomou
conhecimento das lrregula-
ridides enviou oficio ao Mi-

nistro da Justiça, Sr Ar-
mando Falcão, solicitando
auxilio da Policia Federal.

Até o momento, nenhuma
autoridade do Ministério da
Previdência Social informou
o montante do prejuízo que
o INPS sofieu com as frau-
des nos processos de aci-
dentes do trabalho no Rio
de Janeiro.

Falta de higiene dá titulo
de restaurante mais punido
de Copacabana a um chinês

O restaurante chinês Chon Kou, na Av Allan-
tioa, é de todos o mais multado de Copacabana,
mas ontem, quando a maior Infração registrada fi-
cou por conta do cozinheiro Kenji Nakayama e seu
ajudante, que estavam de berniudus, não teve a
multa mais alta — Cr$ 12 mil — que foi aplicada
ao restaurante Pigalle, por "total" falta de assei»
na copa e cozinha.

A campanha da fiscalização da Saúde Públl-
ca contra bares, restaurantes e hotéis que não res-
peitam os padrões de higiene abrangeu, ontem,

. parte da Avenida Atlântica. O Hotel Miramar,
apesar das "condições precarissimas e da (alta de
higiene quase total" em sua cozinhai não chegou
a ser multado, pois a gerência prometeu remodela-
ções completas.

Tudo sujo
A equipe, dirigida pelo chefe do Serviço de

Higiene e Fiscalização de Alimentos da 5a. Região
Administrativa, veterinário José Roberto Taranto,
e integrada pelos inspetores Mário Rocha e Ha-roldo Silveira Tomás e pelo fiscal Altamiro Pe-
reira de Souza, começou sua ação pelo Posto 6.

O primeiro visitado foi o Bar e Restaurante
Imperador, que recebeu um termo de ultimação
para que restaure o piso da copa e da cozinha, acâmara frigorífica, dê uma pintura-no teto sujode gordura, substitua a porta do banheiro e osvidros quebrados do basculante da cozinha.

O restaurante ao lado, Pigalle, na esquina comJoaquim Nabuco, foi o segundo visitado, sendo la-vrado dois autos de infração por conta do gerenteAlbino Ferreira da Fonseca e do caixa RomualdoFerreira da Conceição, que não tinham carteirade saúde. Um terceiro auto foi lavrado por causada falta de higiene: o teto e as paredes da cozinhacom infiltração, latas de conservas abertas na ge-ladeira, cozinheiro com a cabeça descoberta, latade lixo sem tampa, bem ao lado do fogão. A faltade asseio na copa e na cozinha "é total", segundoo veterinário-chefe da equipe. "Isto aqui está umabagunça. E por culpa da gerência, pois o empre-
gado não pode ser culpado de tudo".

No número 3 880 da Avenida Atlântica, os fis^cais subiram à sobreloja e passaram a percorrer orestaurante Chon Kou. O salão estava normal, masa cozinha "peca pela falta de asseio", admitiu oSr José Roberto Taranto. A gerência foi intimadaa restaurar e pintar toda a cozinha, obrigar os em-pregados a usarem uniforme — o cozinheiro e seuajudante estavam de bermudas — restaurar a tam-pa da mesa de manipulação de alimentos e trocara torneira de água quente.
• . Ao abrir uma porta da geladeira, o inspetorMano Rocha encontrou brotos de bambu de mo-lho dentro de uma lata de óleo de soja. Mandouretirar a lata e transferir o alimento para umapanela com tampa, pois o cozinheiro Kenji alegouque os brotos devem ficar imersos na água, paraque nao fiquem endurecidos, sendo difícil prepa-rar os molhos. Ao deixar o estabelecimento, o che-fe_ dos fiscais comentou que "não tem um dia quenao entro aqui e não sou obrigado a multar. Noperíodo de um ano esta deve ser a décima quinta."Desta vez pode ir a Cr$ 6 mil 850.

Hotel
O primeiro restaurante a receber elogios ver-bais foi o de comida espanhola El Faro, que mes-mo assim, não escapou à intimação: reparar umpequeno trecho do piso da copa e pintar a cozinha,um pouco engordurada. "De uni modo gerai, sãoboas as suas condições de funcionamento e higic-ne, inclusive nos banheiros. Se todos os restauran-tes tivessem este aspecto, pelo menos, seria bom",comentou o veterinário.
Já o restaurante Lucas (Atlântica com SouzaLima) "não apresentou bom aspecto". Além dagordura impregnada nas paredes e chão, não ha-via tampa nas panelas de feijão, bife de panela elentilhas, todas guardadas numa prateleira. Umalata encontrada sob a pia com serragem foi moti-vo de multa, pois o uso deste material no chãoa fim de evitar escorregões por causa da gorduraé proibida pela Saúde Pública.
No Luxor Hotel os fiscais não encontraram na-da de irregular. O mesmo não ocorreu no Mira-mar, fundado há 28 anos e com aparência de mui-to mais, principalmente na cozinha. Bem ampla,estava em condições "precarissimas", segundo o ins-

petor Haroido Silveira Tomás, que quase saiu fe-rido por causa da porta de geladeira com defeitoao abrir, como não havia dobradiça, a porta porpouco não caiu sobre o inspetor.
O piso, muito sujo, estava quebrado em vários

pontos, o mesmo acontecendo com os azulejos
brancos que estão amarelos. O gerente, Sr Ernesto
Fankhaenel, alegou que, "realmente, isto aqui es-
tá parecendo uma cozinha de botequim de esqui-
na. Mas, até o dia 27 de março posso assegurar quetudo estará remodelado, pois terei Cr$ 12 milhões
para consertar tudo, inclusive mudar os móveis dos
apartamentos e das partes comuns. Aqui na cozi-
nha tudo será novo e até o fogão atuai será subs-
tituido", Ao tentar alegar que no hotel não existe
ratos, "pois temos oito gatos", o gerente foi repre-
endido, por causa da proibição de animais em es-
tabelecimento do gênero. "Como a direção provou
que haverá obras na cozinha, não iremos multa-
los", admitiu o Sr José Roberto Taranto.

Em ordem
Outro restaurante — Acapulco — das proximi-

dades recebeu infração, por não ter água quente
na máquina de café, sendo intimado a instalar
uma cúpula sobre o fogão, recompor o piso da co-
zinha, pintar o depósito e recondicionar o motor
do refrigerador. O restaurante teve, ainda, inutili-
zados três quilos dé carne e uma panela de arroz.
Por sua vez, o Alcazar recebeu uma intimação pa-ra recompor o balcão frigorífico e pintar a geladei-
ra.

O último estabelecimento a ser visitado na Ave-
nida Atlântica foi o Othan Palace Hotel, elogiado"por manter em ordem e com higiene os seus gê-neros alimentícios". No almoxarifado do 2? subsolo,
existem frigoríficos separados para peixe, frutas,
laticínios e carne. No depósito de enlatados, não
foi encontrada uma única lata estufada, sendo
que no depósito das verduras, algumas estavam um
pouco amareladas, mesmo assim poderiam ser con-
sumidas.

Na cozinha do 3? andar nada de irregular foi
encontrado, pois os funcionários tinham termina-
do de lavar o chão, louças e talheres, estando qua-
se paralisadas as aiividades. O mesmo não ocor-
rcu na cozinha do 30? andar, que funciona as 24
horas, apresentando um aspecto menos higiênico

chão sujo e teto engordurado — mas mesmo as-
sim não houve repreensão dos fiscais da Saúde
Pública.
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Presidente da Fundrem pedbC
aluaçào das forças sociais Lz
no desenvolvimento urbai\i£

A participação das forças sociais — ele citou. '
no caso, os empresários do setor imobiliário -- nódesenvolvimento da Região Metropolitana foi defeh-dida, ontem, pelo presidente da Fundrem, Sr Fer-nando Talma Sampaio, na abertura do Semináriosobre o Crescimento Urbano do Grande Rio, emrealização na PUC."Deve-se observar" — disse ele — "que os oWÜletivos do desenvolvimento global, estadual e me-tropolitano, só se materializam na medida que con-tem com o suporte decisivo das forças sociais atuan- -tes do Estado, mormente nos dias de hoje, em que "
a abertura política abre um espaço de responsabí-"lídade acentuadamente maior dessas mesmas for-ças na definição dos objetivos e na ação do Poder£.Publico".Público'
QUADRO MAIOR '

Para o presidente da
Fundren, a questão urbana
não está delimitada geogra-ficamenibe, mas Be insere no
quadro maior da própriarealidade econômica e so-
olal do pais, e nem se deli.-
mita no tempo. Argumen-
tou, contudo, que alguns as-
pectos econômico-socials do
problema metropolitano po-dem ser enfrentados no seu
próprio âmbito espacial.

Desta forma, ele fixgu a
importância da criação das
Regiões Metropolitanas no
pais, destancando-se queno caso do Rio, a "fusão
legitimou lnstltucionalmen-
te um fato sóclo-económico
que,a precedia, a antecipa-
va e a exigia enfim".

Ele , fez um resumo da
ação do Governo estadual
na R e g 1 ã o Metropolitana,
manifestando, em conferèn-
ota, sua convicção pessoal,iíe que "o grau de complexl-
dade dos problemas soclo-e-
conômicos com que nos de-
frontamos, nesse campo, já
supera em multo os limites
de capacidade da admlmis-

tração pública para, isola-'
damenle, enfrentá-los". ZZWLDepois dè explicar o íun*,,,'..cionamento do Conselho '
Consultivo (representantea,1.,r
dos 14 municípios da re-
glào) e o Conselho DellbeíaR ,".,tivo no planejamento, o Sr -''Fernando Talma Sampaio, "
argumentou que a Pun»,....,
drem, mesmo lhes servindo ^de apoio técnico e gerindo, w,*o Fundo Contábil (Investi; • -
mentos de Cr$ 2,4 bllhçies,,.,;,,
no Governo da fusão) ...ó, ..
mais um. centro de estudos//
levantamentos e forneci- „"!mento de informação sobra
a realidade metropolitana; ,'"""Nesse campo" — disser "*
ele, em outro' trecho da cíjH-""'
ferência "a Fundrem partiu",.""
quase de zero (não tinha- "
mos, há quatro anos, um -
conhecimento seguro sequer.---
da realidade física da Re-U~..
gião Metropolitana), mas.já.....
se pôde acumular um esto.-
que de informações, atràv,és „',«..
de uma série de estudos e
investigações sistemáti'çAS,'*cr
que.hoje asseguram razoa--
vel realismo e eficácia ;à&',„«-formulação ide uma polílica'regional a médio e longo '
prazo.

IBAM destaca papel de
Partidos e sindicatos

Um planejamento partici-
pativo, através dos canais
tradicionais (Partidos poli-ticos, sindicatos, associa-
ções) para a Região Metro-
politana foi - sugerido, on-
tem, no Seminário sobre o
Crescimento Urbano do
Grande Rio, por Ana Mana

Brasileiro, do Instituto Bra-
sileiro de Administração-Municipal (IBAM).

Ela argumentou que, en-
tre os estudiosos, a tendên-
cia atual é considerar o pia-
nejamento como um pro-
cesso social e não tanto
como um instrumento téc-
n 1 c o, racionollzador da
a 11 vidade governamental.
Nos países desenvolvidos,
há discussão na fase dè ela-
boração de leis e planos, en-
quanto nos menos desenvoi-
vidos há discussão na fase
de elaboração e de técnicos,"politizando-se a imple-
mehtação. O hiato entre
plano e realidade tende a
ser maior", disse"A União, o Estado
Membro, a Região Metropo-
litana é o Município" — dis-
se Ana Maria Brasileiro —"são todos parte de uma
mesma entidade, o Estado.
Pode-se, em conseqüência,
esperar deles certa coerên-
cia global de cormportamen-
to. Contudo, o jogo de poderentre essas esferas, e, den-
tro delas, entre suas diver-
sas agências, tende a refle-
tir o conflito de interesses
políticos na sociedade.

O Governo federal, em-
polgado por interesses espe-
cificos (e às vezes contradi-
tórios) reluta em colocar
recursos grandes fora de
seu controle. Pode-se, assim,
influir diretamente no.pa-
drão de ocupação sócio-eco-

nômica do território. As.d&ralaJ,
mais esferas, representando ginteresses similares ou,4i,-0't;i.
versos, procuram ampliar
sua área de ação frente o ~
poder central, alegou."No caso brasileiro, obser-"'f
va-se" — prosseguiu — "a
exacerbação do processoJtíe*"-'
centralização de poder' no ' '
Governo federal (ao mesmo"""
tempo que. se dá a concen-'
tração urbana e econômica?"*"
no espaço), Isso fazj.dtíftf "'
que os Estados e Municípios v:
se tornem crescent«mé,rftevv"
dependentes de recursos fe-^
derais. - -—

Reconhecendo qüe '.'não
há grandes possibilidades ¦•••
para o planejamento panti-^'
cipativo num sistema politi-
có que dificulta a partida -.
pação e a representação idos
interesses prioritários d^,
maior parte da população",'".'
Ana Maria Brasileiro deTeh-'^','
deu-o, entretanto, para'' a'?' '
Região Metropolitana. ;

Para ela, "tanto para o
planejamento metropolita-
no quanto para o munici-
pai, o controle do uso do. tsolo aparece como um "dos ~"
elementos básicos. Os dife- "~
rentes grupos sociais emK'"
conflito fazem diferentes
demandas ao Poder Público1/10
via planejamento e legis-
lação urbanística, em ter"-*
mos da organização urbânâ"''
que melhor atende seus tú-"y"
teresses. .'4S""ÍI*"Assistimos no momento""'- disse — "por exen$g5r'";'>
à pressão de grupos ligaiiôs :
à construção civil no s^ntT-""
do de abrandamento dá"J'e-""
gislação urbanística múhlci-
pai. Apresentam como ..ar'-,
gumento a natureza elitista"
dessa legislação e empe-'-'
nham-se em c o n s e e.u-Lr—.apoio para a sua tese.

Estudante nega prioridade,,à auto-estrada Lagoa-Barra
'"A auto-estrada Lagoa—

Barra é necessária para
atender os anseios da po-
pulação no setor de trans-
portes, pois para a Região
Oeste se dará o crescimen-
to natural do Rio. A curto
ou médio prazo ela será
criada". A afirmação do Se-
cretário Municipal de Pia-
nejamento, Sr Samuel Szty-
glic, foi rebatida pelo re-
presentante do DCE da
PUC, Ivan Vianna, que dis-
se não considerar o proje-
to prioritário, "pois embo-
ra a realidade seja grave, o
setor transporte deve se di-
digir para as áreas mais ca-
rentes e não para a Barra,
São Conrado ou Jacarepa-
guá".

Segundo o representante
do DCE no Seminário sobre
o Crescimento Urbano do
Grande Rio, o engarrafa-
mento atualmente existen-
te na ligação da Zona Sul
com a Barra da Tijuca"preocupa muito mais aos
empresários que têm 70% de
seus imóveis estocados". Pa-

ra ele, a auto-estrada pas-
sando pelo campo da PUC"desmobilizará a Universl-
dade no sentido de Jacaré-
paguá e seu terreno, extre-!"',!
mamente valioso, seravüõbnio
jeto da especulação imobi-""
liaria para o surgimento dè" l
um novo empreendimento.''.'.'
"Mas nós .estudantes,'igarívu
nharemos as ruas e utiliza'»":
remos todo nosso potencial*'1'
para Impedir a passagem. .
da auto-estrada por nÒssVm
campus". -<-•. jj.

O Sr Samuel Szt^ifT.;
lembrou que "a Barra_da';'
Tijuca e JacarepaguWe-çn'
presentam área cinco vezes¦"
maior que a Zona Sul é',nÓS'
próximos 20 anos, lá nao"
haverá tanto rico. A passa* mi
gem não se dará necessa-
riamente por dentro da...
PUC, pois há projetos apon-r".-
tando uma série de alterna-
tivas". E em tom de brinca-.. -
deira, rebateu o estudante--
com piada que "costumd'Iá-""
zer: A Barra é muito pesa-
da para pouco rico".
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Si mo
Brasília — O Ministro da

Fazenda e futuro Ministro
do .Planejamento, Mário
Henrique Simonsen, revelou
ontem que, no Governo
João Baptista de Flguelre-
do, o BNDE (Banco Nado-
n a 1 de Desenvolvimento
Econômico) não íicirá sob
controle nem do Ministério
do Planejamento nem do
Ministério da Indústria e do
Comércio,

nsen sugere que BNDE passe para a área do MIC
stro da Ele se reuniu pela manhã ' ¦Ele se reuniu pela manhã

com o Governado: eleito da
Bahia, Antônio Carlos Ma-
galhães, num encontro não
marcado em agenda o que
provavelmente tratou d a
sucessão no segundo escalão
ministerial, mas evitou for-
necer detalhes. "O Antônio
Carlos velo bater papo", co-
mentou, bem-humorado.

W#!. Diálogo
Eis"„'òs principais trechos

do dialogo entre o Ministro
Mário' Henrique Simonsen e
os Jornalistas credenciados
em seu'gablnete, ontem:

P — Qual a vantagem dese fazer uma caixa única
a partir de, 1973, com o Mi-
nistério do Planejamento
controlando o orçamento daUnião e o orçamento mone-
tário^/

SV-Por enquanto, sô falo
pelo atual Governo.

P — Mas o Sr vai ser
o próximo Ministro do Pia-nejamento.

S — Não fui convidado
(entre;sorrisosj.

P —' Na sexta-feira, o Srentregou algum documentoao General Figueiredo?
S -- Não, não entreguei.
^ ;^:^ual' » sua opinião,

então como Ministro da Fa-z«nda,.jjie se ter no próximoano uma caixa única, con-trotando os dois orçamen-
tos? .",.'¦'

S i^Dlria que todo o slsTtema que for o mais harmô-
nico possível, em termos deadministração, é o ideal.

f — E as empresas esta-tais, como vão ser controla-das? A^ u,^ Jà esta_ria definida, com a fixaçãode limites para obtenção derecuísbs externos?
s r~ Na°. não é uma re-gra básica. O estudo paratste limite ainda não está

pronto, porque é uma con-seqüência do orçamento dasestatais. Ainda vou acertarcom o Velloso (Reis Velloso,atual Ministro do Planeja-
mento).

P'—' E os critérios paraeste controle?
11SIHS t-.A gente tem que es-tabelecér o limite total, emfunção., das necessidades dobalanço de pagamentos, queserá„de, x milhões de dóla-res, ainda não determinado.

Com„esíe X milhões de dó-
lares, se faz então uma
dotação por prioridades e
de acordo com a necessida-
de do,,.orçamento das em-
presas-estatais.

P-1"- Bom, agora já dá
para se elaborar o próximoorçamento monetário, por-
que "já' estão escolhidos o
futuro Ministro da Fazenda
e o UOVo presidente do Ban-
co dó Brasil?

S"T- O Edésio (Edésio
Ferreira, chefe do Departa-
mento-Econômico do Banco
Central) já está fazendo o
primeiro perfil, mas ele não
deve ainda ser examinado
na reunião do Conselho Mo-
netárío do próximo dia 24.
Até lá é possível, porque o
General Figueiredo deverá
anunciar os Ministros até o
dia 16.

BNDE NO MIC

P—JPor que centralizar o
BNDE, BNH, Banco do Nor-
deste, no Ministério da Fa-
zenda?

S-T-Olha que vocês estão
cometem:» urnas frias por
ai. Ü''BNDE não vai ficar
no Planejamento e também
não vai para a Fazenda.

P—Uma questão contro-
vertida, nestes últimos dias,
é 0;BNH. Ele fica no Minis-
tcrio.do Interior ou no da
Fazenda?

S— Aí não sei, não. Eu
mesmo não séi. Perguntem
ao General Figueiredo, tal-
ves ele já saiba.

P— O Genral Figueiredo
está nos atrapalhando, por-
que deveria anunciar logo
seu Ministério. Já está tudo
certo, todo mundo aceitou...

S— Não sei se está tudo
certo, porque certo só a
morte. Não é tudo certo, é
tudo provável.

P— O Sr não está queren-do desistir do Ministério do
Planejamento', não é?

S— Ninguém está falando
nisto. Se não fui. convidado
para nada, como é que pos-so desistir agora?

P— O Sr acha que já tem
chances de acabar com a
correção monetária?

S— Quando forem anun-
ciados os ministros do pró-ximo Governo, façam esta
pergunta. Hoje, acho quenão se .tem nenhuma con-
dição de se acabar com ela,
ainda. Para acabar com ela,
tem que se acabar também
com a correção salarial.
Então...

P— Mas os outros países
não têm correção monetá-
ria, só o Brasil...- S — Mas eles têm taxas
de inflação muito menores.
No Brasil, já se tem um sis-
tema de correção-não é pa-ra influenciar o próximo
Ministro da Fazenda, mas.
enfim, modéstia à parte, fui
eu quem introduziu que é
a correção parcial, um es-
quema que considero filoso-
ficamente Importante. Se se
eliminar a correção mone-
tária, se desmonta a econo-
mia; o que se pode fazer
é uma eliminação muito
gradual. O que acho impor-
tante é baixar a inflação
e depois se pensar em eli-
a correção monetária. -

P— Já que o Sr insiste
em dizer que não foi convi-
dado para o Ministério do
Planejamento, o que con-
versou na reunião de sex-
ta-feira com o General Fi-
gueiredo?
1 S — Fui bater papo (en-
tre sorrisos). Será que não
se pode mais bater papo,
nesta República?

P — O General Figüeire-
do 'disse 

que já está com
todo o Ministério pronto.

S-— Pois é, mas ele não
me disse isto.

P — A questão funda-
mental, do próximo Gover-
no, vai ser o combate à in-
fiação?

S — Acho que todos os
Governos sempre estiveram
preocpados com a in-
fiação.

P — O Sr está dizendo que
a ênfase vai ser o combate
à inflação, mas os mecanis-
mos serão os mesmos jáutilizados? Ou o Sr tem me-
canismos novos?

S— Os instrumentos são
sempre os mesmos, mas a
dosagem podte ser maior .ou
menor, dependendo das ne-
cessii.iades.

P— O que o Antônio Car-
los Magalhães veio falar
hoje (ontem) com o Sr?

S— Bater papo.
P— Mas não se está ba-

tendo muito papo no Go-
verno, ultimamente?

S— Realmente, está se
batendo muito papo nesta
República, nestes últdmos
dias.

P— O Sr tem uma reu-
nião hoje ; (ontem), às 17h
30hm, para quê?

S — É para tratar da pró-
xima reunião do Conselho
Monetário Nacional. Vocês
estão pensando só no próxi-
mo Governo, mas há ainda
reuniões do CMN.

Sistema de exploração da Fiat acha
Bacia de Campos custará de que vendas
1,5 a 2 bilhões de dólares caem em 79

Velloso acha que terá
um sucessor excelente

Brasília — "A se confir-
mar a escolha do Ministro
Mário Henrique Simonsen
paravcomandar a Secretaria
de Planejamento na gestãoFigueiredo, eu acho ser esta
uma solução excelente por-
que'ele está altamente qua-
lificado para o cargo e, em
segundo lugar é meu ami-

O comentário foi do MI-
nfStTo do Planejamento
Reis"Velloso, ao ser indaga-
do sobre o nome de quem
vai sucedê-lo no Ministério.
Explicou que, ao contrário
de "algumas opiniões, a esco-
lha 'do Sr Mário Henrique
Simonsen significa um for-
talecimento do sistema de
planejamento no pais.
MAIS-CONVITE

O chefe d a Assessorla
Econômica do Ministério da
Fazenda, Marcos Amorim
Neto,, foi formalmente con-
fidádó a permanecer no
eargo pelo futuro Ministro.
Har^çs, Rischbieter, mas de-
pois de haver almoçado on-
tem com o Ministro Mário
Henrique Simonsen é pro-

função
pi'óxi-

Advogado entra com ação popular
para impedir a compra da Light

O diretor de Exploração e Produção da Petro-
bras, Sr José Marques Neto, disse ontem que, de
acordo com os últimos levantamentos, os custos
para o desenvolvimento da bacia de Campos no
Sistema Definitivo de Produção estão orçados entre
1,5 e 2 bilhões de dólares, sendo 607o em moeda
nacional e 40% em recursos externos.

A bacia de Campos, entretanto, baixou sua pro-dução em 244 mil 400 barris, nos últimos 26 dias,
com a interrupção na produção do poço de Encho-
va — maior 'poço 

produtor do pais com uma vazão
média diária de 9 mil 400 barris — para execução
dos trabalhos de ligação do oleoduto com os poçosde Enchova-4 e RSJ-38 do Sistema de Antecipação
do Enchova Leste, que deverá iniciar sua produçãono final de fevereiro com 20 mil barris/dia.
NOVAS PLATAFORMAS

. O Sr José Marques Neto
disse ainda que dentro de
poucos dias a Petrobrás es-
tara assinando o. contratos
com as firmas Montreal En-
genharla S.A. e Norberto
Odebrecht S.A. para aluguel
de duas platafo -.-.ias, pelo
prazo de cinco anos, que es-
sas empresas estão adqui-
rindo na Indonésia.

As plataformas, tipo jac-
kup, segundo o diretor da
Petrobrás têm um custo en-
tre 26 a 30 milhões de dóla-
res e, a adquirida pela Nor-
berto Odebrecht deverá
chegar ao Brasil em março
e a da Montreal em setem-
bro. Ambas vão operar na
plataforma continental do
Maranhão, Ceará e Rio
Grande do Norte. ¦

Com relação à chegada
da plataforma para o cam-
ipo de Namorado, na Bacia
de Campos, construída pela
McDermott na Escócia, o Sr
José Marques Neto explicou
que houve um atraso na
saída, do equipamento em
virtude de um acidente
ocorrido no cabo do reboca-
dor. A plataforma deverá
sair de Vernesse hoje e sua
previsão ide chegada ao
Brasil é para dentro de 35
a 45 dias..
COOPERAÇÃO

Brasília — O Secretário

de Estado Parlamentar dos
Negócios Estrangeiros da
Grã-Bretanha, Ted Ro-
wlands, reafirmou ontem
que "Brasil e Inglaterra po-
deráo desenvolver novos
projetos de cooperação para
a transferência de knoio-
how britânico, especialmen-
te nas áreas de transporte
em geral, plataformas para
a extração de petróleo na
costa e siderurgia".

O. Sr Ted Rowlands mos-
trou-se muito entusiasmado
com a visita que fez, à tar-
de, ao Presidente eleito, Ge-
neral João Baptista de Fi-
gueiredo. Ontem, ele tam-
bém se encontrou, com o
Ministro da Fazenda, Sr
Mário Henrique Simonsen,.
com o qual debateu de ma-
neira genérica o atuai está-
gio da cooperação econômí-
ca entre o Brasil e a Ingla-
terra.

Logo após sua chegada, o
Secretário de Estado Parla-
mentar dos Negócios Es-
trangeiros britânico
manteve uma reunião
de trabalho com o Chance-
ler Azeredo dá Silveira, du-
rante a qual foram troca-
dos os instrumentos de rati-
ficação do convênio cultural
entre o Brasil e a Inglater-
ra, assinado em outubro de
1976 pelo Embaixador Ro-
berto Campos.

Chineses querem comprar
tecnologia de mineração

O presidente da Gompa-
nhia Vale do Rio Doce, Joel
Mendes Rennó, anunciou
ontem a chegada ao Brasil,
nos próximos 10 dias, , de
uma missão técnica da Chi-
na, para negociar a compra
d'e tecnologia nas áreas de
transporte, mineração e pe-
lotização de ferro.' Quanto à entrada da Uni-
ted States Steel no mercado
chinês vendendo tecnologia,
o Sr Joel Mendes Rennó
disse estar despreocupado."A entrada da US Steel não
irá invalidar os esforços que
a Vale do Rio Doce vem de-
senvodtvendo na China. Este

é um mercado, grande, que
comporta todos que lá quei-
ram atuar", explicou Ren-
nó. .

No que diz respeito à
oferta da British Petroleum
para compra das jazidas
em poder da CRVD na re-
gião de Iraci, interior baia-
no, onde existe, além de ou-
tros minerais, uma promis-
sora jazida de ouro, o diri-
gente da estatal limitou-se
a calar, não confirmando
nem desmentindo o fato. En-
tretanto, ele fez questão de
ressaltar o excelente come-
ço das exportações de mine-
rio de ferro este ano.

São Paulo — A Fiat não
encampa a projeção do se-
•tor que prevê uma ex-
parnsão do mercado, este
ano, e estima uma redução
de 3,5% em redação às ven-
das globais de 1978 (839 mil'
carros). Pretende a Fiat
manter uma .política de má-
xlma horlzontallzação, de-
íende a liberdade total de
preços para veículos e auto-
peças mas, enquanto Isso
não ocorrer, pedirá reajus-
tes de preços superiores aos
das demais fábricas até
Bompensar o que julga ter
pago á mais pelos compo-
mentes.

Para a empresa ,o merca-
do totem© absorverá, no
máximo, 810 mil carros em
4979, e segundo o diretor
comerciais, Sr Aldo Gaidano,
o critério da projeção levou
en. conta, inclusive as im-
pllcações de 1979, em ter-
mos políbilcos, sociais e eco-
nômdcos e os .reflexos do au.
mento da gasolina da con-
tenção dos meios de paga-
mento e a satisfação da de-
manda .reprimida em 1977
no ano passado.
PROJEÇÃO DIFERENTE

O Sr Aldo todomino, há
um mês no BrasiL e atual
gerente de Marcketing, foi
quem alertou para o decli-
mio do mercado em 1979:
"Ao contrário do que temos
lido sobre as projeções dos
dirigentes do setor de que
haverá uim iecremieinjto de-
mercado este ano, a Fiat
pretende considerá-lo esta-
oionário e com ligeira ten-
dência à diminuição, que
não se dará por uma satu-
ração mias sim, por uma
pausa natural devido a um
cenário não multo favorá-
vel".

Ele disse que o primeiro
fator a frear a demanda se-
rá uma recuperação em ter-
mos de preços que o setor
deverá manter para equipa-
rá-los ao custo de vida e
que concorda com "alguns
colegas de outras indústrias
que declararam após a últi-
ma lista de preços que os
aumentos não foram sufi-
cientes".

O Sr Aldo Indomino
preocupou-se em excluir o
grupo Fiat de um possível
interesse e m verticalizar
sua produção no pais, em
Minas Gerais, onde tem
suas fábricas, em face da
necessidade de se abastecer
de componentes nos centros
do Sul.

vável que assuma
mais importante no
mo Governo, seja no Minis-
tériò do Planejamento ou
na própria Fazenda.

Definido o Ministério da
área econômica do Governo
João Baptista de Flgueire-
do, as especulações, ontem,
se concentravam no segun-
do escalão dos Ministérios
da Fazenda e Planejamen-
to. Assim, era dado como
bastante provável no cargo
de secretário-geral do Pia-
n e j amento o economista
Carlos Geraldo Langoni, o
que, inclusive, teria contra-
riado técnicos do IPEA
(Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas e Sociais), vincula-
do ao Planejamento e, den-
tro do IPEA, particularmen-
te os técnicos do INPES.

Comentava-se ontem, até
que, ao convidar o atual dl-
retor da Escola de Pós-Gra-
duação da Fundação Getú-
lio Vargas, o Sr Mário Si-
monsen estaria visando a
prepará-lo para sua su-
cessão, que poderia ocorrer
mesmo antes do final do
Governo.

MANAH S/A
Companhia Aberta - C.G.C. 61.082.822/0001-53

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
Constituição de Subsidiárias

Comunicamos aos Senhores Acionistas o inteiro teor da Ata da Quarta'Reunião
do Conselho de Administração:
"Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 1978, às 16 horas, reuniu-se na
sede social o Conselho de Administração da Manah S/A., por convocação e sob
a presidência do Sr. Fernando Penteado Cardoso, que convidou a mim, José.Ro-
berto Pinheiro Franco, para Secretário. Iniciando os trabalhos, o Presidente do
Conselho explicou que a finalidade da convocação era tomar ciência das providên-•cias postas em prática pela-Diretoria, constantes da àta de sua reunião em 21/12/78
na qual aprovou, nos termos do parágrafo único do artigo 2o do Estatuto, a cons-
tituição de duas novas subsidiárias integrais, cujas finalidades principais são a
administração e a gerência de vários bens da sociedade não diretamente vincu-
lados ao seu principal objetivo social. Passando a palavra ao Conselheiro e Diretor
Presidente Sr. Eduardo Lacerda de Camargo, este esclareceu que a Manah, na
qualidade de sócia majoritária, integralizou a sua participação nas duas empresas
criadas, Manah Agro-Pastoril Ltda. e Manah Patrimonial e Representações Ltda.,
cujos respectivos capitais são CrS 214.200.000,00 e CrS 192.300.000,00, através
da conferência de bens complementada respectivamente por CrS 74.519,00 e
CrS 1.705,00 em dinheiro; que os diretores Presidente e Vice-Presidente têm uma
participação nominal de CrS 1.000,00 cada um, cabendo a eles a responsabili-
dade da gerência das novas subsidiárias; que essa providência foi tomada com.
atualização dos valores dos imóveis transferidos, conforme avaliação de firma cre-
denciada, do que resultará uma receita escriturai de aproximadamente CrS 290 mi-
Ihões, excedente da correção monetária, importância essa que constará, no pró-
ximo balanço de 31/05/79, como reserva especifica para futura incorporação ao
capital; que as atualizações dos valores bem como as tranferèncias foram feitas ao
amparo da isenção fiscal prevista no Decreto-Lei 1260 de 26 de fevereiro de 1973.
Após terem analisado a exposição feita e outros aspectos que recomendaram a
criação dessas subsidiárias, entre os quais avulta a maior autonomia administrativa
que as novas empresas terão para gerir os bens transferidos, os conselheiros pre-
sentes manifestaram total concordância e ratificaram a constituição das duas sub-
sidiárias integrais, determinando que a matéria fosse divulgada para conhecimento
dos acionistas e das Bolsas de Valores. Da reunião foi lavrada esta ata, quê lida
e aprovada vai assinada -por mim e por todos os demais conselheiros presentes.
São Paulo, 26 de dezembro de 1978, (a,a.) José Roberto Pinheiro Franco, Fernan-
do Penteado Cardoso, Eduardo Lacerda de Camargo, Rubens de Araújo Dias,
Osvaldo Palma, Eduardo Lacerda de Camargo Filho".

Informamos outrossim que as novas subsidiárias foram registradas na Junta Co-
mercial, no dia 28 de dezembro de 1978.

São Paulo, 2 de janeiro de 1979
Fernando Penteado Cardoso

Prebiiiuntü do Conselho de Administração

Brasília — O advogado e
Deputado Marcelo Cerquei-
ra (MDB-RJ) Ingressou, on-
tem, na 2a Vara da Justiça
Federal em Brasília com
ação popular contra a Ele-
trobrás e a Brascan, visan-
do a anulação da compra
da Light pela primeira, re-
querendo ainda á citação
do Banco Central com o ob-
jetlvo de que este suste as
operações de cambio resul-
tantos do negócio.

Na petição de 22 páginas,
o advogado argui a Uegali-
dade e inoonstitu-
cionalidade da operação, já
que, nó seu entender, não
é da competência do Presl-
dente da República autori-
zar transações desse porte,
principalmente porque o
valor da compra excede a
dotação global da receita
orçamentária, exigindo a
contratação d e emprésti-
mos no exterior, sendo para
tal imprescindível a autori-

zação do. Congresso Nacio-
nal.

EXEMPLO

O autor da ação popular
menciona o fato de o ex-
Presidente Oastello Branco,
quando pretendeu autorizar
a Eletrobrás a. comprar o
controle da American and
Foreign Eletric Power Com-
pany e da Brazllian Electric
Power Company, solicitou e
obteve a necessária autori-
zação do Congresso. Acre»-
centa que "a nação certa-
mente apreciará saber por
que, face ao império da
Constituição, um Governo
da República a ele se sub-
mete e outro o ignora".

Argui a petição que o Ar-
tigo 61 da Constituição Fe-
deral veda a realização de
despesas, sem prévia autori-
zação legal, por quaisquer
dos Poderes, quando exce-

derem os créditos orçamen-7
tários ou adicionais.

O Sr Marcelo Cerquem
afirma que o arrazoado pa-
ra a compra da Light não.
é o de um comprador empe-
nhado em defender o lnte-
resse público nacional, mas
sim a argumentação da
própria vendedora, "como
se os signatários não foi-
sem ministrou' de Estado,
mas apenas denodados cor-
retores, empenhado» e m
Justificar as fraudes na
contabilidade da Light, a
omissão reiterada, ao longo
deste século, no forneci-
mento regular de energia,
a perpetuidade da con-
cessão e o preço fantasioso
estabelecido para a com-

pra". O advogado concui pe-
dindo ao juiz que conceda
medida liminar para impe-
dir a assinatura do contra-
to de venda, no próximo dia
12.

Deputado culpa Geisel
pelo caso Hipotecário

Belo Horizonte — O Deputado
Genival Tourihho (MDB-MG) decla-
rou ontem que "o cidadão Ernesto
Geisel é quem terá de repor os re-
cursos mal empregados pela União,
que pagou o que não devia aos acio-
nistas franceses do extinto Banco
Hipotecário e Agrícola de Minas Ge-
rais".

O parlamentar, que dia 1.° de
fevereiro deverá entrar com ação po-
pular em Brasília sobre o oetso do
banco, lembrou ser princípio de Di-
reito que "a má gestão da coisa pú-
blica implica a responsabilidade do
eventual gestor, cuja autoridade é
vinculada à lei".

Disse o Deputado que, se ganhar
a ação, pedirá a penhora da casa do
General Ernesto Geisel ém Téresó-
polis, pois o Presidente agiu mal ao
pagar aos acionistas franceses do
Banco Hipotecário e Agrícola 312,50
dólares por ação (cerca de Cr$ 6 mil
250), enquanto pagou apenas Cr$
1,72 aos minoritários brasileiros.

O Deputado Tourinho afirmou
que o Presidente vai responder pes-soalmente à ação popular, porque"seus atos são vinculados apenas a
União". Informou que o processo jáestá pronto, dependendo apenas de
algumas certidões, "que serão expe-
didas pelo cartório onde se encontram
os autos do extinto banco".

Oito razões
para você

comprar Surrey.
Preço

A Surrey oferece seu modelo MK 76
de 7.000 BTLTs pelo melhor preço
do mercado. Porque você compra
direto da fábrica, sem
intermediários.

Instalação
A instalação de um aparelho requer;
cuidados especiais. A Surrey tem
técnicos especializados que fazem
sua instalação com segurança e
rapidez.

Comodidade•3/
Para escolher o melhor
ar-condicionado você não precisa sair
de casa.'
Telefone e um de nossos técnicos irá
visitá-lo sem compromisso. Com ele
você poderá acertar todos os detalhes
da sua compra.

4/Serviço
O Levantamento Tér/nico faz parte dó
serviço gratuito Surrey."
Com ele se determinaqual o modeloe •
a capacidade necessários para o
ambiente ou ambientes que você
deseja refrigerar.

5 Silêncio
O silêncio é tão importante quanto o
próprio ar condicionado.
Os aparelhos Surrey estão preparados
para oferecer o máximo conforto sem
qualquer ruído incômodo.

6/ Tecnologia
Surrey tem 25 anos de experiência em
ar-condicionado.
Uma verdadeira garantia de qualidade
e tecnologia para sua compra.

Capacidade7/
A extensa linha de aparelhos Surrey
vai de 7.000 BTU até 27.000 BTU.
Seus diversos modelos'significam'maiores possibilidades de escolha
para.você.

Assistência Técnica
Direta da fábrica que'possui uma
oficina própria inteiramente equipada.U .••••••••••••SSÜSSiüaatSSSSS:H!5!H:":HH HLn S=
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Surrey O
Rua Haddock Lobo,"102-Tijuca
Tels: 284-2799, 284-3289 e 228-1983
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Informe Econômico-
Sem a sogra

Há muitos motivos para se lamentar quea Eletróbrás tenha compraáo a Light. Espe-
cialmente por àois: a forma como foi conáu-
zida a negociação, e o preço pago.Mas, em nome do bom senso e até do
mais elementar principio da contabilidaáe,
roga-se a eliminação sumária de. dois argu-
mentos freqüentemente apresentados: que oGoverno brasileiro não conhecia a dívida àaLight e, pior do que isso, terá de pagar a di-vida da Light.

* * *

Ainda que as negociações tenham sidoconáuziáas pessoalmente pelo Ministro Shi-
geaki Ueki, cuja argúcia não costuma serexaltaàa, é impossível que o Governo des-conhecesse o volume da dívida da Light: pri-meiro, porque basta ler o balanço da empre-sa; segundo, porque, M três anos, é o Go-verno brasileiro quem avaliza as dividas daLight, no exterior.

Como também é bizarro supor que se-ria possível comprar a Light sem ás suas dl-vidas. Não se pode comprar apenas os ativosde uma empresa. O comprador leva, na tran-
sação, o passivo, aquilo que foi levantado, in-clusive, através da divida, para construir seuativo. A Light é empresa que se compõe deativo e passivo. Os bens.arrolados no ativotêm sua origem nas dividas e nos recursosenumerados no passivo.

O Governo comprou a Light como fezcom todo o resto: sem dar satisfações a nin-
guém. E mais ainda: com o Congresso emrecesso.

Pior ainda, o Governo comprou a Light
por um preço que qualquer analista de bomseiiso pode considerar salgado. Nas Bolsasinternacionais, no momento da transação, ovalor áas ações da Brascan era de aproxima-damente 364 milhões de dólares. Pela Light— que é parte, ainda que a mais polpuda, do
patrimônio da Brascan — o Governo pagou380 milhões áe dólares, livres de impostos.

Essas são questões tão sérias que não
podem ser confundidas com a estéril dis-cussão sobre se a Eletróbrás deveria ou nãocomprar também as dívidas da Light: comose fosse possível casar, sem que venha, juntouma sogra. '

Pojler

De Octávio Gouvea de Bulhões, sobreos ministros da área econômica do GovernoFigueireáo:
— Acho a turma boa. Et agora, deram

poder para que se derrube a inflação.

IBS
Para ser incluído no curriculum vitae doMinistro Mário Henrique Simonsen, áuran-te o Governo Geisel: boa parte de seus esfor-

ços se concentrou nó combate à idéia de secriar um Instituto Brasileiro da Soja.

No páreo
Maurício Schulman, atual presidente doBNH, continua cotado para a presidência daEletróbrás.
E' o que ele queria, em 1974.

Pela máquina

A máquina do Banco do Brasil já equa-
cionou o caso Attalla. Jorge Wolney Attallà
fez uma exposição e foi sabatinaão pelos téc-
nicos e analistas da operação.

E foi com eles que se entendeu.
*,

O caso chegará na cúpula já digerido
pela máquina.

Para baixo

Se houver uma revisão sobre quantocresceu a economia em 1978 (o Governo
anunciou 6,3%) será porque houve uma sub-
avaliação áa queda do crescimento do pro-duto agrícola (que, segundo o Governo, teve
um crescimento negativo de 1,8% e talvez
seja mais).

Sonegação

O proprietário de um dos maiores frigo-ríficos e fabricante de carne industrializada
já avisou, a quem áe direito, que vai dar um
prazo ao próximo Governo: ou acaba a so-
negação fiscal no setor, ou ele fecha as suas
portas.

Confirmação

De José Lopes áe Oliveira, atual presi-dente do IRB, sobre sua ida para a presi-dência do BNH:
— Eu realmente fui convlãaào pelo fu-turo Ministro do Interior, Mário Andreazza,

e aceitei. Mas ainda não fui empossado. O
BNH é uma nova área e um desafio impor-
tante; mas com o apoio do Ministro não ha-
verá dificuldade.

& toorc as indicações para o futuro Mi-
nistirio:

— Parece que o General Figueiredo vai
trabalhar com uma equipe de grande poderde decisão. Os nomes indicados são de ho-
mens de grande iniciativa e ação.

"Suborno aéreo"aumenta no
Japão c Boeing é acusada
de pagar USS 3 milhões

Anilde Werncch
Coífoipondonlo

Tóquio — A Boeing Corporation, dos Estados
Unidos, teria pago um suborno de 3 milhões 300 mil
dólares a um parlamentar do Partido governista ja-
ponês, para promover a venda de aviões Jumbo de
passageiros para a empresa aérea estatal do Japão.
A informação surge num momento em que as au-
toridades japonesas se preparam para pedir ao Go-
verno americano informações sobre dois outros ca-
sos semelhantes, envolvendo a McDonnel Douglas e
a Grumman Corporation.

Um parlamentar do Partido Socialista Japonês,
atualmente em Washington para apurar denuncias
de que a McDonnel Douglas teria subornado f uncio-
nários japoneses, informou à agência de notícias
Kyodo, que também a Boeing fez "pagamentos quês-tionáveis". No Japão o parlamentar vai reunir-se
hoje com o. presidente da Comissão de Valores Mo-
biliários dos Estados Unidos, Harold Williams, para
pedir informações sobre os três novos casos de su-
borno.
COINCIDÊNCIA

Issei Inoue, Senador so-
ciallsta, disse que um. rela-
tório da Boing, entregue à
Comissão de Valores Mobi-
liários apresenta uma re-
lação de mais de 20 paises
em que a companhia teve
de recorrer ao suborno para
promover suas vendas. O
nome do Japão não é citado
diretamente, segundo a
Boeing, a pedido do Depar-
tamento de Estado, alarma-
do com o escândalo provo-
cado pelo caso Lockheed.

Mas Ihoue afirmou que d
possível identificar o Japão
e até o funcionário subor-
nado pelos detalhes apre-
sentados no relatório. Diz o
documento que foram pagos
3 milhões 300 mil dólares

a um parlamentar do Parti-
do Liberal Democrático pa-
ra promover a venda d«'
Jumbos, entre 1971 e 1977.
Neste período, a Japan Air
Lines, estatal, adquiriu 14
Jumbos da Boeing.

O relatório diz também
que o parlamentar foi de-
pois promovido ho escalão
do Governo e Inoue afirma
que o suspeito tornou-sa
realmente ministro de Esta-
do depois do contrato com
a Boeing. Inoue lembrou
também que a suspelção no
caso Boeing chegou a ser
levantada na Comissão de
Orçamento da Câmara dos
Deputados, em fevereiro de
1977, mas a investigação
não foi à frente por impo-
sição da maioria do Partido
Liberal Democrático.

TGVZ
PROJETOS INDl

BELO HORIZONTE
PROJETOS INDUSTRIAIS >

No Nacional Clube ds Belo Horizonte, a FGV Irá realf-
zar, dias 22 e 23 de janeiro, em horário integral, o Semiriá-
rio "ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS IN-
DUSTRIAIS".

FINALIDADE: Capacitar o participante a elaborar,
analisar e administrar projetos em relação â sua viabilidade
econômico-financeira e quanto aos aspectos físicos, co-
merciais e fiscais, familiarizando-o com as técnicas recen-
temente desenvolvidas pelas grandes empresas e dando es-
pecial atenção aos problemas e respectivas soluções já pos-tas em prática.

O programa abordará: Etapas principais de um projeto;Fases de elaboração, avaliação e acompanhamento; Tama-
nho e localização; Métodos Econômicos para Avaliação d»,
Projetos; Valor do Dinheiro no tempo - Matemática Fi-
nanceira; Imposto de Renda; Fontes de recursos; Orça-
mento Global do Projeto; Controle Orçamentário; Proje-
tos Públicos; Análise de custo/benefício e custo/eficácia.

PROFESSOR: Márcio Eiras Moraes,formado em Enge-
nharia Industrial pela UCP, mestrado em Engenharia In-
dustrial pela PUC, Chefe do Setor de Estudos Econômicos
a Estatísticos do Departamento Industrial da PETRO*
BRÁS.'

Reservas e informações na Fundação Getúlio Vargas,
. Av. Treze de Maio, 23 -11.° andar - Rio, ou pelos telefo-
V nes (021) 221-2888, 222-3159 e 252-1857.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÜRGICAS,

MECÂNICAS E DE MATERIAL
ELÉTRICO DO MUNICÍPIO

DO RIO DE JANEIRO
Rua Ana Nery, 152 — Pedregulho
Rio de Janeiro - Tel.: 264-2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, convocamos os represen-
tantes dos empregados eleitos em 26 de dezembro
de 1978, da firma: EMAQ - ENGENHARIA EMA-
QUINAS S/A, a comparecerem à Assembléia Geral
Extraordinária que faremos realizar na sede da ci-
tada empresa à Praia da Rosa, 2 — Ilha do Gover-
nador — no próximo dia 10.01 .79 quarta-feira, em
Ia. convocação às 14:00 hs., e com a presença do
número legal de interessados e às 14:30 hs., em 2a.
convocação com qualquer número para deliberarem
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
PONTO ÚNICO: Acordo de compensação dos

dias prensados entre feriados do ano de 1979.
Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 1979.

Ass. Manoel Luiz
Diretor do Departamento Jurídico

Ministério das Minas e Energia

Eletróbrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletrosul
Centrais Elétricas do Sul do Brasil SA

NOVA CENTRAL TELEFÔNICA

Comunicamos a ativação do novo PABX
instalado no Edifício Sede, à Rua Deputado Antônio
Edu Vieira, S/N.° - Pantanal - Florianópolis, SC.

PABX 33-0022 (DDD 0482)

O PABX em referência está equipado com
DDR (Discagem Direta a Ramal).

Cs ramais com números entre 7000 e 7299
podem sier atingidos, bastando apenas discar
o prefiKo 33, seguido do ramal desejado.

"IV. Y. Times" afirma que
poder do Estado preocupa
os empresários brasileiros

I Nova Iorque — O Jornal The New York Times
assinalou ontem, em extenso artigo sobre o Brasil,
que "muitos empresários brasileiros estão preocupa-dos pela ambigua cruzada pelo poder econômico,
argumentando que tal desenvolvimento aumentou
enormemente o poder do Governo central". Acres-
centou que a porcentagem de domínio estatal das
1 mil 69 maiores empresas brasileiras cresceu de
47,5% em 1970 para 53,3% em 1977, enquanto a
porcentagem do controle estrangeiro baixava de
27,7% para 19,7% no mesmo período.

Depois de lembrar que o Governo brasileiro
realiza uma política que muitos definem como "ca-
pitalismo de Estado", o jornal acentuou que o "ml-
lagre econômico" brasileiro é visto por muitos eco-nomistas como conseguido às custas dos trabalha-dores de menores recursos.

JORNAl DO BRASIL Q Terça-feira, 9/1/79 D 1» Caderqq i.

DESERTO IMPRESTÁVEL

A revista Newsweek, foca-
lizando a exploração indus-
trial da selva amazônica,
advertiu que ela traz consl-
go enormes perigos: "Com
todas suas riquezas, a Ama-
zônla é uma das regiões
ecologicamente mais frágeis
do mundo e uma expio-

ragão irrestrita poderia vi-
rar a balança, transforman-
do a bonança num deserto
Imprestável". Concluiu que"a história poderia ter um
final feliz ou poderia trans-
formar-se num conto de
horror sobre um desastre
ecológico tão imponente
quanto o próprio Amazo-
nas".

Metalúrgicos alemães acham
que acordo abre caminho
para o fim das 40 horas

Bonn — Os metalúrgicos alemães acreditam
que, com as nove folgas anuais que obtiveram, a
partir do próximo ano, sua semana de trabalho serácorrespondente, na realidade, a 38 horas, o que sig-nifica o primeiro passo, se não para a obtenção deseu objetivo de 35 horas semanais, pelo menos paraa destruição da atual semana de 40 horas.

Por 87 a 38 votos, numa sessão de três horasIntercaladas de gritos e protestos de centenas demanifestantes, a Comissão de Salários do Sindicatodos Metalúrgicos da Alemanha Ocidental aprovouontem o compromisso acertado no último fim de se-mana com os patrões, que poderá por fim à grevede 42 dias, que mantém paralisadas 19 usinas e100 mil trabalhadores. A decisão será submetida aos200 mil filiados do Sindicato, mas sua aprovaçãonecessita do apoio de apenas um quarto dosvotantes.
FIM DO "LOCK-OUT"

A votação direta, Iniciada
ontem mesmo, deverá estar
terminada amanhã e os
grevistas poderão estar de
volta a seus ipositos na quln-
ta-feira. A Associação dos
Empresários da Indústria
Siderúrgica já aceitou o
compromisso negociado porseus dirigentes e encerrou
ontem à tarde o lock-out
em oito fábricas, que sus--
pendera de seu trabalho 29
mil metalúrgicos, no dia se-
guinte ao inicio da greve,em represália destinada a
forçar os operários a desis-

tirem, por falta de con-
dições para sustentar tan-
tos filiados sem salário.

O acordo aprovado porambas as partes fixa em
4% o aumento £os salários,
a meio caminho entre os
5% pedidos pelos operários
e os 3% oferecidos pelos pa-
trões, com vigência a partir
de 1' de novembro e prazo
de validade de 15 meses;
aumenta para seis semanas,
até 1982, as férias anuais;
e uma série de turnos livres
para trabalhadores que tra-
balhem à noite ou sejam
maiores de 50 anos.

Villares não acredita
em arrocho no Brasil

São Paulo — "Nossa ln-
tenção é antecipar as dis-
cussões sobre os reajustes
salariais, antes das datas
dos dissídios. Estamos preo-
cupados com um fato: o
atual Governo está no final
do seu mandato, e o proxl-
mo ainda não se definiu em
relação às discussões dos
reajustes, mas antecedemos
que ele não procurará com-
bater a Inflação com arro-
cho salarial, pois já conhece
a experiência anterior".

A afirmação é do diretor
da Federação das Indús-
trias, Alberto Villares, que
é o coordenador do Grupo
14, que congrega os 21 slndl-
catos da área metalúrgica,
após a reunião de ontem à
tarde, que durou duas ho-
ras. "Nossa intenção é de
antecipar as discussões. Não

fizemos ainda contatos com
a Federação dos Trabalha-
dores, mas eles deverão
ocorrer para que evitemos
as falhas do ano passado,
quando tivemos que redigir
o acordo com os trabalha-
dores, dez minutos antes da
sessão do TRT. Por isso, o
documento apresentou uma
série de falhas".

O presidente da Fede-
ração, Theobaldo de Nigrls,
reiterou que "é decisão da
Fiesp continuar em 1979 as
discussões diretas com fede-
rações ou sindicatos opera-
rios, para os reajustes sala-
riais... e vamos manter essa
linha". O presidente da Fe-
deração gaúcha, Enio Ver-
langieri, disse que os em-
presários precisam de apoio
para poderem distribuir a
renda.

CL-
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DEMAP N.° 275
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, torna público
que, a partir do dia 08.01 .79, as Divisões
Regionais do Departamento Regional do
Rio de Janeiro (REBAN, RECAN - parte -, REFIR
e REMEC) passarão a funcionar na
Rua Uruguaiana n° 174, mantidos os telefones
atualmente em usp:

Protocolo e informações: 12° pavimento
Divisão Regional de Operações de
Câmbio (RECAM): 14° pavimento
Serviço Regional de Controle de
Exportações: 14° pavimento
Serviço Regional de Controle de
Importações: 14° pavimento
Divisão Regional de Fiscalização e Registro de
Capitais Estrangeiros (REFIR): 15° pavimento
Divis8o Regional de Operações Bancárias
(REBAN): 16° pavimento
Divisão Regional do Mercado de Capitais
(REMEC): 20° pavimento.

BRASÍLIA (DF), 04 de janeiro de 1979

Departamento de Administração de Recursos Materiais
(P

Governo tira incentivcP:
dos exportadores quê
negociam na fronteira :

-1 1- «iiExportadores da zona defronteira que negociam em
cruzeiros, no lugar do dólar,
estão preocupados com os
efeitos da Portaria 623, do
Ministério da Fazenda, queretirou-lhes os incentivos e
foi baixada em meio às ln-
vestlgações para apurar
fraudes em Ponta Porã.
Alegam que estocaram paradar prosseguimento às suns
atividades e foram sur-
preendidos com a medida.

Na Cacex — Carteira de
Comércio Exterior, do Ban-
co do Brasil, Informou-se
ontem, que, efetivamente, a
Portaria 623, baixada recen.
temente pelo Ministério da
Fazenda, retira dos expor-
tações em cruzeiros o crédi-
to fiscal, mantendo, apenas,
a isenção de taxas- Ante-
dormente, a Portaria 389
havia estendido a tais nego-
cios os incentivos às expor-
tações em dólares, o que ln-
crementou as transações
em Ponta Porã, Foz rio
Iguaçu e Corumbá, prind-
palmente.

Cacex exige
capital de
Cr$300mü

As empresas que expor-
tam ou importam mercado-
rias têm que ter capital mi-
nimo de Cr$300 mil, segun-
ao o primeiro Comunicado
baixado este ano pela Ca-
cex. As que já operam têm
prazo até junho para se en-
quadrar.

A Cacex poderá cancelar
o registro das empresas queficaram mais de dois anos
sem realizar transações de
comércio exterior, de açor-
do com o Comunicado n1?
7 9/1. Atualmente existem
inais de 20 mil firmas em
«eus registros, das quais, so-
mente 12 mil estão, efetiva-
mente, operando. O capital
mínimo exigido era de
Cr$ 75 mil, e como qualquer
lirma registrada recebe, au-
tomatlcamence, isenção do
depósito de Gr$22 mil parauma primfelra viagem de
seu pessoal ao exterior,
muitos comerciantes trata-
ram de fazê-lo.

O registro de empresas
come r ciais exportadoras
itradings) exige, capital
minlmo de Cr. 20 milhões.
Se, entretanto, um grupoformar uma sociedade anô-
nlma para colocar no exte-
rlor obras de arte e artesã-
nato, a Cacex lhe dará re-
gistro com capital mínimo
de Cr$ 2 milhões.

O Comunicado especifica,
ainda, que "a Cacex reserva
recursos, em valor não Infe-
rior a Or$ 200 milhões", pa-ra apoiar o seu Programa
de Coordenação Empresa-
rial de Apoio à Exportação
— Procex. .

¦!••¦ 411»

A apuração das fraudes •
na agência do Banco do......
Brasil em Ponta Porã, no
setor que cuida do comer-
do, prossegue. Os funciona-
rios da Cacex naquela agên- ,.",„
cia foram transferidos e *a '•*..
carteira paralisada, deslo- •
cando-se os interessados pa- 

'.'.
ra Foz do Iguaçu ou Corum- -
bá.

"Quem quiser ter crédito'""*
fiscal que passe a exportar",'""
em dólares. Não é do inte- —"
resse do pais, nesse morneri^'^
to, beneficiar os negócios "r
em cruzeiros, porque o lnl-'"'"'
portante é fazer dólaresr"é •"""*
o ingresso de divisa forte",
afirmou, ontem, um funcio
nárlo da Cacex. ...i";.*r

Em sua opinião, o comer".,""'!
cio em cruzeiros favorece a"''
fraude na zona de ítontè\-2T"
ra, Inclusive porque desloca""
para essa região, onde é"
menor a fiscalização, aquci.___
Ias pessoas que montam flfi,R;£
mas de comércio exterior já"'
pensando em se aproveitar
ilicitamente dos benefícios",'
concedidos pelo Governo- - ~;~.•

IBC aumenta?^
plantio em 1"
Pernambuco^
Garanhus — O presidente™,„

do Instituto Brasileiro do 
Café Camillo Calazans deu*!,;
Magalhães, futuro presiden—,.•—te do Banco do Nordeste do........
Brasil, aflimou ontem que-o..-..4Instituto pretende promover.
o plantio de 30 milhões de,—»,
pés de café no Nordeste com *
financiamento do Banco do«^-.,7
Brasil a Juros subsidiados
de 8 a 15% ao ano.

Em 1987. o.Plano de Erra-
dicação do Café acabou com
a maior parte dos oaíezais .
pernambucanos, e o Plano,,
de Revigoramento lançado
em 1977 pelo Instituto nfo,'^"
surtiu, efeito. A meta era......
plantar 20 milhões de RéftJOe somente 6 milhões chegan .„,.ram a ser plantador, porquta Secretaria de Agrlcaiiltuifà"*',,'
do Estado não providenciou a tempo a preparação djjfúj^
mudas, segundo parlamen.r,„..tares do MDB.

Os produtores se queixa*'-*'"ram da falta de mercada »..;
para seu café « dia diferen»*""
ça no preço ida saca proa.,duaidano Nordeste. En>* «^.
quanto no Centro-Sul o caíé.,,.,
está sendo vendido peloi~„.
produtor a Cr| 2 mil aisaca,
em Pernambuco alcanç,jU„_„
sdmente Cr$ 1 mil 200. Ca-» k
lazans não garantiu a o.s,.„„_
oafeicultores uni preçomínimo por seu produto e
disse que os Cr$ 1 mil 2flOv . ,
não estão ruins: "Basta que—«<se compare com o custo de
um saco idie açúcar. Hoje o
consumidor paga um preço,' *
altíssimo pelo café, e não
poderá pagar mais que ds-
so", afirmou. :

T. I 1 Blil uMÉ 1 §
I IwíIMWWIí! \\JI ilIHlw #$p I 1 '
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AGUARDE ATÉ O DIA 16 DE JANEIRO.
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Atalla ainda
não sabe se
desmobiliza

Brasília — o empresário
Jorge Wolney Atalla afir-
mou ontem que não recebeu
proposta oficial de desmobl-
lização de parte de seus
bens para pagamento de
débitos bancários, ao expli-
car que essa idéia apenas
fai parte de um estudo. Em
seguida, lembrou que a de-
cisão sobre esse problema
não "depende mais dele, e
alm do Governo.

O »Unistro da Indústria
• do Comércio, Ângelo Cal-
mon.de Sá, visivelmente Ir-
ritado, negou-se a conflr-
mar se o Governo divulgará
hoje a solução para as dlfl-
cuidados financeiras do
Grupo Atalla: "O assunto
está sendo tratado na área
do Ministro Simonsen" —
disse, já o Ministro do Tra-
balho, Arnaldo Prieto, ga-
rantiu que está "pratica-
mente regularizada" a si-
tuação dos empregados do
grupo, dispensados no Fa-
raná'."

RISCHBIETER
NAO RECEBEU

Durante toda a tarde do
ontem o Sr Jorge Atalla es-
teve no prédio do Banco do
Brasil, mas não conseguiu
avistar-se com o presidente,
Karios Rischbieter, nem
com membros do alto es-
calão pois estavam todos
participando de uma reu-
nião,do conselho de admi-
nistração.

O Sr Atalla qualificou sua
visita como de "rotina", ale-
gandò viajar a Brasília três
vezes-por semana para re-
solver problemas de suas
empresas. Segundo ele, a si-
tuação financeira do grupo
é a'" mesma de um ano
atrás;1 não tendo mudado
nada"até que o jornal O
Estado de São Paulo, resol-
veu "èriar essa celeuma to-
da". Não parecia preocupa-
do com a decisão sue deve-
rá ser anunciada hoje, pelo
Governo.

O presidente do Banco do
Brasil, Sr Rischbieter, asse-
gurou-que até amanhã terá
uma solução definitiva para
o "caso Atalla". No Ministé*
rio da Indústria e do Co-
mérció, entretanto,voltaram
a circular informações de-
sencontradas sobre a real
situação do grupo, e o Sr
Lycio de Faria, secretário
geral, disse apenas que"nada tinha a declarar", so-
bre ..uma possivel solução
para o caso, hoje.

No Ministério do Traba-
lho, informou-se que a nor-
malízação da situação dos
empregados do grupo Atai-
Ia, no Paraná, não inclui o
problema criado pela falta
de depósito do FGTS, desde
meados do ano passado.

ANÚNCIOS DE

Empresários marcam
Marcha do Leite a
Brasília para dia 15

Belo Horizonte — "A marcha do leite a Brasi-
lia", marcada para o próximo dia 15 para exigir
soluções do Presidente Geisel e do General João
Baptista de Figueiredo, foi a principal medida ado-
tada ontem por empresários e dirigentes de sindi-
catos da Indústria de Laticínios de oito Estados,
reunidos nesta Capital em assembléia permanente.

Num telex, enviado durante a reunião ao Pre-
sidente da República, os Industriais informaram
que processaram, em 1978, 10 bilhões de litros de
leite e não têm mais condições de sobrevivência,"diante da incompreensão dos fiscos estaduais que
exigem o cumprimento de obrigações insuportá-
veis".

PARALISAÇÕES
"Não há Intenção de pa-

ralisação das Indústrias de
leite", informou o presiden-
te aa Associação Brasileira
da Indústria de Derivados
do Leite, Paulo Silvestrlnl,"mas isso deverá ocorrer se
o Governo não atender aoc
apelos do setor."

Esclareceu que as lndús-
trias de todo o pais vão pa-
rallsar suas atividades nào
para pressionar o Governo,
unas simplesmente em de»
conrêncla da situação insus-
tentável que atravessam."
Não há mais condições de
sobrevivência, sobretudo
das pequenas e médias em-
presas de setor", disse. '

O documento a ser leva-
do a. Brasília, no próximo
dia 15, reivindica entoe ou-
trais medidas, a extinção to-
tai do IGM cobrado sobre
a fabríca-ão de derivados
do leite, financiamentos pa-
ra estoques reguladores, a
custo reais e em quantidade
suficientes, "liberado e nào
somente anuiaciados".

Os Industriais de latici-
nlos pedirão também ao
Governo qúe subsidie a di*-
tribuição gratuita de um
copo diário de leite para to-
da a criança em idade esco-
'lar durante este ano, en
homenagem ao Ano Inter-
nacional da Oriança.

Os empresários decidiram
ainda "exigir das autorlda-
des medidas para aplicação
de salvaguardas às Impor-
tações de produtos lácteos
de paises áa, ALALC. Eles
permanecerão em assem-
bléia permanente*, nesta Ca-
pitai, até que seja encontra-
da uma solução para a crise
que .atravessam.

Estiveram reunidos os
presidentes dos Sindicato.
io Rio de Janeiro, RU
Grande do Sul, Santa Cata»
rina, Paraná, Goiás, São
Paulo, Minas Gerais e
Bahia que respondem por
cerca de 800 indústrias que
consomem mais de 20 ml-
lhões de litros de leite por
dia.

Usina não recebe mais
150 mil litros diários

lartes^H
DOmiRGO I

Uh^ 288-541 .¦¦¦¦¦•

Belo Horizonte — Os 150
mil litros de leite produzi-
dos ontem nos Municípios
de Itambacuri, Conselheiro
Pena e Nova Módica foram
distribuídos aos bezerros,
destinados à fabricação de
queijo caseiro ou simples-
mente jogados fora, diante
da recusa da Usina Barbosa
e Marques, de Governador
Valadares, de comprar a
produção da região.

Em Itambacuri, o presi-
dente da Cooperativa de
Produtores Rurais, Antônio
Lopes Pinheiro, garantiu
que o Ministério da Agricul-
tura prometeu dar hoje
uma solução para o caso e
que os produtores não têm
condições de se sujeitarem
às exigências da Usina Bar-
bosa e Marques.

Segundo ele, os produto-
res foram orientados a uti-
lizarem o leite na alltnen-
tação de bezerros ou na fa-
bricação de queijo caseiro,
a fim de evitar o despendi-
cio. "As usinas querem que
façamos demagogia, indo à

imprensa para anunciarmos
que estamos jogando leite
fora", disse.

Informou que a Usina só
aceita a entrega de leite
sem responsabilidade pelo
pagamento e condicionada
à proposta de compra das
Instalações da Usina pelos
produtores, cujas cooperatl-
vas, segundo ele, não têm
condições <le comprá-la sem
a realização de uma assem-
bléia e sem uma assessoria
técnica para avaliação do
patrimônio.

O superintendente da
Barbosa e Marques, Sr
Humberto Marques, infor-
mou ontem, nesta Capital,
que rtcebeu vários apelos,
"das autoridades de Brasi-
Ha" para continuar rece-
bendo os 150 mil litros de
leite em Governador Vala-
dares. "Não recebemos mais
nem um litro de leite na
região e as Instalações da
Usina estão à venda, com
prazos a perder de vista",
acrescentou.
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TIBRAS-TITÂNIO DO BRASIL S.A.

Sociedade Aberta
CGC/MF n915.115.504/0001-24

RESGATE DE AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS CLASSE "C"

1. Conforme deliberação da AGE de 30.11.78, estarão resgatadas em 01.01.79 at ações
preferenciais nominativas de Classe."C". numeradas.de 1 át* 1 il.721.679.

2. O valor nominal dessas ações, para fins de resgate, conforme aprovou a AGE de
15.12.78, será de CrS 1,33. A importância relativa a esse resgate e os correspondentes recibos
estarão à disposição dos acionistas, de 2 a 30 de janeiro de 1979, na sede da Empresa, à rua dos
Algibebes, 6- salas 501/503, em Salvador, ou no Escritório Central, a Rua Melvin Jones, 35-
18? andar, no Rio de Janeiro.

3. Para o processamento do pagamento serão necessárias a entrega das cautelas • a apre-
sentaçâo dos seguintes documentos:

Pessoas Jurídicas
-CGC. ., .

Se Diretor.de Sociedade Anônima ou sócio de Sociedade Limitada, prova de represen-
tação legal (Estatutos, Ata, Contrato).

Procuradores
CGC do acionista.
Instrumento de mandato, com firma reconhecida, mencionando os poderes específicos

para receber o cheque relativo ao montante do resgate.
No caso de instrumento particular, anexar prova de representação legal de quem o

assinou.
Carteira de Identidade.

4. O acionista que não puder comparecer pessoalmente poderá outorgar procuração pró-
pria, cujo modelo estará à sua disposição nos escritórios da TIBRAS.

5. Os cheques de pagamento, cruzados, serão emitidos em nome dos acionistas que esti-
verem registrados nos Livros de Registro de Ações em 31.12.78.

6. No dia 31.01.79, inclusive, os escritórios da TIBRAS não mais pagarão o valor do res-
gate aqui mencionado. Daquele dia em diante, as importâncias relativas aos acionistas que não
as tenham recebido no prazo acima indicado serão depositadas em conta especial no Banco do
Estado do Rio de Janeiro — BANERJ, na Avenida Nilo Peçanha, 175 - Rio de Janeiro, e ali fi-
carão à sua disposição, conforme prevêem os Estatutos Sociais da TIBRAS. Neste caso, para o
recebimento do valor do resgate, o titular poderá se dirigir a qualquer agência do BANERJ, em
qualquer local do Pais.

7. Para fins de recebimento das importâncias relativas ao resgate, os acionistas poderão
procurar a tesouraria da TIBRAS, tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro, de segunda a
sexta-feira, de 08.30hs às 11.00 horas e de 13.30hs às 16.00 horas.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1978

Cleveland de A. Botelho
Presidente em Exercício

Caderneta de Poupança

XCGFRELAR
ASSOCIAÇÃO DE POUR^NCAE EMPRÉSTIMO

¦¦¦¦.¦.¦H-l CARTA PATENTE NO B do BNH «CGC 33824251 ¦_¦_¦_¦¦¦¦
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WBSSA
International Vntotl

Bulldlnf SoclotlM And
Savlngt Aisociatlons
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Union Interamericana
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BMPE
Banco Interamericana
de Ahorro y Preitamo
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Maria Lúcia Nechcf Boda»Alvares

Antônio Cariai de Souza» SUva
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Valdernar Coelho da Costa Filho-Diretor Vice-Pres.dente
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O ano de 1978, que ora se encerra, foi para a Cofrelar de
extrema importância. Foram obtidos no curso do 10?
ano de nossa existência alguns resultados que nos pare-
cem da maior relevância no quadro do nosso próprio de-
«envolvimento e, por conseqüência, no nosso papel co-
mo parte do Sistema Financeiro da Habitação.
Por essa razão entendemos ser oportuno preceder oa

¦ demonstrativos financelros,a seguir apresentados,' de
um relato mais abrangente que ofereça uma visão
maior do que hoje é a Cofrelar.
I-EMPRÉSTIMOSÃPRODUÇÃO
A Cofrelar encerrou o exercido de 1978 com um mon-
tante global contratado da ordem de 1,1 bilhão de cru-
geiros de empréstimos destinados à produção de 2.08
unidades habitacionais.
Desse valor haviam sido liberados em 31/12/78 cerca de
Crt 820 milhões,
Esses valores nos permitem a satisfação de constatar
que a Cofrelar está sendo diretamente responsável peiaoferta de novas moradias a pelo menos 12.000 brasilei-
ros, dos quais 70% pertencentes às camadas de renda
entre 4e6 salários mínimos. Verificamos ainda que es-
ses mesmos números nos indicam estarmos indireta-
mente criando uma oferta da-ordem de 3020 empregos,
na edificação de 220.000 ms de área construída.
Para obtenção desse volume de operações tem concor-
rido fundamentalmente a nossa política de atuação es-
treitamente ligada aos projetos habitacionais prioritâ-

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA
rios do Governo Federal, através da Carteira de Pro-
gramas Habitacionais do BNH.
II - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
No decorrer do ano de 1978 a Cofrelar concluiu com o
Banco Nacional da Habitação uma operação pela qualadquiriu 8.9S1 créditos oriundos de programas de coo-
perativas habitacionais. Essa operação veio confirmar
nossa determinação de nos especializarmos na admi-
nistração segura de créditos hipotecários de baixa ren-
da, visto que a pontualidade no retorno dos financia-
mentos atingiu o expressivo índice de 98,4 %,
111- CAPTAÇÃO DE POUPANÇA
OI? semestre de 1978 foi marcado por oscilações no Mer-
cado Nacional de Caderneta de Poupança.Tivemos.ines-
se período, como de resto todos os agentes do BNH, in-
dices de crescimento de nossos depósitos aquém das ex-
pectativas,
Houve entretanto uma reação francamente favoráveldo mercado como um todo, no decorrer do 2? semestre
de 1978, Assim, a despeito dos resultados do 1? semestre
e do fato de o mercado ter-se tornado mais competitivo,
pudemos, sem ter ampliado nossa rede de agências,
manter nossa participação relativa no mercado.
Obti vemos um incremento real de depósitos de Crt
84.675.475,58 em relação a 31/12/77 e a abertura de
32.293 novas Cadernetas de Poupança, encerrando o
exercício com saldo de depósitos 'de Crt 770.476.421,00
para um total de 152.105 depositantes.

TV- ATIVIDADES DE APOIO
Os resultados para os quais chamamos atenção e quaestão refletidos nas demonstrações financeiras abaixo,
foram também devidos ás nossas áreas de apoio. Man'
tivemos nossa política de procurar aperfeiçoar nosso»

Èessoal 
e nossas técnicas de trabalho.>eu-se especial ênfase aos programas internos de trei-

namento e desenvolvimento de pessoal, buscando, den-
tro de nossa realidade, dotar a Cofrelar dos recursos
humanos e materiais necessários ao seu desenvolvi-
mento.
Foram realizados durante o ano 4.965 horas/homem decursos de treinamento.
Foi mantida a política de utilizarmos deforma cada vez
mais eficiente os recursos dc processamento de dados,
aliando-se à capacitação de nosso pessoal.Como resultado continuamos no regime de custos ope-
racionais decrescentes, alcançando o índice de 1,79%
calculado de acordo com critérios do BNH.
V-PATRIMÔNIO SOCIAL
Finalmente cabe ressaltar que os resultados positivosacima refletem-se no crescimento do patrimônio líqui-
do da Instituição que-atingiu em 31/12/78 Cr|
88.865.682,78 valor 136% superior aos Crt 37.590.406,94
de 31/12/77, o que corresponde a um crescimento real
de74%.

DIRETORIA EXECUTIVAr BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1978
ATIVO PASSIVO

^N

ATIVO CIRC. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Disponível
Caixa e Bancos
FAZ, e Títulos Federais ãe Curto Prazo

Financiamentos Imobiliários
Empréstimos â Produção de Unidades,
Financiamento de Unidades Concluídas

(-) Provisão para Devedores Duvidosos
Aplicações Diversas
Juros e Correção Monetária a Receber
Outros

ATIVO PERMANENTE

Imobilizado
Móveis de Uso
Imóveis de Uso
Correção Monetária
(-) Depreciações Acumuladas

Diferido
Gastos de Instalações

70TALD0 ATIVO ,d

31.12.78 30.06.78
r- 4.559.609.148 3.514.443.918

327.280.359 ^ 180.549.700
34.728.539 39.419.981

292.551.820 141.129.719

^ 3.805.695.080 ^.976.857.221-
836.681.167 622.019.059

2.969.499.513 2.355.288.277
(485.600) (450.115)

103.111.611 __ 69.831.259
315.528.296 . 279.601.892'• ' 7.803.802. 7.603.846

I9.639.I3S 17.834.370
' 

16.604.091 13.746.689
3.986.521.
12.495.641

4.044.112
(3.922.183)

3.035.045

3.659.811
7.121.333
5.612.369

(2.646.824)

4.087.681

4.579.248.284 3.532.278.288

31.12.78 30.06.78
PASSIVO CIRC. E EXIGlVEL A LONGO PRAZO

Depósitos em Cadernetas de Poupança
Empréstimos e Refinanciamentos do BNH
Dividendos a Pagar
Correção Monetária d Creditar
Créditos a Disposição de Financiados
Provisões Diversas
Participações de Diretores e Empregados
Obrigações e Constribuições a Pagar
Outras Contas a Pagar

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Receita a Apropriar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reservas de Lucros \
Fundo de Reserva
Fundo de -Emergência
Reserva para dividendos Futuros

Reservas de Reavaliação
Reserva de Reavaliação de Bens

TOTAL DO PASSIVO

4.481.113.306 '3.469.831.012
770.476.421 586.157.798

3.264.126.441 2.480.186.899
10.528.115 20.117.207

311.926.114 281.441.449
2.93J.I23 980.251
4.533.143 J4.845.474
6.568.292 3.563.973

. 48.128.007 27.806.658
61.891.650 54.731.303

9.269.296 12.350.461

88.865.682 50.096.815

40.054.318 17.294.379
20.028.837 8.648.501
28.782.527 18.541.56S

5.612,369

4.579.248.284 3.532.278.28»

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS NOS PERÍODOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS
01.07.78a
31.12.78

RECEITAS OPERACIONAIS
Correção Monetáira, juros, comissões
e taxas sobre financiamentos imobiliários

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 
'.

Despesas Administrativas j
Despesas Patrimoniais

! Despesas de Operações Passivas
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
(-) CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .

740.107.861

(49.203.010)
(1.988.749)

. (675.164.291)
13.751.811
33.272.042

(10.234.494)
36.789.359

01.01.78
a

30.06.78

590.338.440

(41.028.937)
(6.937.906)

(5II.6I9.793j
30.751.804

7.514.011
m- (4.676.667)

33.589.148

31.12.78 30.06.78
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCCIO 36.789.359 33.589.148

DESTINÁÇÃO DO RESULTADO
Fundo de Reserva 13.542.361 3.113.611
Fundo de Emergência 6.771.180 1.556.805
Participações 4.205.680 ' 1.556.805
Reserva para Dividendos Futuros 1.742.023 12.267.917.
Dividendos 10.528.115 15.094.010

\. DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO SEMESTRE FINDO EM 31/12/78

HISTÓRICO FUNDORESERVA FUNDO EMERGÊNCIA PROV.DIVID. FUTUROS DIVIDENDOS TOTAL

SalãosemS0/0B/7S
Correção Monetária das Reservas
Constituição de Fundos (Nota 2)
Dividendos Provisionados
Saldos em31/12/78

J7.294.378
5.476.000

27.283.940

40.054.318

8.648.501
2.738.367
8.641.969

20.028.837

I8.54I.56S -- 44.484.445
5.422.693 13.637.060

15.346.383 * 41.272.292
(10.528.115). (10.528.115)

39.310.642 (10.528.115) ' 88.865.682

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
ORIGEM DE RECURSOS

Resultado Líquido do Exercício
Aumento de Reservas
Depreciação e Amortização *
De Financiamentos Goncedidbs
Incremento de recursos em Cad, Poupança
Empréstimos do BNH
Redução de Ativos Diversos
Provisões, Cauções e Encargos Diversos
Aumento de diversas contas do Passivo

TOTAL

31.12.78 30.06.78
36.789.359 33.589.148
22.325.673 2.353.706
1.052.636 5.941.735

13.308.868 13.315.495
178.438.171 102.420.668
800.523.158 445.722.889
38.455.6.81 4.540.934
9.618.185 J61.609.077
9.115.219

1.I09.626.95Ò 769.493.652

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Concessão de financiamento
Aumento do Ativo Disponível
Aumento do Ativo Realizável
Rendimentos creditados
Amortização de Empréstimo do BNH
Aumento do Ativo Imobilizado
Redução de diversas contar dó Passivo
Acrescido ao FAL
TOTAL

31.12.78 30.06.78
849.189.015 482.554.748
185.126.328 67.845.427

717.623
35.926.404 J54.338.4I2
26.005.896 £.584.201
4.132.759 4.406.344
8.528.925 10.482.188

43.282.332
J.109.626.950 769.493.652

NOTAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1978
NOTA J -DIRETRIZES CONTÁBEIS

Os procedimentos e princípios contábeis adotados na
elaboração das demonstrações financeiras referentes
ao semestre findo em 31 de dezembro de 1978 podem ser
resumidos como segue:

a) Apresentação das demonstrações financeiras-fo-ram elaboradas em conformidade com a Lei das Socie
dades por Ações, com respeito ao agrupamento das con-
tas.

b) Foram corrigidas as contas do Patrimônio Liquido
e do Ativo Permanente, em obediência à Circular IPE

08/78 de 15 de dezembro de 1978, do Banco Nacional da
Habitação-BNH.

c) Regime Contábil - ê adotado o de competência de
exercício. As receitas, despesas e custos das operações
financeiras são acumuladas em função da fluência dos
prazos contratuais das operações e outros eventos, ob-
servadas normas operacionais específicas estatele-
cidas peio Banco Nacional da Habitação.

d) Os grupos de contas Financiamentos Imobiliários,
depósitos no Fundo de Assistência de Liquidez, depósi-
tos em caderneta de poupança, empréstimos e ref man-
ciamentos do BNH são corrigidos monetariamente com
base na variação das UPCs - Unidade Padrão de Ca-
pitai.

e) Imobilizado-está demonstrado ao custo deaquisí-
ção mais correção monetária, menos depreciação, com
base no método linear. As taxas utilizadas levam em li-
nha de conta as estimativas de vida útii-econâmica dos
bens.

f) Gastos de instalações-os gastos de instalações de
dependências alugadas pela empresa foram diferidos e
estão sendo apropriados em função do prazo do contra-
to de locação, ,

NOTA 2-Os valores de "constituição de fundos" in-
cluem a apropriação realizada em 30/09/78 dos valores
remanescentes da Provisão Circular SAF 07/78 e da
correção monetária do Ativo,

EUGÊNIO AGOSTININETTO
Diretor Presidente

WALDEMAR COELHODA COSTA FILHO
Diretor Vice-Presidente

HAMLTONDOSSANTOSMENEZES
TécContCRC-RJ 17.611

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No uso dos poderes conferidos no Estatuto ãa Cofrelar, o Conselho apro»
va o Balanço e a Demonstração das ContasdeResultadorelativos ao se-
mestre encerrado em 31/12/78, determinando que, após o parecer do Au.-
ditor, sejam apresentados aproxima Assembléia Geral a se realizar.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 1979
DONALD STEWART JÚNIOR

Presidente

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
Certificamos, paraesjtnsprevistos na alínea b ão artigo 26 do Estatuto
em vigor, que procedemos ao exan\e do balanço e da demonstração das
contas de resultado relativos ao semestre encerrado em 31 de dezembro
de 1978 da Cofrelar-Associação de Poupança e Empréstimo, com sede
na Av. Treze de Maio n? 45-21? andar, bem como dos documentos que
serviram de basepolevantamento das ditas peças contábeis e que o refe-
rido exame foi realizado com apoio nas disposições legais, regulamenta-
res e estatutárias que disciplinam a matéria.
Como conclusão do exame em apreço, somos de parecer que o BALAN-
ÇO e DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO refletem adequadamente o
estado patrimonial e o resultado do exercício da associação. Em conse-
qüência e por estarem as referidas peças em harmonia com as disposi-
ções legais, regulamentares e estatutárias e não contrariarem os
princípios de contabilidade geralmente aceitos, nada temos a objetar
quanto â sua aprovação.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 1979
SYLVIO PERRONE

Auditor CRC/RJ n? 25.217 Gemec-Rai 721004

,Vl
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BNDE aponta
ociosidade
na indústria

A constatação da existen-
cia dê uma grande capaci-
dade ociosa em vários seg-
mentos da indústria de
bens de canital. determina
¦a intensificação do esforço
de nacionalização e de subs-
tltulçfto de Importações dos
equipamentos, com a ga-
rantla de maiores recursos
para a Flname e impedindo
a evasão de encomendas
para o exterior através de
acordos de créditos vincula-
dos.

Este é o embasamento da
proposição que a Comissão
Coordenadora do Sistema de
Planejamento Integrado do
BNDE está encaminhando
à diretoria do Banco.para
a formulação da política de
financiamento a ser desen-
volvida a curto e médio
prazos para o setor. Segun-
do o documento, as indús-
trias de bens de capital
estão aptas a atender a
maior parte das encomen-
das de todas as áreas da
economia brasileira.
ESTATAIS

Outro ponto assinalado
ro estudo se relaciona com
a necessidade da organi-
zação do mercado através,
principalmente, de uma po-
litica de compra das empre-
sas estatais. Entendem os
técnicos do BNDE ser inidis-
pensàvél essa organização,
para solucionar tonto o pro-
blema tecnológico das em-
presas nacionais, quanto o
da produção de cqmponen-
tes.

A desarticulação do par-
que de componentes, tam-
bém considerado como rela-
tivamente modesto, bém co-
mo a ausência de tecnolo-
gia, são apontadas como
causas de manutenção de
elevados índices de impor-
tação. É aconselhada ainda
a conveniência de se buscar
maior racionalização das
empresas de efetivo contro-
le nacional, de forma a lm-
pedir a manutenção de um
parque altamente pulveri-
zado com elevado índice de
capacidade ociosa.

Juiz susta mandado contra Cemig
e venda de ações da CME é livre

O Juiz Ney Valadares, da 2a. Vara
Federal, cassou ontem no final da tarde,
no Rio, a liminar que acolheu o manda-
do de segurança da Cataguazes-Leopol-
dlna contra a CVM-Comlssão de Valores
Mobiliários, e que invalidava a oferta pú-bllca da Cemig para compra das ações
da Mineira. Com a cassação da liminar,
a Cemig pode receber è comprar as ações
que lhe forem oferecidas até o prazo fl-
nal da oferta, dia 12, concorrendo ao la-
do da Cataguazcs.

Em decisão tomada poucas horas an-
tes, em Brasilia, o Ministro do Tribunal
Federal de Recursos, Paulo Távora, havia
apenas restringido os efeitos da liminar,
mantendo como válida a oferta da Cemig
mas submetendo, a efetiva compra do
controle a posterior decisão judicial.

As duas decisões
Quando a Catáguazes-Leopoldina

entrou com mandado de segurança con-tra a CVM, baseada no Artigo 170 da
Constituição — qúe diz que o Estado de-
ve apoiar e incentivar a empresa priva-da, e só participar da atividade econô-
mlca em caráter suplementar — teve aliminar acolhida pelo Juiz Guimarães
Thibau, da 6a. Vara Federal, ficando en-tão anulada a oferta pública da Cemig
para compra da Mineira.

A liminar concedida seria válida ate
que o Juiz a quem fosse distribuído o
mandado, despachasse após as férias fo-
renses. No começo da tarde de ontem, o
Ministro Paulo Távora praticamente
manteve a decisão do Juiz Thibau: Impe-
dlu a compra efetiva das ações pelaCemig,.mas reconheceu sua oferta públl-
ca. Em outras palavras: o acionista po-derla entregar as ações à Cemig ou à Ca-
taguazes; depois de julgado o mandado
de segurança, seria concretizada ou não
a venda efetiva para a Cemig.

Em seu despacho, . afirmou que os
acionistas poderiam negociar as ações
pelo lance mais favorável, sustando-se,

.exclusivamente, a fase final da opera-
ção caso a proposta da Cemig fosse acel-
ta em número suficiente que lhe garan-tisse a aquisição do controle da Mineira.

0'Julz Ney Valadares, entretanto, ao
cassar a liminar, faz valer a situação lni-
ciai: ambas as ofertas são válidas — Cr$
2,02 a da Cemig e Cr$ 1,94 a da Catagua-
zes — e, como explicou um advogado, "se
a Cemig comprar mais de 51%, ganha e
leva". Ontem, a Cataguazes detinha 32%
das ações com direito a voto da Mineira,
enquanto a Cemig ultrapassava os 55%,
com mais de 44,6 milhões de títulos ordi-
nários.

O "aiiaire" 
já tem três meses

O affaire sobre a compra ãa Com-
panhia Mineira de Eletricidade se de-senrola desde 11 de outubro passado,
quando a Cataquazes publicou eâital
de oferta pública de compra à Minei-
ra, seguindo, disposição da Lei dasS/A. Sua, oferta era ãe Crf 1,67 poração.

Três dias depois a Cemig oferecia,
por carta, diretamente à Mineira, Cr$1,78 por ação. Essa proposta, por nãoser pública, feria os preceitos legais.
Se suceãeram então uma alternância
ãe ofertas das duas oanãiãatas, com.
a Cataguazes repicando no nível dosCr$ 1,80.

A Cemig ofereceu, nove ãias áe--pois — desta vez publicamente — Cr$lfl2 por ação. A Cataguazes declarou
que sua última proposta seria de Cr$1,94. Cinco dias depois a Cemig fazia
sua oferta de Crf 2,02 e a CVM anun-
ciava que todos cartuchos haviam sido
queimados.

No dia 21 de dezembro, o Juiz da
6a. Vara Feáeral, Augusto Thibau
Guimarães, que estava ãe plantão du-
rante o recesso dó Judiciário, deu. li-
minar ao manáaão de segurança da
Cataquazes, ontem cassado. v

CVM alegra-se com a decisão
O presidente da CVM — Comissão

de Valores Mobiliários — Roberto Teixei-
ra da Costa, foi surpreendido ontem ànoite pela notícia de que o Juiz Ney Va-ladares cassara o mandado da Catagua-zes, só tendo tomado conhecimento atéentão da decisão do Ministro Paulo Tá-vora. Dizendo-se "muito alegre" com a"boa noticia que você me dá", afirmouestar convencido de que "sairíamos vito-riosos" — embora não pensasse que "ia
ganhar a briga tão cedo".

Um aspecto que ele destacou foi, exa-
tamente, a rapidez da Justiça, já que o

mandado foi acolhido dia 21 de dezem-bro, as férias forenses terminaram on-tem e, no final da tarde, já se tinha umadecisão.
Para o diretor Jorge Hilário Gouvea

Vieira/ "não há muito a falar" a não ser
que a CVM, "como sempre, respeita adecisão da Justiça". Explicou que a ofer-ta da Cemig continua de pé e, ao con-trário do que estabelecia o Ministro Tá-
vora, se ela conseguir receber a maioria
das ações com direito a voto, assumirá
o controle da Mineira.

Cataguazes
espera por
ação popular

O presidente da Catagua-
zes, Ivan Botelho, lamentou
ontem que só resta uma
medida a tomar, para que
a Cataguazes possa com-
prar a Mineira: a ação po-
pular, como a Impetrada
pelo advogado José Barbosa
de Castro, de Juiz de Fora.

"Acho esse pais cheio de
incoerências" — argumen-•tou — "Se de um lado as
autoridades declaram que a
empresa privada é o esteio
da nação, por outro é preci-
so que o empresário vá à
Justiça para fazer valer
seus direitos".

Para seu advogado, Car-
los Augusto da Silveira Lo-
bo, o caso entretanto não
está encerrado: "Nada está
decidido; os efeitos do man-
dado foram suspensos, mas
ele será julgado em 90 dias.
A decisão de hoje (ontem)
significou, apenas, o não
reavivamento da 11 m i n a r
que deixava tudo em sus-
penso; se a Cemig comprar
o controle até o idla 12, o
negócio poderá ser desfeito
quando o caso for julgado,
pois ainda há vários recur-
sos na Justiça".

Em Belo Horizonte, o vi-
ce-presldente "da 

Cemig, Sr
Paulo Mafra, considerou
acertada a decisão do Tri-
bunal Federal de Recursos,
que permitirá, a partir de
hoje, a renegociação das
ações da Companhia Minei-
ra de Eletricidade.

Em Juiz de Fora, o acio-
ndsta majoritário da CME,
Sr Ricardo Fortini Filho,
detentor de 5 milhões 600
mil ações, considerou ontem
a decisão do TFR que sus-
tou em parte a liminar da
Cataguazes—Leopoldina co-
mo uma decisão sábia queveio resguardar o direito
dos acionistas.

O Sr Fontlni enviara se-
mana passada um ofício à
CMV pedindo esclareclmen-
'tos sobra a. situação dos
acionistas da CME.
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Bolsa do Rio
Volume negociado

Papei» mais negociados, em dinheiro: Petrobrás PP
(33,19%), B. Brasil PP (23,46%), D. Brasileiras OP (5,61%),
B. Brasil ON (4,58%), Fertisul PP (2,79%).

Na quantidade de títulos: Petrobrás PP (28,73%), B.
Brasil PP (22,81%). B. Brasil ON (4,97%), Belgo OP
(4,04%), L. Brasileiras OP (2,91%).

Papéis governamentais (Cr$ mil): 46.054 (65,79%).
Papéis privados (Cr$ mil): 23.953 (34,21%).
IBV: médio 5239 (+2,1%) Final: 5296 (+1,1%).

IPBV: 417 (+1,5%).
Média SN: ontem: 79.518, anteontem: 78.970, hí uma

semana: (não houve), hé um mês: 76.967, há um ano:
86.296.

Oscilação: Das 27 ações do IBV, 16 subiram; 2 cal-
ram, 6 ficaram estáveis e Pet. Ipiranga PP não foi. ne-
gociada.

Maiores altas: Mesbla OP (14,43%), Fertisul PP (7,87%),
B. Brasil ON (5,88%), Belgo OP (5,32%) Mannesmann OP
(3,92%).

As baixas: Riograndense PP (2,31%) e Nova América
OP (0,83%'). .

Os números do pregão
t

Quantidade .Cr$

À vista 34.471.042 60.609.084,52
A termo ¦ 4.670.000 . 9.398.950,00
Total 39.151.042 70.008,034,52
(Mais baixo do ano: 2/10) 36.015.538 57.239.146,61
(Mais elto do ano: 3/1) 65.613.757 105.766.098,68

EMPRESAS

Manoel Otávio Pereira
Lopos foi reelolto ontem pa-ra a presidência da Bolsa
de São Paulo, tendo For-
nando Luiz Nabuco deAbreu sido encaminhado.,,.,,
para a vlce-presidôncia. Co-...,'.
mo membros efetivos ^do..,,Conselho de Admltlstraçèo,
estão Paulo Roberto Levy,
Urlcl Maldonaldo, Raul For.u..
bes e Eduardo Levy Jr.

•Vai ser inaugurado ''
amanhã, com a presença do
Ministro Quandt de Olivei-
ra, o complexo Industrial daAuso Eletrônica e Teleco-
municações em Contagem,
Minas. As instalações, que""exigiram investimentos de 1- ••
milhões de dólares, foram
dimensionadas para a pro- -
dução de equipamentos'soi-1''"
fisticados para telecomuni-
cações. i*>uu ui

A Mangels Industriais
exportou 12 milhões de dói»,,,
lares no ano passado, o qug-
significou um aumentot a»"*.
100% sobre as vendas de 77,,;,,,,

Os resultados semetrais
da Mesbla foram analisados '
pela Bolsa do Rio, que"Viu"
crescer de 5,72 para 7,34%
a margem de lucro, da em-
presa. As vendas expandi-
ram-se, em termos nomi-
nais, 64,9% (somando Cr$
5,6 bilhões e io lucro disponi-
vel, 168,5% — ao totalizar "
336,5 milhões. .../.......

O futuro Ministro da
Fazenda, karlos Rischbie^1
ter, confirmou sua presença'""
no 209 almoço das classes"1*
empresariais que será retfll-""7
zado dia 25, às 12h30my no "
Hotel Nacional, em hòifle±pr'
riagem ao Ministro Simoni""
sen. .

•Já no segundo número
a nova revista da Abifa —
Associação Brasileira de
Fundição. Em novembro?"»»
debate foi em torno do gu-
sa; em dezembro, dos ele-
trodos de grafita.

•Chega dia 2.2 ao Brasil
uma missão canadense che-
fiada por um dos maiores
experts mundiais em po-
luição, o Sr John A Btítr-
nett, presidente da Cônsul-
tores Internacionais de
Meio Ambiente. Vai manter
contatos com autoridades
sobre a poluição da Balajje^.
Guanabara, das lagoas e ia-
dos do Estado do Rio e do
Vale do .Paraíba.

Elekeiroz tem alta de 12,5%
São Paulo — O mercado pau-

lista de 'títulos fechou ontem com
alta de 1% graças à elevação da
cotação média dos títulos de pri-
meira linha em cerca de 2,2%. Fo-
ram apurados Cr$ 58,3 milhões, e

Petrobrás PP foi a mais negociada,
com Cr$ 10,1 milhões. Elekeiroz PP,
recentemente Incluída no Índice
Bovespa, fechou a Cr$ 0,90, acusan-
do uma alta de 12,5% ,a maior da
listagem.

Cotações da Bolsa de São Paulo

Acio Abart. Míd. Fech. Quant.
1000

Acesita op
¦Aços Vill pp
Alpalgafai op
Alpargatas pp
And Clayton op
Amo pp

Bandeirantes on
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Banespa pp
Baumer pp
Belgo Mineir op
Benzenex pp
BIC Monarlc op
Brad Invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma pp 

'

Brasil on
Brasil pp
Brasmotor op

Cacique op
Caf Brasilia pp
Casa Anglo op
Casa Anglo pp
Celm op
Cesp op
Cesp pp
CICA pp
Cim Cauê pp
Cim Itaú pp
Cimetal pp

Cobrasm* pp
Com e Ind SP on
Com é Ind SP pn
Confrio ppb
Const Beter pp
Cônsul op
Copas op
Copas pp

D F Vasconc op
D F Vasconc pp
Docas Santos op
Duratex pp
Dx Dinalube pp

Econômico on
Econôm!,o pn
Elekeiroz pp
Elekeiroz pp
Eluma pp
Ericsson op
Estrela pp

FNV ppa
Pin Bradesco on
Fin Bracl-esco pn
Ford Brasil on
Ford Brrail op
Francês itai on
Fund Tupy pp

Germani pp
Guararapes op

Heleno rons op
Heleno h*s pp

Ibesa op
lb#ia pp3
Iguaçu Café ppb

0,82
0,90
2,55
2,35
1,40
2,15

0,83
0,74
0,75
1,76
1,72
0,86
1,00
0,30
0,62
1,55
1,82
1S70
1,59
1,58
1,83
4,47

2,90
2,47
2,80
2,75
4,60
0,46
0,54
1,40
0,90
2,65
0,60

1,78
4,00
1,01
0,45
0,40
6,25
0,63
0,82

3,20
1,00
0,80
0,90
1,15
1,30
2,90

1,56
1,30
1,30
2,72
2,80
1,25
0,85

0,78
2,20

0,58
0,52

2,30
2,40
2,86

0,83
0,90
2,55
2,36
1,44
1,15

0,83
0,74
0,75
1,76
1,74
0,86
0,99
0,30
0,63
1,53
1,82
1,70
1,59
1,58
1,82
4,49

2,90
2,47
2,80
2,75
4,60
0,46
0,54
1,40
0,8»
2,66
0,60

1,80
4,00
1,00
0,46
0,41
6,25
0,63
0,82

0,83
0,90
2,55
2,40
1,40
2,15

0,83
0,74
0,75
1,76
1,74
0,86
0,99
0,30
0,64
1,53
1,82
1,70
1,59
1,58
1,83
4,50-

2,90
2,47
2,80
2,75
4,60
0,46
0,54
1,40
0,90
2,67
0,60,

1,80
4,00
1,00
0,47
0,42
6,25
0,63
0.81

3,20
1,00
0,80
0,90
1,15
1,28
2,90

1,56
1,30
1,30
2,72
2.80
1,25
0,85

0,78
2,20

0,58
0,49

2,30
2,40
2.93

3,20
1,00
0,80
0,90
1,15
1,25
2,90

1,56
1,30
1,30
2,72
2,81
1,25
0,85

0,78
2,20

0,58
0,48

2,30
2,40
2,95

536
349
100
231
150
203

76
417

28
442
330

1
738

30
638

1 243
56

676
3

180
3 718

200

1
52
92
24

8
6

522
500
220

36
233

110
62

175
190
97

500
44
60

1,00 1,00 1,00 1
1,00 1,00 1,00 2
1,50 1,50 1,50 500
1,58 1,58 1,58 31
0,32 0,32 0,32 1

50
52
50
70
68

548
400

15
192
840

15
11
6

54

40
250

45
53

200
37

604

Acio Abart. Míd. Fech. Quant.
1000

Ind Hering op
Ind Villares pp
Inds Romi op
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa pp

Light op
Lojas Americ op

Madeirit.op
Madeirit ppb
Magnesita op
Magnesíta ppa
Manah pp
Manaso op
Mangels Indl op -
Maqs Pirat pp
Merc S Pado on
More S Paulo PN
Mesbla op
Mesbla pp
Metal Leve pp
Moinho Sant op

Nacional pn
Nord Brasil on
Noroeste Est on
Noroeste Est pp

Petrobrás on
Petrobrás op
Pir Brasilia ppa
Pirelli op

Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv pn

Real de Inv on
.Real de Inv pn
Real de Inv pp
Refr Paraná pp

Sadia Concor pp
Samitri op
Schlosser pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Açonorte ppa
Sid Coferraz op
Sifco Brasil op
Solorríco pp
Sorana op
Souza Cruz op
Sudeste pp

T Janer pp
íecnosolo pp
Tel B Campo on
Tel B Campo pn
Telerj on
Telerj pn
Telesp ,oe
Telesp on
Telesp ps
Telesp pn
Transbrasil pn
Transparana pp

Ultralar pp

Vais R Doce pp
Vario, pp
Vidr Smarina op

Wagner op
Wagner pp

1,20 1,20 1,20 201
1,15 1,14 1,13 459
1.28 1,28 1,28 210
1,92 1,92 1,92 ' 17
1,61 1,61 1,61 2B7
3,40 3,40 3,40 12

0,62 0,62 0,61 1. 016
2,13 2,13 2,15 23

3,05 3,03 3,05 2
1,70 1,70 1,71 911
0,82 0,84 0,85 50
0,95 0,92 0,92 199
1,50 1,50 1,50 56
1,50 1,50 1,50 200
1,15 1,15 1,15 1
0,65 0,65 0,65 50
1,00 1,00 1,00 100
0,95 0,95 0,95 100
2,25 2,25 2,25 20
2,40 2,40 2,40 19
2,60 2,60 2,60 19
0,96 0,97 0,98 364

0,98 0,98 0,98 10
1.29 1,30 1,30 72
1,64 1,64 1,64 120
1,68 1,68 1,68 60

1,60 1,63 1,66 315
2,03 2,03 2,09 5 007
2,75 2,75 2,75 100
1,50 1,50 1,50 95

0,78 0,78 0,78 34
0,70 .0,70 0,70 55
0,86 0,86 0,86 \ 21
1,72 1,72 1,72 7

6
91
50

100

1,20 1,20 1,20
1,00 0,96 0,96
1,15 1,15 1,15
2,75 2,75 2,75

4,40
0,70
2,05
0,50
1,95
0,60
0,65
1,50
1,30
2,00
2,06
0,30

1,05
3,12

0,18
0,31
0,16
0,46
0,19
0,19
0,47
0,46
1,05
0,70

4,40
0,70
2,05
0,46
1,97
0,60
0,65
1,50
1,30
2,00
2,06
0,30

1,05
3,12

0,18
0,31
0,16
0,46
0,19
0,19
0,47
0,46
1,05
0,70

4,40
0,70
2,05
0,46
2,00
0,60
0,65
1,50
1,30
2,00
2.06
0,30

1,05
3,12

0,18
.0,31
0,16
0,46
0,19
0,19
0,47
0,46
1,05
0,70

1,45 1,47 1,48

1,15
1,22
2,05

1,15
1,24
2,02

1,17
1,25
2,00

0,85 0,85 0,85
0,85 0,85 0,B5

6
20

210
2 088

650
11

100
100

2
2
I

56

20
100

1
1
7
7

50
3

50
3

18
240

400

179
1 617

7C0

5
5

Cotações da Bolsa do Rio

Tilulet
EM CRUZEIROS

Abart. Fedi. MU.
Var. lucrar. Quant.
raM. em 7*

ant. Jan-108

Acesita
Alpargatas tx/s
C. Banha
Barbará •
B. Brasil

B. Brasil
B. Bamertndo B. on
B. Bahia
B. Ceará ex/bs
B. Econmico ex/d

Belgo
Banerj ex/dbs
Baneri c/bs
B. Itaú
B. Itaú

B. Itaú
B. Nacional
BNB
BNB
Bozano c/d

Bozano «x/d
Bozano c/d
Bradesco
Brad. Inv.
Brad, Inv.

op 0,84 0,82
op 2,50 2,50
op 2,48 2,48
op 1.90 2,05
on 1,60 1,62

pp 1,81 1,83
on 1,00 1,00
pp 0,80 0,80
pn 1,00 1,00
pn 1,00 1,03

op 0,96 1,05
on 0,60 0,57
pp 0,91 0,90
on 0,62 0,62
pn 1,61 1,61

pn 0,31 0,31
pn 0,98 0,98
on 1,30 1,30
pp 1,75 1,75
op 1,03 1,04

op 0,98 0,98
pp 1,18 1,19
pn 1,70 1,70
on 1,50 1,50
pn 1,55 1,55

Brahma
Brahma
Bangu c/s
Bangu c/s
Cemig

Corrêa Ribeiro
Souza Cruz
Café Brasília
CSN
Docas c/d

Docas ex/d
Duratex ex/b
Duratex c/b
A.. Eberle ex/b
A. Eberle ex/b

Engesa c/d
Engesa ex/d
Estrela c/b
Fab. Bangu
Fab. Bangu

Ferro Brasileiro
Fertisul ex/d
Fertisul ex/d
Fiset Turismo
Gerdau

op
pp
op
pp
pp

pp
op.
pp
pp
op

op
op
pp
pp
pp

pp
pp
pp
op
pp

op
op
pp
ei
pp

Ind. Villares ex/d pp
Kalil Sèhbe ex/d pp
Light on
Light op
L. Americanas op

L. Americanas op
L. Americanas op
L. Brasileiras op
Manguinhos c/b pp
Mannesmann op

Mannesmann pp
Mesbla 53 ex/dbs op
Mesbla 53 ex/dbs pp
Montreal • pp
Moinho Santista op

Mundial
Nova América
Cim. Paraíso
Petrobrís
Petrobrás

Petrobrás
Río-Grandense
Samitri
Supergasbrás
Supergasbrás

pp
op
op

pp
PC
op
op
PD

Springer pp
Tecnosolo ex/bs op
Telerj on
Telerj pe
Telerj pn

Tibrás
T. Janer
Technos
Unipar
Vale R. Doce

Varig
White Marfins

pn
op

1,52
1,60
0,80
0,80
0,65

1,75
2,05
2,50
0,47
1,56

1,53
2j03
1,57
1,90
2,00

4,10
3,66
2,70
0,85
0,91

3,25
2,58
3,05 

'

0,35
1,78

1,00
1,86
0,57
0,65
0,30

3,10
2,11
3,00
2,15
1,05

0,95
2,30
2,50
0,98
1,00

0,55
1,20
1,40
1,60
1,86

2,02
1,28
0,70
2,34
2,40

0,51
2,30
0,16
0,46
0,49

5,15
1,10
2.05
5,62
1,18

1,25
3,25

1,51
1,61
0,80
0,80
0,65

1,75-
2,08
2,40
0,48
1,60

1,55
2,03
1,57
1,90
2,00

4,10
3,66
2,70
0,85
0,91

3,25
2,60
3,30
0,35
1,78

1,00
1,86
0,57
0,63
0,28

3,09
2,05
3,40
2,15
1,10

0,95
2,30
2,55
1,02
1,00

0,55
1,20
1,40
1,60
1,86

2,07
1,27
0,72
2,33
2,40

0,51
2,30
0,17
0,50
0,48

5,1
1,15
2,05
5,62
1,14

1,21
3,25

0,83
2,50
2,48
1,93
1,62

1,81,
1,00
0,80
1,00
1,01

0,99
0,59
0,90
0,62
1,61

0,31
0,98
1,30
1,75
1,03

0,98
1,18
1,70
1,50
1,55

1,51
1,61
0,80
0,80
0,65

1,75
2,08
2,47
0,48
1,56

1,55
2,03
1,57
1,90
2,00

4,10
3,66
2,70
0,85
0,91

3,25
2,60
3,29
0,35
1,78

1,00
1,86
0,57
0,63
0,30'

3,10
2,08
3,40
2,15
1,06

0,95
2,30
2,55
0,97
1,00

0,55
1,20
1,40
1,60
1,86

2,03
1,27
0,70
2,34
2,40

0,51
2,30
0,17
0,50
0,48

5,10
1,13
2,05
5,62
1,15

1.21
3,25

Est.
Est.

0,40
1,58
5,88

5,32
3,51

- 1,10
-67,71

Est.

Est.
1,52
2,34

0,85

Est.

Est.

2,78
2,46
2,07

Est.

3,33

1,88

- 2,53

7,87

Est!

Est.
3,45

1,31
2,35

3,92

Est.

3,24
7,78

11,11

Est.
- 0,83

1,27

2,01
• 2,31

1,45
0,86
Est.

6,98
6,25
4,17
2,04

0,99
2,73

Est.
1,77

0.83
Est.

102,47
100,00
100,81
101,58
106,58

1,12 105,23.

6,67 -¦
42,86

101,00

113,79
122,92
102,27

101,90

100,00
103,18
116,67
99,04

100,00
100,00
100,00
100,00

103,43
101,90
106,67
105,26
101,56

97,22
105,58
102,92
109,09
102,63

81,33

95,79

97,02
100,00
103,79
175,00
101,14

- 1,06 101,09

100,98
97,20
97,14
107,50
112,77

446
33
52
802

1713

7 862
13
5

20
436

1 391
10
7

16
53

16
94
2

115
100

9
149
19

1
4

14
550

1
1

242

2
807
13

201
55

106,90 125
3

98,13 2
10

100,00 8

95
14

152
1
1

100
12

514
203
170

1
15
4

347
492

10
297

1001
15

995

103,26 523
88,46 6
94.44 58
107,78 410
100,00 15

110,00 20
10,84 230
100,00 12
106,67 382
108,14 2

109,14 9902
98.45 512

102,94 669
100,43 14
102,13 9

106,25 285
102,22 10
106,25 189
100,00 11
100,00 55

97,14 122
105.61 60
97,62 10
98,77 152

110,58 560

93,80
93,39

1
262

Declínio do dólar faz
Bolsa fechar em baixa

1 Nova Iorque — A Bolsa de Valores de
Nova Iorque, prejudicada pela retirada de lu-
prós e pela queda do dólar nos mercados es-
trangeirqs, sofreu baixa, ontem, pela primei-
ra vez ém' cinco sessões, apesar de uma rea-
ção tardia, em dia-'de poucas transações^

A média industrial Dow Jones tentou
reagir, mas mesmo assim perdeu 2,59 pontos,fechando a 828,14. O índice da Bolsa perdeu0,17, fechando, a 55,24 pontos, e o preço médio
da ação perdeu 10 centavos. As baixas supe-
raram as altas de 913 a 555, nas 1 mil 872
ações negociadas. O volume total foi de 21.044
milhões de ações, em comparação com o de
28.089 milhões, de sexta-feira passada.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova Iorque — Foi e seguinte a média Dow Jones na
Bolsa de Valores de Nova Iorque entem:

Asões Abart. Máx. Min. Ferie.

30 Industriais 829,78 832,12 821,38 828,14
20 .Transportes 216,84 1217,57 214,36 216,01
15 Serviços Públ. 101,25 101,89 100,36 101,45
65 Ações 201,91 282,92 279,08 281,41

Foram os seguintes os preços finais na Bolsa de Valores
d« Nova Iorque, ontem, em dólares:

Airco tnc'
Allied Chem
Allis Chalmers
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamíd'
Am Tel e Tel
Amf Inc
Anaconda
Asarco
Ati Richfield
Avco Corp
Bendix Corp
Ben .Op
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Brunswick
Bourroughs Corp
Campbell Soup
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chase Manhat Bk
Chessre Systemm
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm *
Columbia Pict
Com. Sarellrte
Cons. Edison
Continental OÜ
Conírol Data
Corning Class
CPC Intll
Crown Zellerbach
Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont
Eastman Kodak
El Passo Comnany
Easmark
Exxon
Fatrchlld
FiVestone
Ford Molor
Gen Dynamics
Gen Eletric
Gen Foods
Gsn Moíori
GTE
Gen Tire
Getty Oil
Goodtfch
Goodye2r
Gracew
GT Ati e Pac
Gulf Oil

30 7/8
29 3/4
30 3/8
48 3/8
14 1/8
25
61
16 5/8
21 7/8
14 7/8
57 3/8
24 7/8
37 5/8 

'

23 .1/4
74 5/8
29 3/8
28 1/4
14
75
34 5/8
60 3/8
53 5/8
40 1/4
30 5/8
28 1/2
10 1/8
25 1/2
45 3/8
11 5/8

1
1/8

23 1/2
29 1/8
35 3/8
55
51 1/8
32 1/4
25 3^8
38
128
61 3/4
16
25
50 1/8
31
12 1/2
44
89 1/4
48 7/8
33 3/8
55 3/4
28 3/4
26
38 .3/8
18 1/4
17 1/8
26 3/4

V8
24 1/8

El

Gulf e Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Int Tel e Tel
Johnson e Johnson
Kaiser Alumin
Kennecott Cox>
Liggett e Myers
'Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp
Manufact Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
Nat Distllliers
NO? Corp
NL Indust
Occidental "Pet
Olin Corp
Owens Illinois
Pacific Gas e _.
Pam Am orld Air
Pepsíco Inc
Pfizer Chás
Phillip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter e Gamble
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Safeway 3tm
Scott Paper
Shell Oi"
Singer Co
Smtthkeline Corp
Sperry Rand
Std Oil Calif
Std Oil Calif
Std Oil Indiana
Stown
Studew
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Union Carbide
Uníroyal
United Brand
Us Industries
Us Steel
West Union Corp
Westh Eleot
Woolworth

14 1/2
304 3/4

38
37 7/8
.29 1/8
75 3/8
24 7/8
21 1/8
36 7/8
20 5/8
22

5/8
32 7/8
68
70 1/4
48 1/8
25
19 3/4
64
21 3/8
17 5/B
20
10 1/4
22 5/6
7

26
34
73 1/4
32 3/8
53 5/8
88
26 1/2
56 3/4
35 3/4
43 3/8
15 5/8
32 1/2

3/4
92 3/4
46 1/8
46 3/4
46 3/4
56
45
29

103 1/2
30 1/4
24 1/8
84 1/4
25 3/8
36 1/8

1/46
11

1/8
24 1/2
16 3/8
17 5/8
19 3/4

CAFÉ EM NOVA IORQUE
Março

«ents pôr libra)

135,60

.. ¦¦ . ¦ ¦¦:::¦¦¦,::¦¦¦¦¦ '>

ioo _-;;

79

Alta moderada em todos os contratos ontem
em NI. A Paton informou que a torrefação to-
talizou 16,5 milhões de sacas nos EUA em 78,
contra 14,2 milhões em 77. ^ .',

Mercado externo
Chicago e Nove Iorque — Cotações

futuras nas Bolsas de mercadorias dt
Chicago e Nova Iorque, ontemt

Mis Fechamento Dia anterior

AÇÚCAR (NY)
cents por libra (454 gr»)

N9 11

Março 842
Maio 865
Julho 887
Agosto' 911
Outubro 921
Janeiro 955
Março 981
Maio 1005

842
866
887
912
922
956
986

1006

CACAU (NY)
cents por libra (454 grs)

Março 169,30
Maio 170,30
Julho 170,80
Agosto 171,30
Dezembro 170,70
Março 170,10
Mato —

172,65
173,60
173,70
173,65
172,75
171,95

CAFI (NY)
cents por libra (454 grs)

Março
Mato
Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio

135,65
132,50
132,25
131,75
130,50
130,25
130,50

134,66
131,42
131,48
131,00
130,75
130,00
128,17

FARELO DE SOJA (CHICAGO)
dólares por tonelada

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

187,60
188,70
188,60
189,00
189,00
188,70
187,00

185,40
187,10
187,20
187,90
188,50
188,20
186,10

MILHO (CHICAGO)
cents por bushel (25,46 kg)

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

229
238
243
245
349

228
236
241
243
248

Mês Fechamento Dia anterior

6LE0 DE SOJA (CHICAGO)",
cents por libra (454 grs)

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

24,73
24,85
24,85
24,75
24,75
24,00

24,72
24,69 •
24,63-24762~

23,93

SOJA (CHICAGO)
cents por bushel (27,22 kg)

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

'683

694
703
706
701
680

i 673-
'}¦' 686"

686"
a ..701,.
,q 696.-

775
-wjr

TRIGO (CHICAGO)
cents por bushel (27,22 kg)

33432T
-., 316

... .322^
- '333

Março 337
Maio 328
Julho 317
Setembro 323
Dezembro 334

Metais

Londres: Cotações dos metais em
londres, ontemt

Zinco .•!-..,..,

A vista
Três meses

Prata

A vista
Trcs meses
Sele meses

346,50 347;50"
357,00 358,00-'

296,30 29Í,SOs
304,00 3o3;3ô -

296,50 r.oníloM

Ouro

À vista

Nota:

223,50

Cobre, Estanho, Chumbo ¦
Zinco — em libras por tòntía-
das.
Praia — em pence por Iroy
(31,103grs).
Ouro — em dólares por cnçe.

»*
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SERVIÇO FINANCEIRO

Econômico nega mudança
"Çntre 

grupo controlador
O presidente do Banco

Econômico Frank Sá, ne-
gou ontem categoricamente
quer tivesse ocorrido qual-
quer alteração no controle
acionário da instituição, es-
peclalmente a Informação
de que o grupo controlador
da maioria das ações do
Banco Econômico estaria
perdendo esta condição.

Em. Brasília, o Ministro
da Indústria e do Comércio,
AngejA.Calmon de Sá, um
dos quatro integrantes do
grupo,.controlador e maior
acionista pessoa física, com
U milhões de ações, classl-
ílcou. a noticia de "um ab-
surdo,,.O grupo controlador,
do qual eu faço parte, con-
tlnua.e mesmo e não existe
mudança nenhuma", con-
clulu.'"

Jáeu- irmão, Frank Sá,
atual' presidente do Banco,
esclareceu que ó grupo con-
iroiador (Grupo Segurador
Aliança da Bahia, familia
Calmon de Sá, familia Al-
ber to'Martins Catharlno, e
família Tourlnho de Abreu)
mantém 76% do capital vo-
tante.

-r.:ííão entendo porque
essas... noticias — afirmou
Frank Sà. Afinal, o grupo
controlador esta até mais
fortalecido com o rateio da
parte,de 10% do empresário
Manoel Joaquim de Carva-
lho ...(ligado ao cacau, na
Bahia) entre os quatro gru-
pos„ remanescentes, pois a
maior parte do capital do
banco.,está agora em mãos
de apenas quatro grupos.

O principal controlador
do Econômico é a Aliança
da Bahia, do presidente do
Conselho de Administração
do banco Pamphilo Pedrel-
ra Freire de Carvalho, que
detém 28% do capital vo-
tante. A familia Calmon de
Sá é o ««guindo maior con-
•trolador, com o Sr Ângelo
Calmon de Sá como princi-
pai acionista pessoa física.
As famílias Catharlno e
Tourlnho Abreu têm partes
Iguais no capital votante do
banco. O Sr Alberto Mar-
Uns Catharlno é presidente
do conselho de adminls-
tração do Banco Econômico
de Investimento.

O ajustamento da média
móvel do compulsório fez
com que os bancos comer-
ciais pressionassem o mer-
cado de cheques do Banco
do Brasil.

Os negócios com cheques
BB — oscilaram entre
4,10% <'e 3,50% ao mês, le-
varado, muitos bancos a re-
correrem o redesconto de 11-
quldez do Banco Central. Os
financiamentos overnight,
tamibém procurados, gira-
rarai entre 5,10% e 4,70% ao
mês. O volume de negócios
com BB somou Cr$ 2 bilhões
224 milhões, segundo a AN-
DIMA.

No leilão de Letras do Te-
souro Na o 1 o n a 1 realizado
ontem pelo Banco Central
houve redução sensível nas
taxas anuais de desconto,
com os papéis de 91 e 182
dias caindo 60 e 50 pontos,
^respectivamente em amas
vtaxas máximas.

Cheque BB
fi (%aoano-osultimos" Màdiast¦802i

t>0—

AD~

20- Kaii
JÊm

. 2* 3a 4<* 5a ffa ontem

Overnight
(taxas anuais em LTN OS

_ últimos stisdiasi
80-

t)0_

40-,
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O aumento no custo do dinheiro p>-ra financiamentos de posição a curtisst-
mo «pfWWvprovocou ligeira redução no i
volume de negócio efetivos de compra
e venda corri Letras do Tesouro Nacio-
nal/*WWfii nas operações realizadas no
mercado aberto. Mesmo assim, o merca-
do voltou a registrar maior tendência
compredofB de papéis, principalmente

, para- os de longo prazo. Os mais nego-
ciados foram os com vencimento em
lunho cotados entre 34,18% até
33,75% e os com vencimento em iu-lho cotados na faixa de 33,65% até
33,40% de desconto ao ano, respecti-
vãmente. Os financiamentos ovar nlght
estiveram procurados durante todo o
período, com suas taxas oscilando en-
tre, 5,10% e 4,70% ao mês, com a
media dos negócios a 3,95% ao mês.
O volume de negócios com BTNs so-
mou Cr$.75 bilhões 154 milhões, se-
gundo a Andima. A seguir, as taxas
médias anuais de desconto de todos oa
vencimentos:

Mercado de LTN

Vencimento

10/01
17/01
19/01
24/01

Compra

22,50
33,55
34,35
35,30

Venda

19,00
31,25
32,50
34,00

31/01
07/02
14/02
21/02
23/02
28/02
07/03
14/03
28/03
04/04
11/04
18/04
20/04
25/04
•02/05
09/05
16/05
18/05
23/05
30/05
06/06
13/06
15/06
20/06
27/06
04/07
20/07
27/08
21/09
19/10
16/11
14/12

35,68
35,65
35,83
35,80
35,80
35,65
35,78
35,84
35,70
35,60
35,50
35,40
35,33
35,23
35,08
34,95
34,85
34,78
34,68
35,55
39,43
34,33
34,23
34,10
34,00
34,90
34,75
34,55
34,10
32,60
32,00
31,40

34,75
35,05
35,25
35,45
35,55
33,10
35,45
35,45
35,38
35,30
35,20
35,15
35,08
34,98
34,85
34,70
34,60
34,52
34,73
34,30
34,18
34,08
33,98
33,85
33,75
33,65
33,40
33,20
32,75
32,25
31,65
31,05

Títulos públicos
Cf\> ¦••¦. JL

O mercado secundário de títulos públicos e pri-vados de renda fixa manteve-se totalmente para-do ontem, com a maior parte das, instituições f 1-tiancelras procurando apenas financiar suas posi-ções a curtíssimo prazo. Diante disso, as Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional não tiveram

... cotações de compra e venda fixadas pelo mercado..Os financiamentos de posição por um dia estive-
2*2ffl pressionados durante todo o período, com suastaxas iniciando em 4,00% ao mês. No de correr dopéftodo, as taxas subiram para 5,10% ao mês, fi-xahdo-se em 4,80% ao mês no fechamento. O volu-me de negócios com ORTNs somou Cr$ 11 bilhões213 milhões, segundo a ANDIMA.

Bolsas
Londres — A Bolsa de Valores de

Londres,,se recuperou lentamente on-
tem, graças à aceitação pelos mo-
torjstas da Esso de uma oferta sa-
larial» Os fundos de Estado a curto
prazo substituíram perdas Iniciais
de 1/6 ponto por lucros da mesma
faixai Os valorei de prestígio, en-
tre os quais Guest Keen, ICI e Gla-
xo tiveram lucros entre um e três
pontos.

Taxas de câmbio
nr>°ia£ài" 

foi ne80ciado ontem a Cr$20,/B0 para compra e Cr$ 20,920 paravenda. Nas operações com bancos sua
l°fâ%n°LÍe C'$ 20L82» Para reP"se
e Cr* 20,867 para cobertura. As taxas
médias que se seguem tomam por ba-se as cotações de fechamento no mer-Cado de Nova Iorque.

Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica''Bolívia"

Inglaterra
Futuros 90 dias
Bolivia
Canadá
França
Grécia ""
Holanda
Hong Kong
México
Noruega
Peru
Portugal
A. Saudida
Espanha
Suécia

Suiça
Uruguai
Venezuela
Alemanha Ocd

Em USS
0,0010
1.1480
0,0742
0,0346
0,0495

2,0260
2,0206

0,0495
0,814

0,2372
0,0278
0,5035
0,2104
0,0445

0,2004
0,0050
0,0215
0,3014
0,0143
0,2313
0,6088

0,1421
0,2329
0,5433

Em CrS
0,02009
24,0162

1,5523
0,7238
1,0355

42,3839
42,2710
1,0355

17,6021
4,9622
0,5816
10,5332
4,4016
0,9205
4,1924
0,1046
0,4498
6,3053

. 0,2992
4,8338

12,7361
2,9727
4,8723
11,3658

Interbancário
O mercado interbancário decam-

bio para contratos prontos apresen-
tou-se procurado ontem, registran-
do um volume reduzido de nego-
cios. As taxas para telegramas e
cheques situaram-se entre Cr$
20,900 e Cr$ 20,910. O bancário
futuro esteve equilibrado, com vo-
lume fraco de negócios, realizados
a Cr$ 20,920 mais 2,70% até
3,10% ao mês para contratos com'
prazos de 30 até 180 dias, respec-
tivamente.

Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de

Londres, no mercado do eurodólar, te-
chou ontem, para o periodo de seis
meses em 10 5/8%, em dólares, fran-
cos suicos e marcos foi o seguinte o
seu comportamento.

Dólares

Sete dias
) mês

meses
meses

6 meses
1 ano

Franco» Suíços

mès
meses
meses
meses
ano

Marcos

mês
meses
meses

6 meses
1 ano

%
8 1/2

10 1/4
10 7/16
10 13/16
11
11

1/16
1/16
3/16
9/16

%
1/2
7/8

10 1/16
10 7/16
10 5/8
10 5/8

1/16
1/4
1/4
5/8
15/16

1/8
1/16
1/16
1/16
7/16

15/16
1/8

3 1/8
3 1/2
3 13/16

I

TRIBUNA DO
CORRETOR

DE SEGUROS
EXCELSIOR AJUDA A ECONOMIZAR
DIVISAS

A Cia. Excelslor de Seguros Inicia 1979 garantindo mali
uma conquista para o Pais. Por despacho do Ministro da In-
dútlrla i do Comércio, foi autorizada - a aceitar negócios da
seguros • resseguros do Exterior, Par* nós, multo noi orgulha
que uma companhia cam 'por cento nacional participe da an-
gariação da divisas e possa prestar mais serviço aos cll«n!ei.

INDEPENDÊNCIA: FATOR PRIMORDIAL
NA CORRETAGEM (I)

Mereceu destaque desta coluna * teia aprovada recen-
tamente no plenário do I Congresso Nacional dos Corretores
d* Seguros, defendida com sabedoria pelo nosso companheiro
Luiz López Vásquez, de Sio Paulo. Transcrevemos tua pro-
posta, em duat publicações em nossa coluna, mostrando o In-
dlc* da conscientização qua alcançamos.

"Para exercer qualquer profissão 4 necessário dispor da
Independência que permita desempenhá-la da melhor forma
possível em vista do objetivo que ia propõe atingir.

Um médico não terá Independência suficiente para tratar
d* seua paciente* a* está obrigado a receitar medicamentos
apenas produzidos por um laboratório determinado.

Da mesma maneira,' quando ao corretor de seguros é
Imposto operar apenes com uma seguradore, não poderá exe-
cutar a sua tarefa com a devida eficiência, por não possu|r,
a autonomia suficiente que lhe permita oferecer ao cliente a
melhor alternativa * assumir o papel de defensor dos direitos
do segurado, quando estes se tornarem questionáveis.

Ilustram bem estas situações as empresai corretoras per-
tencenles ao mesmo grupo da seguradora.

Vejamos a seguir algumas sltuaçõei típicas — e poderá
haver outras mais — em que isto se torna evidente:

TAXAS
1. Existem .ramos cujas taxas são livrei e, portanto, sujeitas

a cotação diferente por parte das seguradoras. Como po-
dera o corretor de seguros garantir ao segurado que a

..taxa proposta é a menor? Como, se não lhe é permitido
fazer concorrência entre a seguradora do grupo e as
outras congêneres?
E' evidente que isto representará, na contratação do se-
guro, um prejuízo econômico Irrecuperável. Inclusive, nei-
ses casos, o corretor de seguros não poderá expor ao
segurado a realidade do mercado, pois se assim o fizer
estará sujeito a que seu cliente lhe solicite taxas e con-
dições com outras companhias de seguros, o que na prá-
tica ele não pode fazer.

2; As diferentes Interpretações das tarifas e, conseqüente-
mente, dos riscos poderão ser objeto de diversa inter-
pretação pelas seguradoras. A analogia é um critério que
tenta solucionar a impossibilidade de catalogar todas as
atividades da Indústria, do Comércio e dos serviços efe-
tuados no País. Entretanto, esse mesmo critério leva in-
variavelmente a opiniões distintas e, quando a segurado-
ra sabe que teus conceitos não são comparados com, as
de outras companhias, pode manter o seu julgamento de
forma Inflexível".

%
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COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

FINANCIAMENTO TELERJ W^^&vW O^CÍÍJotÍ•• ENTREGA IMEDIATA **mÊÈÈÊSíl!2>*. ^KSaaWftfaW
MANUTENÇÃO PERMANENTE. ^^ÍÊÊBms^F^/JÈÊW

DISTRIBUIDOR NO RIO OE JANEIRO E MUNICÍPIOS 
^^KllíisSÍTf'•

BANCO DE CREDITO REAL
DE MINAS GERAIS S.A.

Edital de Venda de Imóveis
Rio de Janeiro — RJ

1) O BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A., coloca
à venda, pela melhor oferta, reservando-se o direito de recusar
qualquer proposta, sem obrigação de |ustiffcar-ser os aparta-
mentos abaixo discriminados:
Local: Rio de Janeiro — RJ

Rua Barata Ribeiro, 90
Edifício Senador leite e Oiticica.
Apartamento n.° 505 com 35,50 m2 de área 'útil, no 5.°
andar.
Preço mínimo, à vista Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros).
Rua Joaquim Nabuco, 91
Apartamento n.° 206 com 60,00 m2 de- área útil, no
2.° andar.
Preço mínimo, à vista Cr$ 650.000,00 (seiscentos e cin-
quenta mil cruzeiros).

2) As ofertas para oa dois apartamentos,'em conjunto ou separa-
damente, deverão ter suas propostas entregues até o dia 9 de
fevereiro de 1979, no locai indicado abaixo.

3) Maiores detalhes sobre os imóveis poderão ter obtidos, na
Assessoria da Diretoria para Assuntos de Engenharia do Banco,
à Av. Rio Branco, 116/12.°, nesta.

(P

INCENTIVOS FISCAIS
E FINANCIAMENTOS À
EXPORTAÇÃO

Com o objetivo dt divulgar a aluai política oonmanwnlal de ealimutoa à eeeertace»,
o CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL realizara «m Sao Paulo e no Rio de
Janeiro, dois seminários destinados a orientar e asclartctr, em minúcia*, ee empre-
sinos sobra os inúmeros Incentfras Fiscaise Financiamentosè rii|iiuitili eiMn
caoortu e Serviços, inclusive as últimas alterações legislativas, sob a coordenação
geral do especialista Francisco R.S. CeMeraro e com a presençe de vários npoaito-
r« convidados.

SAO PAULO Hilton Hotel 18 19 20 Janeiro
RJO DE JANEIRO Hotel Nacional 25 26 27 Jan.

Incentivos
à PESCA.

E

Seminário programado pelo CENTRO DE TREINAMENTO EM-
PRESARIAL para amplo estudo dos inúmeros eetímulos a pesca,
tanto-na área de exportação quanto na de importação. As palestres
estarão a cargo de vários especialistas, sendo estes alguns itens do
programa:
Uma Empresa de Pesca no Contexto Nacional: 'Importação a os
Projetos com apoio SUDEPE: Viabilidade Econômica. Capita-
lização IDec, Lei 221/ FISET-Pesca. Incentivos, Análise do Pro-
jeto e Recomendação de Importação e Equipamentos. Isenção da
Direitos - Declaração da SUDEPE; Regime de Draw-Back, Ra-
exportação. Incremento de Exportação (D. Lei 1.1831 e Incentivos
Fiscais a Financeiros à Exportação.
RIO DE JANEIRO - HOTEL NACIONAL 16 17 Janeiro

INSCRIÇÕES E PROGRAMAS: emSAü PAULOà Rua Libero Bada
[ô. 377 - 22° . fones: 36-6976 e 36-6546 Retirar prospectos no
RIO DE J A NE IRO P»u*OOf»uS*tL 3 O O anuPO « OI t
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BB vm distribuir
dividendos de
Cr$ 0,11 por ação

Brasília —• A partir do próximo dia 22, o Banco
do Brasil estará pagando Cr$ 3 bilhões 300 milhões
a seus acionistas, referentes ao dividendo de Cr$
0,11 (onze centavos) por ação, relativo ao segundo
semestre, de 1078. Esta distribuição é a maior dos úl-
tlmos 14 anos, considerando o valor médio do pa-trlmônio liquido e do dividendo, e o total representa
um aumento de 55% sobre os dividendos pagos no
segundo semestre de 1977.

A nova distribuição foi anunciada ontem, após
reunião da diretoria e do Conselho de Administra-
ção do Banco, quando foi alterado o critério para
cálculo de dividendos sobre lucro, com o objetivo
de enquadrar o BB nos termos da nova Lei das S/A.
Os dividendos serão fixados, a partir de agora, em
função da inflação do periodo (com a correção mo-
netária do balanço), do número de ações e do lucro
liquido. .

Dividendo médio
No primeiro semestre de 1078, o BB distribuiu

Cr$ 0,08 (oito centavos) por ação, o que eleva paraum dividendo médio de Cr$ 0,10 por ação a distri-
buição anual verificada no ano passado. No segun-
do semestre, o Banco obteve um lucro bruto de Cr$
19,2 bilhões, com aumento de 18% sobre o primeirosemestre, o que foi considerado ."altamente favórá-
vel" pelos diretores e conselheiros do BB, tendo sido
um fator determinante na definição da política de
dividendos agora adotada.

Após a apuração final do seu balanço, a ser
concretizada nos próximos dias, o valor patrimonial '
da ação do Banco do Brasil será de aproximada-
mente Cr$ 2,70 contra os Cr$ 2,17 verificados no
final do exercício de 1977. Entretanto, nos nego-
cios de ontem da Bolsa de Valores do Rio, as ações
ON foram cotadas entre Cr$ 1,60 e Cr$ 1,62, com ai-
ta de 5,88% sobre as cotações de sexta-feira última..
As açõçs PP oscilaram entre Cr$ 1,81 e Cr$ 1,83,
com uma elevação de 1,12%.

O BB divulgou a decisão da reunião, sobre a
nova distribuição, através de telex enviado às Boi-
sas de Valores. No Rio, Banco do Brasil PP foi a
segunda mais negociada, somando 23,57% do valor
total de negócios (Cr$ 69,7 milhões), enquanto.Ban-
co do Brasil ON foi a quarta mais negociada. Em
São Paulo, os negócios com Banco do Brasil PP so-
maram Cr$ 6,7 milhões, concentrando 12,3% dó vo-
lume global. Suas cotações oscilaram entre Cr$ 1,79
e Cr$ 1,83, no fechamento do pregão.

Banco do Nordeste
O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Nil-

son Holanda, anunciou ontem a elevação do capital
do Banco, a partir de fevereiro — quando se rea-
liza a próxima Assembléia-Geral — de Cr$ 1 bi-
lhão 500 milhões para Cr$ 2 bilhões 550 milhões,
através da incorporação de reservas, parte pela alte-
ração do valor nominal das ações e parte em boni-
ficação.

As ações passarão do valor nominal de Cr$ 1,00.
para Cr$ 1,36 representando Cr$ 540 milhões a mais
no capital, após incorporação da reserva de corre-
ção monetária do capital. Com a bonificação de
25%, ou uma nova ação para cada quatro pos-
suidas, serão somados mais Cr$ 510 milhões, reali-
zando-se o novo capital do BNB com 1 bilhão 875
milhões de ações.

Segundo Nilson Holanda, mesmo após esse au-
mento o BNB ainda manterá um saldo de reservas
de capital, retenção de lucros e reserva de manu-
tenção de eapital de giro próprio correspondente a
110% do novo capital social.

Datamec quer que Bulhões
corrija avaliação sobre o
valor patrimonial por ação

O grupo controlador da Datamec solicitou à
direção da Caixa Econômica Federal que consiga...
um aditamento do professor Octávlo Gouvêa de Bu-
lhões ao seu laudo de avaliação de CrS 1,49 como
valor patrimonial das ações da Datamec, para In-
corporação pela CEP. O professor admitiu ontem
que, "dentro de dois ou três dias", dará resposta
ao pedido.

O empresário Sérgio Lacerda, acionista contro- "
lador da Datamec, contratou o advogado Paulo .,
Couto e Silva para soíicitar à.CEP um aditamento »
ao parecer de Bulhões, por considerar ter ele.con-J
siderado como débito um crédito de Cr$ 17 milhões
158 mil em favor da Datamec, além de não ter '
avaliado os imóveis e equipamentos" a preços de'
mercado, como rezava o acordo para a apuração do '
valor patrimonial entre a Datamec e a CEP.
ARBITRAGEM

O professor Octávlo Gou-
vêa de Bulhões, que é mem-
bro do conselho fiscal .Ia
Caixa, foi escolhido como
árbitro depois que as ava-
Ilações patrimoniais efetua-
das pela Datamec e pelaCEP encontraram valores
bastante diversos. A Data-
mec chegou a um valor na-
trimonial de Or$ 3,42 puração, enquanto a CEP con-
siderou um valor patrlmo-nial de Cr$ 1,18 por ação.

Seguindo os termos do
acordo preliminar definindo
as regras de avaliação do
contrato de cessão: "nos
respectivos ativos, serão
corrigidos a preços de mer-
cado os Itens passíveis dereavaliação, feitas as depre-
ciações apropriadas", a au-
ditagem contratada pelaDatamec encontrou um pa-trlmônio mais elevado emfunção dos preços de mer-cado dos imóveis da empre-

sa e dos equipamentos mo-
dulares de computação. A.
CEP valeu-se do critério
contábil e encontrou valo-
res mais reduzidos, embora
sua projeção sobre os lucros •
futuros da programação da
Datamec (goodwlll) fosse-
superior à da própria em-
presa.

Ignorando o critério de'
preços de mercado, por con-
siderar que tal s i t u aç & o"distorce o custeio da em-
presa e inflaciona a econo-
mia brasileira", o professorBulhões considerou os imó-r
veis por seus custos históri-V
cos atualizados pela cor-
reção monetária e zerou o
valor d os: equipamentos."
com o que não concordam
os acionistas majoritários
da Datamec, por considerar
que tal avaliação vai contra „
o acordo de cessão e preju- •
dica, igualmente, os acionis-
tas minoritários da empre-,!
sa.

Este é

o primeiro número

da sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

264-6807

ZA/As StFORMAÇÃO «O PÚBLICO

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
recebeu ontem, o(s) dcmonslralivo(s)
linanceiro(s) da(s) empresa(s) abaixo
relacionada(s).

Os interessados devem procurar i
Div. Com. Social, Praça XV, 20 • If - Rio,
RJ -CEP 20.010. /•

BANCO BOZANO, SIMONSEN S. A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

GEMEC/RCA-200-76/259
C.G.C.-MF n.° 61.356.762/0001-10

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL

RETIFICAÇÃO
Os itens "l-a" "II" do Aviso aos Acionistas publicado no

dia 3 de ianelro do 1979 passam a ter a seguinte redação:
\ — a — Cada acionista terá direito a subscrever 100 ações

novas para cada grupo de 51 possuídas.
II —Às Pessoas Físicas é assegurado' o beneficio fiscal

de redução do Imposto de renda devido de. 30%
(trinta por cento) do valor efetivamente aplicado
na subscrição, de acordo com o Artigo 8.° do De-
creto Lei 6.401 de 07.12.1978.

, Rio de Janeiro, 08 de Ianelro de 1979.
ALBERTO BARRETO DE MELO
Diretor Jurdico
FERNANDO PAULO DE LIMA GUERREIRO
Diretor (P

Empresas Hor. Recebimento

SIFCO DO BRASIL S/A
(Balanço geral)  12:59

COMPANHIA PATRIMONIAL DE
SEGUROS GERAIS
C.G.C. n.° 33.O53.62O/00OM8

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os srs. acionistas da COMPANHIA PATRIMONIAL DE SE-

GUROS GERAIS avisados que, de acordo com o deliberado em As-
sembléia Geral Extraordinária, realizada em 06 de janeiro de 1979
que autorizou o aumento do capital social de Cr$ 110.000.000,00
(cento a dez milhões de cruzeiros) para Cr$ 220.000.000,00 (duzentos
9 vinte milhões de cruzeiros), mediante subscrição particular em di-
nheiro e/ou aproveitando créditos em conta corrente, que lhes é asse-
gurado ? prazo de 30 (trinta) dias contados da data da Ia. publl-
cação deste Aviso para exercerem o direito de preferência na refe-
rida subscrição de Cr$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de cru-
zelros) em novas ações ordinárias de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma, e na proporção das ações possuídas.

No ato da subscrição devera ser efetuado o pagamento de 50% do
v«lor das ações subscritas, ficando o restante para ser realizado nas
condições e prazo aprovados na mencionada Assembléia de 08 de
ianeiro de 1979.

Rio de Janeiro, 08 de ianeiro de 1979.
Gerald Edmund Hartley

Diretor-Geral
Jorge da Silva Pinto

Diretor-Gerente i?

'È é e""""'"'0"° |NTt""«

ÍÍÍBNH
BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

; aviso
Edital da Tomada de Preços n.° 01/79

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
O BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH), toma público, para

conhecimento dos interessados que, até às 15:00 horas do dia 24 de
ianeiro de 1979, perante a Comissão de Julgamento, receberá pro-
postss de preços para alienação dos veículos abaixo discriminados:

Marca/Modelo Ano/fab. Placa n.a
DODGE DART 1971 MQ-2á22
DODGE-400 (CAMINHÃO) 1971 VP-1154
FORD GALAXIE 1972 QS-0963
FORD GALAXIE 1972 QS-QD67

. FORD GALAXIE 1973 SQ-649/1
FORD GALAXIE 1973 AD-4314
FORD GALAXIE 1973 SO-7173
CHEVROLET VERANEIO 1973 SO-I040
CHEVROLET VERANEIO 1973 SV-4967
CHEVROLET VERANEIO 1973 SV-4962
CHEVROLET VERANEIO 1973 SV-4966
CHEVROLET CARAVAN 1975 2Y-1269
CHEVROLET VERANEIO 1975 ZY-9241

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão' ser obtidos
na SUPERVISÃO DO PATRIMÔNIO/DIVISÃO DE MATERIAL, na Ave-
nida República do Chile, 230 - 10.° andar - sala 18.

Rio de Janeiro, 05 de ianeiro de 1979.
ERNALDO BECKMAN PEIXOTO

Presidente da Comissão (P

H Banco Itaú
de Investimento S/A

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
BANCO ITAÚ DE INVESTIMENTO S.A.- ITAUVESTcomunicaaos Senhores Acionistas que, a partirde 10
de janeiro corrente, pagará, sobre o capital social de Cr$ 750.000.000,00, os dividendos correspondentes
ao 2.° semestre de 1978. Conforme deliberação da A.G.E. de 30.06.78, esses dividendos serão pagos
proporcionalmente às importâncias realizadas até 18.08.78, da seguinte forma:

- Aos Acionistas clientes, através de crédito em conta-corrente, nas Agências do Banco Itaú S.A. onde
estiverem cadastrados.

- Aos Acionistas não cadastrados, os dividendos serão pagos porintermédio da Divisão de Acionistas,
à Rua Boa Vista n.° 176, sobreloja-SPe, no Rio de Janeiro, atravésdo Setorde Acionistas,
à Praça Pio X n.° 99 - 7.° andar, ou ainda por solicitação em qualquer Agência do Banco Itaú S.A.

- A fim de se evitar o não recebimento de correspondências ou mesmo de dividendos, solicita-se aos
Senhores Acionistas que mantenham seu "Cadastro" sempre atualizado, informando por carta
endereçada à Divisão de Acionistas qualquer alteração de domicilio, C.P.F., n.° de conta-corrente e
n.° e nome da Agência do Banco Itaú S.A.

- A opção pelo desconto do Imposto de Renda na Fonte poderá ser manifestada, através de carta, até o
próximo dia 9. ã
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Hélio Pedro de Farias,

67, funcionário público,
no Hospital Pedro Er-
nos to. Carioca, casado
com Yê Barreto de Fa-
rias, tinha dois filhos e
vários netos. Morava na
Tljuca. Pneumonia.

Antônio Perei de Sou-
sa, 87, Industrial, em ca-
sa, Barra da Tljuca. Ca-
rloca, viúvo de Margarl-
da Peixoto de Souza,
não tinha filhos. Parada
cardíaca.

Pedro Ismael Zavada,
87, comerciante, em ca-
sa, Botafogo. Carioca,
stoiteiro. Pneumonia.

Elizio Martins de Oll-
veira, 61, comerciárlo,
no Hospital Evangélico.
Carioca, casado com
belva Pires da Silva Ro-
cha, tinha cinco filhos
e vários netos. Morava
em Ipanema. Infecção
pulmonar.

Alexandrina de Vas-
concellos Pinheiro, 64,
do lar, no Hospital de
Oracologia. Carioca, vlú-
va de Luiz Gonzaga da
Silva, tinha três filhos
e vários netos. Morava
no Grajaú. Câncer.

Renata Camargo de
Carvalho, 69, do lar, em
casa, Penha. Paulista,
solteira. Enfarte.

Carla Maria Teixeira
de Pinho, 78, do lar, no
Hospital Silvestre. Ca-
rloca, viúva de Francis-
co Rodrigues de Pinho,
tinha duas filhas Maria
Alice e Marllene — e vá-
rios netos. Morava em
Laranjeiras. Parada
Cardíaca.

Walquíria Sampaio de
Almeida, 52, do lar, em
casa, Jacarepaguá. Gaú-
cha, Idesquitada, tinha
três filhos — Wálter,
Walney e Elizabeth — e
vários netos. Câncer.

Jucélia Martins Ribei-
ro, 43, professora, no
Instituto Brasileiro de
Cardiologia. Carioca, ca-
sado com José Carlos Ri-
beiro Netto, Unha um f1-
lho, Roberto. Morava no
Engenho de Dentro.
Câncer.

Ivonete Bastos dos
Santos, 50, enfermeira,
rua casa de Saúde Santa
Rita. Carioca, solteira,
morava em Oswaido
Cruz. Edema pulmonar.

Estados
Florentino Silva, 89,

comerciante, no Hospi-
tal Português, em Salva-
dor. Casado com Candi-
do Sampaio, tinha cinco
filhos, 27 netos e 25 bis-
netos. Velhice.

Joana Cardoso Genti-

le, 60, do lar, no Hospital
Moinhos de Venito, em
Porto Alegre. Gaúcha,
casada com Augusto
Gentlle, tinha três filhos
— Waütíomiro, Cecília e
Antônio Augusto — 12
netos e seis bisnetos.
Enfante.

Exterior
Charles (Charlie)

Mingua, 56, músico de
jazz, contrabaixista, em
Ouernavaca, México. Um
dos mais importantes
inovadores do jazz, co-
mo músico e compositor,
começou sua carreira'trabalhando com Louis
Armstrong, Lionel
Hampton e Kid Ory, na
década de 40. A sua téc-
nica e a originalidade do
seu estilo vigoroso e
mordaz começaram a
fazê-lo notado no início
da década de 50. sobre-
tudo quando participou
do histórico concerto de
Masisey Hall. Toronto,
em 1953, integrando um
quinteto com as maiores
figuras do be bop: Char-
lie Parker, Dizzy Gilles-
pie, Bud Powell e Max
Roach. No fim da déca-
da de 50 e até os últimos
anos, Mingua dirigiu
uma série die grupos —
que a princípio chamou
de workshops (oficinas)— produzindo uma mú-
s i c a expresstanista . e
passional, que. (procurava

transfigurar as raízes
mais negras do jazz. Re-
velou uma série de mú-
sicos significativos, co-
mo Erlc Dolphy, Daninle
Rlchmond, Charles Mc
Pherson, Ted C u r s o n,
Rashaan Roland Kirk,
Joe Fanrell, entre ou-
tros. Gravou vários ál-
buns hoje clássicos Ido
jazz contemporâneo, co-
mo Pithecanthropus
Erectus, The Clown,
Pre-Bird e The Black
Saint and the Sinner
Lady. Escreveu uma
contundente e discutida
autobiografia — Benea-
th the Underdog. O sa-
xofonlsta Buddy Colette,
amigo de .Mingus,,lnfor-
mou que o conitrabaxista
morreu, provavelmente
na última sexta-feira, de
uma enfermidade dege-
nerativa dos músculos,
que já há algum tempo
obrigava-O' a se servir de- uma cadeira tóte rodas.
Seus restos foram ore-
mados, e haverá proxi-
mamente um serviço fú-
nebre em Los Angeles.

AVISOS RELIGIOSOS

MISSA AÇÃO DE GRAÇAS
MIGUEL JORGE DO SOUTO, titular da Firma

"AO BANDOLIM DE OURO", convida parentes, arrii-
gos, fornecedores e clientes, para assistirem à mis-
sa em Ação de Graças, pelo Cinqüentenário de sua
Fundação, a ser realizada em 10 de janeiro às 7,15
horas na Matriz dé Santa Rita de Cássia. Largo de
Sta. Rita - Rio.

ADHEMAR GALLO
(7? DIA)

+ 

Seus amigos, do Jockey Clube Brasileiro,
convidam parentes e amigos para assisti-
rem à missa de 7? dia, que em intenção
de sua boníssima alma, fazem celebrar,

amanhã, dia 10, às 19:00 horas, na Paróquia da Res-
surreição, à Rua Francisco Otaviano 99 — Copacaba-
na. (P

ANNA ZIESE OLIVEIRA
DE SÁ FREIRE

(Viúva de Mário Bolivar Peixoto de Sá Freire)
(MISSA DE 7.°DIA)

+ 

A família da querida e inesquecível ANITA
agradece as manifestações de pesar e con-
vida parentes e amigos para a missa que
fará realizar em sufrágio de sua-boníssima

alma, no dia 10, 4a.-feira, às 10 horas, na Igreja
de São Francisco de Paula (Largo de São Francisco).

IGNACIA DA NOVA
MONTEIRO ESTEVES

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Yelva, Jorge de Morais e filhos convi-
dam parentes e amigos para assis-
tirem à missa que por alma de sua

mãe, sogra e avó será rezada 4a.-feira, 10 do
corrente, às 9 horas na Igreja de N. S. da Con-
ceição da Tijuca, R. Conde de Bonfim 987.
Desde já agradecem a todos que comparece-
rem a este ato.

Polícia de Teresópolis
ouve bombeiros hidráulicos
sobre a morte dos alemães

A polícia de Teresópolis vai ouvir, hoje, dois
bombeiros hidráulicos — Nildo e Elias — que até
24 de dezembro trabalharam no apartamento dos
irmãos alemães Walter, de 88 anos, e Margareth
Scherokosz, de 83. Os dois foram encontrados mor-
tos, na semana passada, no apartamento em queresidiam, com as cabeças deformadas por golpes de
objeto contundente. Foi achada uma chave de fen-
da no apartamento, provavelmente de um dos bom-
beiros.

Ontem, o delegado Elson Campeio afastou a
hipótese de que os crimes tenham sido cometidos,
por ladrões comuns., Depois de minuciosas investi-
gações, policiais concluíram que os assassínios fo-
ram praticados por vingança e por pessoas quemantinham relações com os dois.

pessoas residentes em São
Paulo, Curitiba, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul, que se correspondiam
com mais freqüência com
Waliter e Margareth.

Os empregados do edifício
informaram à policia, que
os dois irmãos tinham mui-
to medo de ladrões. Só
abriam a porta a conheci-
dos, depois de olhá-los pelo
olho mágico. A policia não
encontrou jóias no aparta-
mento e informou que
aguarda a chegada da so-
brinha do casal e única
herdeira, Lili Lowenithal,
que mora em Israel, e. que
se correspondia com os tios
duas vezes por mês.

Nas cartas, Lili pedia aos
tios que não
objetos de valor em casa e
os aconselhava a depositar
em banco o dinheiro do alu-
guel de cinico apartamentos,
localizados no Leme e em
Copacabana. Walter tinha
depósitos no Banerj, no
Banco Nacional e no Banco
Itaú e a polícia constatou
que. ele ia freqüentemente
a um deles para retirar Cr$•50.

Os móveis do apartamen-
to eram antigos e alguns
já estavam corroídos por
cupim. Walter dormia
num velho sofá na sala e
Margareth num outro, no
quanto.' O casal não tinha
roupa de cama e se cobria
com pedaços de pano.

A higiene do apartamen-
to era precária. Os vasos
sanitários, estavam sempre
sujos, havia restos de comi-
da em pratos, a pia do ba-
nheiro estava entupida e
havia muitas baratas.

AVARBNTOS
Solitários, avaremtos e ra-

clstas: assim os Irmãos
Walter e Margareth eram
conhecidos pelos comereian-
tes do Bairro do Alto, em
Teresópolis, onde moravam
há 20 anos. Embora moran-
do há muitos anos no apar-
tamento 310 da Rua Sebas-
<tião .Lacerda, 1313, os dois
não eram conhecidos dos
vizinhos.

Tinham o hábito de sai-
rem todos os dias, às 9h.
para fazer compras e pas-sear na Praça Higimo d a
Siveira. As 12h, voltavam
para casa e ficavam vendo
televisão. As compras eram
feitas em duas mercearias
da Rua Oliveira Botelho e
numa farmácia da praça,
cujos empregados informa-
iram que o casal costumava
andar sujo, quase maltrapi-
lho e exigia notas fiscais de
tudo o que compravam
além de se recusar a ser
atendido par empregados
die cor.

O casal f ateva bem o Por-
ibuguês e costumava com-
prar quase todos os jornais.
Certa vez, Walter brigou
com o jornaleiro por causa
de um troco de Cr$ 1, che-
gando a agredi-lo. Os dois
nunca foram vistos com
amigos e vizinhos e, em
dezembro, Walter 'viajou
para o Rio.
CARTAS

O delegado Êlson Campe-
Io e o inspetor Antônio Car-
los Tindó examinaram mais
de 200 carta®, encontradas
em uma mala, e pediram à
Polínter que imande ouvir
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Doze horas depois das explosões, o navio, em chamas, envolvia o terminal de descarga:

Explosões partem ao meioe
afundam superpetroleiro na
Irlanda causando 50 mortos

Advogado é
morto em

.11 pedia aos C-^ ri i
guardassem OSLO ixOüÇalO
* Am pci ca «-* Bantry, Irlanda — Duas violentas explosões

partiram ao meio e afundaram o superpetroleiro
francês Betelgeuse, quando descarregava 120 mil
toneladas de petróleo iraniano no terminal da GulfRua Ploriano Peixoto, 1144, oil, na baía de Bantry. Morreram os 43 tripulantesbairro da flnvarma *m ffim ÚQ nayio ,fi ^ faabalhadoreS portuários.A primeira explosão ocorreu cerca de lh- local
de hoje (22h de domingo em Brasília) e quebrou osuperpetroleiro em dois. Logo depois, outra expio-
são, mais violenta ainda que a primeira, semi-
afundou o navio e provocou o incêndio do petróleoderramado no mar. A onda expansiva quebrou vi-
draças numa área de 15 km.

O advogado Gilson Pas-
sos de Albuquerque — de 46
anos, casado, residente na

bairro da Covanca, em São
Oonçalo — foi assassinado,
na madrugada de ontem,
com um tiro no pescoço.
Gravemente ferido, ele che-
gou a ser levado para o
Pronto Socorro de São Gon-
calo.

CEL. AV.
NEY VASQUES DE

CARVALHO FREITAS
(7.° DIA)

+ 

As famílias Decio Amaral Filho, Paulo
Amaral Fontoura, Romeu Thomé de
Silva, Paulo Requião Coimbra, Egas

Pereira, Lygia Mallemont Rebelo, Alfredo Ca-
nongia Barbosa e Newton Gonçalves convi-
dam para a missa de seu grande amigo NEY
que será celebrada quarta-feira, dia 10, às 19
horas na Igreja de São José da Lagoa.

EDINA C. DE MACEDO QUENTEL
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família ç|e EDINA C. DE MACEDO QUEN-
TEL agradece as manifestações de pesar re-
cebidas por ocasião de seu falecimento e
convida parentes e amigos para a missa

que fará realizar hoje, dia 9, terça-feira, às 18,30
horas, na Capela do Colégio Notre Dame, à Rua Ba-
rão da Torre, 308 (Ipanema). (P

Ele foi morto por um ho-
mem conhecido apenas co-
mo Germano quando, em
companhia de alguns ami-
gos, assistia a uma roda-de-
samba no bar N.S. da Motta,
localizado na mesma rua
onde residia, no prédio
1030, do qual era freguês
assíduo.

r
ACIDENTE

Segundo testemunhas, o
criminoso chegou ao bar e
caminhou até o salão onde
estava sendo disputada uma
partida de sinuca entre os
fregueses José Raimundo
Martins, o Maranhão — re-
sidente na Rua da Igreja,
201, no mesmo bairro — e
Dejair da Silva Monteiro —
morador na Travessa Cons-
tantind, 427, também na-
quele bairro.

Visivelmente embriagado,
ele tentou interromper a
partida e foi repreendido
por Maranhão, que o convi-
dou a se retirar. Germano,
então sacou de um revólver
e tentou matar José Rai-
mundo.' A bala, porém, atin-
giu acidentalmente o advó-
gado, no momento em queele se preparava para ir
embora. O crime foi regis-
trado na 73a. Delegacia Po-
licial e o assassino fugiu a
pé.

Mande sua secretária
ligar para 264-6807

Assinatura do
JORNAL DO BRASIL

sem. mexer um dedo!

FERNANDO ALENCAR PINTO
+ 

A filha, Celina Julia, os irmãos Meton, Júlio, Aloysio,
Danilo e Raimundo, sobrinhos e família agradecem

,as manifestações de pesar' recebidas pelo falecimento do
inesquecível FERNANDO 

'ALENCAR 
PINTO ocorrido em São

Paulo no dia 5.1.79, e convidam os parentes e amigos para
assistirem à missa de 7.° dia que farão celebrar 4.a-feira,
dia 10 do corrente, às 18 horas, na Igreja de Santo Ignácio,
R. S. Clemente. Por este ato de religião e amizade antecipa-
damente agradecem.

MARDECJIAMAS
Foi o maior desastre do

gênero até hoje ocorrido em
todo o mundo e pôs em pe-
rigo mais de um milhão de
toneladas de petróleo que
estão armazenadas no terr
minai da Gulf Oil na ilha
de Whiddy, situada no cen-
tro da baía de Bantry, Su-
doeste da Irlanda. Os habi-
tantes da ilha — cerca de
40 famílias — fugiram parao continente.

As explosões foram ouvi-
das a mais de 20 quilóme-
tros de distancia. Pedaço»
do superpetroleiro francês
foram lançados a quase um
quilômetro de altura e rse
espalharam por um raio de
mais de cinco quilômetrosno mar; as chamas chega-
nam a ter 180 metros de
altura e tudo que os bom-
beiros conseguiram foi quenão se alastrassem ao ter-
minai-

O Betelgeuse, de 280 me-
tros de comprimento e 39
de largura, fo construído
nos estaleiros franceses de
Saiht-Naaaáre e operava no¦transporte de petróleo do
Golfo Pérsico desde 1968,
tendo capacidade para ar-
mazenar 120 mil toneladas
de petróleo — quantidade
que estava descarregando
no terminal da Gulf Oil pa-ra abastecimento da Man-
da."Parecia o inferno", co-
mentou um dos tripulantes
de um das lanchas dos
bombeiros. "Era impossível
haver sobreviventes, poisalém da violência das ex-
plosões, o petroleiro derra-¦mado no mar se incendiou
imediatamente. Os que não
morreram das explosões,
morreram queimados, s e '
caíram ou se jogaram ao
mar."

Alguns corpos foram vis-
tos a flutuar no petróleoem chamas, mas não pude-ram ser alcançados. A
maior preocupação dos
bombeiros foi evitar que o

petróleo em chamas, envol-
vendo navio e o terminal
de descarga, a poucas cen-
tenas de metros da ilha de
Whiddy, fizesse explodir a
tubulação e atingisse os re-
servatórios.

A Compagnle Navale.des
Petróle, subsidiária do' gru-
po francês Total, recusou-se
a comentar o desastre, mas
o Primeiro-Ministro Man-
dês Jack Lynch, que viajou
para o local, ordenou um
inquérito, ao mesmo tempo
que, em Paris, o Sindicato
Francês da Marinha Mér-
cante exigia completo escla-
recimento do ocorrido.
ANTECEDENTES

Vinte e quatro acidentes
graves já ocorreram no ter-
minai da Gulf Oil na ilha
de Whiddy, desde que foi
inaugurada em 1968, e ai-
guns deles provocaram a"contaminação da baia de
Bantry, uma das principais
zonas turísticas da Irlanda.
Já por várias vezes o Go-
verno advertiu a Gulf Oil
sobre a necessidade de
maior segurança e ainda
recentemente ameaçou fe-
char o terminal.

Situada no melo da baía,
a ilha de Whiddy está pro-tegida das tempestades,
além de cercada por águas
profundas, que permitem a
entrada de superpetrolelros
até 300 mil .toneladas. Essas
foram .as principais razões
de sua escolha pela compa-
nhia norte-americana, con-
tra a qual se levantaram
desde sempre os protestosdos defensores da ecologia
.das autoridades do turismo
e dos pescadores-

Este foi o desastre com
superpetrolelros que causou
maior número de vitimas.
Há oito dias, frente à costa
espanhola da Corunha, o
petroleiro grego Andros Pá-
tria sofreu explosão que da-
nlficou seriamente seu cas-
co. Dos 32 tripulantes, ape-
nas nove sobreviveram.

Grandes explosões a bordo

FERNANDO ALENCAR PINTO
+ 

Fernando Alencar Pinto S.A. Importação e Exporta-
ção Cimaipinto Cia. Imp. Máq. Acess., Irmãos Pinto -

Fortaleza, Dismaco S.A. - Campos do Jordão, participam
com pesar, o falecimento ocorrido em São Paulo a 5.1.79,
do seu querido e estimado diretor-presidente FERNANDO
ALENCAR PINTO e convidam amigos e colaboradores para a
missa de 7.° dia, que será celebrada no dia 10, às 18 horas,
na Igreja do Colégio Santo Ignácio, Rua S. Clemente.

Maiores desastres provo*-•cados por explosões a bordo
de navios mercantes, desde
a Segunda Guerra Mundial:

16 de abril de 1947, o oar-
gueiro francês Grancamp,
num porto do Texas
(EUA): 510mortos;

4 de março de 1959, car-
,'guelro francês Le Coubre,
no porto de Havana: 75
mantos e 206 feridos;

25 de julho de 1964 c,ar-
gueiro egípcio Star of Ale-
xandria, no ^rto argelino'de Bona, com munições: 108'mortos e 162 feridos;

23 de maio de 1967, petro-
leiro liberlano Circe, ao lar-

go do porto francês de Tou-
lon: 38 mortos;

24 de julho de 1969, petro-
leiro norueguês Silja depois
ide se chocar com o carguei-
•ro francês Ville de Majun-•ga, perto de Toulon: 20'mortos e quaitro feridos;

31 de janeiro de 1975, o
Super petroleiro liberlano
Corintbos, no porto norte-
americano de Marcus Hook:
21 mortos.

17 de dezembro de 1976,
(superpetroleiro Sansinema,
no porto noirte-americano
jde Los Angeles: seite mor-
tos, muitos desaparecidos e '
"50 feridos;

Ladrões
auto-retrato::;;:,
de Rembraà$$:

Paris — Dois homens, ja^-,''
mados renderam a §nfext,
meira e a única moradora'
de uma casa num dosbair-
ros residenciais de P^irls1*
Louise Mellerio, de 88,^flsK
viúva de um oficial da*Ma-i'
rinha francesa e sernlpara^1
lática, e fugiram com Jüin
auto-retrato die Remfo^ançijt,
—¦ uma tela de 30 por 30
centímetros e valor inlcatouu^
lavei — e mais oito quadfôs'
da escola holandesa ào"s$£
cullo XVII. Levaram, atada,
outros objetos de vatori 

"««•>

Trem mata
dois iovensrr

OU l ijaU •

emhaoraulo
Sãò Paulo — Doisfâ-"

pazes — Antônio Cb3Íso1í(ÍÍ't
Silva, de 17 anos, e Mário.
César Duram, de 18 i-"re-
sidenite» em Bauru, foraim;
estraçalhados, domingó°'pe-v
Ia manhã, pelo trem^çarí-,,
gueiro da Pèpasa prefixo-
7 801. Os compôs foram" ar-"
rastaldos por mais dè"'50'
metros. Os dois escavam,
deitados, jumitoo, sobre os'
trilhos, com os sapafos ao.<
lado. „..,„.„,

O delegado Jorge Miásihi-"
ro admdtiiu a existência de"Um pacto de morte, deviidor
à posição dos corpos1, segun^"1
do conitou o maq,ul'n,í'&ra>
Sabino Bampônio." EleHn'dÍ!Sr'.,'
se que viu os dofe rapazesi.
sobre a ldmha férrea, a úma
distancia de cerca de':T(T
metros, no final de^úmâ?.
curva. Apesar de apitar,, .e...
TJrear, "não vi movdlmeraitoã"^
e não comsieguâu pairar :á
composição. J""

Bombeiros v
acham
de afogado

Somente ontem de ma-
drugada, uma g u a r n l'ç! & o
dos Bombeiros de Nova Pri-1'
burgo conseguiu localizar o,,
corpo do operário Flávio:
Gonçalves da Rosa — de 21 -
anos, solteiro — que morreu
afogado no rio Bengala, "na".
localidade de Córrego das
Flores, naquele município.

11 (í 1111 yEm companhia de:..um;:
amigo — Edir Werneck-, deu
21 anos e também residêfltê"
naquela localidade — 1^'$$$,",
tentou atravessar o rio, ;nç>v
domingo à tarde, quandôíOo
barco virou. Edir, que"sabe"~
nadar, conseguiu salvasse,
enquanto Plavio era levado,
pela correnteza. nt>hnr»i

corpo

ADHEMAR GALLO
(MISSA DE 7.° DIA)

Nêda Vianna Monteiro Gallo, Adhemar e Liana Vianna Gallo e filha.sY!,,,
Elyane e Alfredo Ricciulli, Hélio Vicente Vianna, senhora e filho, HaydU ._
Vianna de Mello e filho, agradecem as manifestações de pesar pelo.a.
falecimento de seu querido esposo, pai, sogro, avô, cunhado e tio, e

convidam os demais parentes e amigos para a missa de 7° dia que será ceie-"1
brada, amanhã, 10 de janeiro, às 19 horas, na Paróquia da Ressurreição, à Rutf'
Francisco Otaviano, 99, Copacabana. Uivi •

+
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Grupo tenta libertar traficantes e solta seis presos
""Pepols de interceptarem, com dois

cttttos. uma Kombl do Presidio Esmerai-
4Lno Bandeira — na altura do Km 20 da •
Av. Brasil, em Padre Miguel, seis lio-
mens armados de revólveres e escopetas
calibre 44, feriram um dos guardas e li-
bepáram seis presos que estavam sendo
levados à cidade para tratamento medi-
co. um deles seria solto ontem mesmo,
por ter sido impronunclado em seis pro-

iflS por assalto a mão armada.
^Devido à rapidez da operação e ao
>:das armas utilizadas, o chefe de

vigilância do presidio, Sr Pereira Duarte,
afirmou que o assalto tinha, na verdade,
9 objetivo de libertar as três norte-ame-
rioanas presas num avião particular,
com 17 quilos e 700 gramas de cocaína.
A Kombi que as levaria para depor na
Justiça Federal passou no local meia ho-
ra antes.

A ação
Um dos Internos que estavam na

Kombi do Presidio Esmeraldino Bandei-
ra, Antônio Carlos Salomão dos Santos,
novamente preso no Inicio da noite em
Madúrelra, afirmou na 31a. DP. qué "a
gente não sabia de nada. Quando a por-
ta dj£ camburão abriu, ficamos surpresos
e sérri saber o que fazer. Depois, fugimos;
eu fui o último a sair".

Á Kombi do presídio, placa RJ-
0252, descia a Av. Brasil, vinda de Ban-
gú^pçjo meio da pista. No banco da íren-
te, além do motorista, Fernando Fran-
cisco das Chagas, estavam dois guardas
de segurança: Jorge Santana e.Nélson de
Carvalho Pereira.

,»i Na traseira, trancados a grade e com
a porta fechada com cadeado, viajavam
os detentos Antônio Carlos Salomão dos
Santos, Jorge Martins e Sebastião Car-,
dos,o do Nascimento — que seriam me-
diçaies no Hospital' Central Nelson Hun-
gria, por problemas na garganta — além
de Joelson Dornélas, Washington Luís
Teles dos Santos e Damião César dos
Santos Silva (os dois. primeiros também
para^ consulta médica e Damião para o
Instituto Penal Muniz Sodré, de onde'
sairia, livre, às 13h).

Na altura da Rua Nilópolis, uma Fiat
amarela e umCorcel branco fecharam a
Kombi com os presidiários. Após obriga-
rem<or motorista a parar, dispararam dois
tiros, que acertaram às costas do guar-
dá Jorge Santana, um deles de raspão.
OS'outros foram imobilizados, enquanto
úm Sos assaltantes abria o cadeado e
dava^-fuga aos presos. Em seguida, fu-
giram, levando os revólveres dos guardas,
enquanto Antônio Carlos Salomão dos
Santos assumia o volante da Kombi, le-
vârido-a para ò alto da Rua João Travas-
sos, flo Morro São Bento, em Padre
Miguel.

„ , O assaltante
O guarda ferido foi socorrido peloscolegas e, após medicado no Hospital

Carlos Chagas, foi liberado. O motorista
e o«outro guarda voltaram ao presídio
para :cómünicar ao diretor, Jorge Mar-
quês Mota, os acontecimentos. Imediata-
mente, foram mobilizadas sete viaturas,•um camburão do 14? Batalhão da Polícia
Militar e um helicóptero da Secretaria
de"Ségurança Pública.-•'A Kombi só foi localizada pela po-líGia- -meia-hora depois, na Rua João,
Travassos. No carro; havia duas marcas
de'pala — uma na porta lateral e outra
ao lado da janela do motorista, que res-
valólrpelo fundo da cabina. O vidro
traseiro e o quebra-vento estavam es-
tijhaçados e o cadeado fora arrombado.

. Segundo José Marques.da Silva, querrtprá numa casa próxima ao lugar onde
a'Kombi foi abandonada, apenas um
mulato armado de revólver' desceu- do
veículo e, após saltar um.barranco de
aproximadamente três metros de altu-
ra, caminhou tranqüilamente pela Rua
Primo Olinto. Era Antônio Carlos Saio-
mão^Santos, que, só depois de atingir a
RuarSão Renato, duas quadras adiante,
começou a correr. Outros moradores das
proximidades da cabeceira da Rua João
Travassos não perceberam nada de anor-
mâli'"-^''. •

--"A'perícia chegou ao local onde a
Kombi foi encontrada, somente às 17h,
porque praticamente durante todo o. dia
a"Pblícia Militar não conseguia registrar
a-"ocórrência. Como o assalto foi do tipo
crim'e"continuado, que passa por várias
jurisdições, nenhuma das três delegacias
da região — 31a. (Ricardo de Albuquer-
que), 33a. (Realengo) e 34a. (Bangu) —
quis fazer o registro. Após muita
discussão, a 31a. DP terminou por re-
gistrar' o assalto.

O guarda de segurança' Nelson de
Carvalho Pereira e o motorista Fernando
Francisco Chagas chegaram à Delegacia

para prestar depoimento no final da tar-
de, às I7h30m, acompanhados do chefe
de vigilância do presidio, Sr Pereira
Duarte. Assim que chegou, o Sr Pereira
Duarte explicou aos policiais de plantão
que Jorge Santana, o guarda baleado du-
rante o episódio do assalto, não poderá
comparecer devido ao seu estado de saú-
de psicológico. O motorista Francisco das
Chagas, multo nervoso, ficou o tempo
todo de. cabeça baixa, com as mãos no
rosto e chegou a chorar antes de come-
çar seu depoimento.

Ao comentar o nervosismo do moto-
rista, o Sr Pereira Duarte teceu criticas
ao método usado para o transporte de
presos. Afirmou que os homens que con-
duzem os veículos do Presidio Esmeraldi-
no Bandeira, geralmente são lotados na
Superintendência de Transportes do Es-
tado do Rio de Janeiro, que não têm ne-
nhuma experiência policial ou de segu-
rança presidiária. O motorista da Kombl
assaltada ontem, era um deles. Ele che-
gou a ficar "traumatizado", segundo a
polícia.

Outros objetivos
O chefe da vigilância do Presídio Es-

meraldino Bandeira defendeu a tese de
que o assalto foi praticado com a inten-
ção de libertar as norte-americanas —
Esther Romo Andoor, Anita Wainw-
right é Martha Amaya Baca —• que se
encontravam presas no Instituto Penal
Talavera Bruce e que, ontem, também
foram à cidade numa Kombl para depor
na Justiça Federal.

Segundo ele, o desempenho da ope-
ração de resgate dos presos foi muito
bem planejada e "não parecia coisa de
pé-de-chinelo", acrescentou que nenhum
dos fugitivos "tinha razão para isso",
embora na ficha médlco-psiquiátrica de
um deles, Washington Luís Teles dos
Santos, constasse que "o interno recla-
ma e é revoltado contra o sistema peni-
tenciárlq".

Acentuou, ainda, que a hora do as-
salto (llh'40m) coincidia exatamente
com a da passagem da Kombi pelo local,
conduzindo as norte-americanas mas,
por motivo de segurança, a viagem foi
antecipada e os assaltantes acabaram
soltando outros presos. O calibre das ar-
mas utilizadas (muito potentes) foi ou-
tro motivo para o chefe da vigilância
crer que a intenção do assalto era outra.

Desipe
Ao ser- informado de que o seqüestro

do carro de presidiários teria ocorrido
por engano e que o alvo era o veiculo
que levava as três norte-americanas
presas, na semana passada, no Aeropor-
to do Rio^de Janeiro, com vários quilos
de cocaína, o diretor do Desipe, Sr
Francisco Massa Filho, disse que "o alvo '
realmente poderia ser o outro carro, que
deveria sair no mesmo horário da Kombi,
com os seis presos".

O Sr Francisco Massa Filho afir-
mou que o carro era.idêntico, o horário e
o itinerário eram os mesmos (as mulhe-
res seriam levadas do Talavera Bruce
para a Justiça Federal, para prestar de-
poimento) e, assim, ele acreditava que o
alvo era mesmo o carro com as mulhe-
res. Tão logo soube do fato, ele entrou
em contato com a Secretaria de Seguran-
ça Pública e pediu reforço para a escol-
ta, o que foi feito pela Polícia Militar.

Sindicância
Paralelamente ao inquérito policial

que deverá ser aberto pela policia, o De-
sipe abriu uma sindicância para apurar
o seqüestro da. Kombi, segundo informou
o Sr' Francisco Massa Filho. Ele disse
que os seis presos não eram "bandidos de.
expressão" e não via motivo nenhum pa-
ra que eles fossem resgatados por com-
panheiros, "salvo por uma troca de car-
ro,. já que o alvo seria uma outra via-
tura". »

Segundo o diretor do Desipe, a ficha
dos presidiários que foram libertados pe-
los seqüestradores é a seguinte:

Sebastião Cardoso do Nascimento —
preso em flagrante de tóxico e ainda não
julgado;- Jorge Martins (ou Elias Cor-
reia), condenado a oito anos por assalto
e ainda respondendo a um processo de
tóxicos; Antônio Carlos Salomão dos
Santos, condenado a 10 anos por assai-
tos; Joelson Dornélas, condenado a cin-
co anos e quatro meses por assalto e ata-
da respondendo a processo por tóxico;
Washington Luís Teles dos Santos, con-
condenado a seis anos por assalto; e Da-
mião César dos. Santos Silva (ou Marco
Antônio Ferreira), que cometeu assaltos
e homicídios quando menor e que estava
no Instituto Penal Muniz Sodré, para
jovens.

Fugitivo volta e é libertado
'Damião César dos Santos Silva, um

dos internos do Instituto Moniz Sodré
que se encontravam na Kombi do Desi7
.pe, 'Seqüestrada na tarde de ontem em
Barigüi foi posto em liberdade depois
qü'é -prestou depoimento ao Juiz de Me-
nores, Sr Paulo Roberto Leite Ventura,
horas depois de ter-se separado dos ou-
tròs companheiros.

Ar.überação de Damião se deu, se-
gundo o juiz, porque ele demonstrou es-
tar plenamente recuperado dos delitos
que cometera quando era" menor. Além
de.dois exames de cessação de periçulo-
sidade. a que foi submetido, ambos posi-
tivos, "ele provou que está apto para
viver uma vida honesta, aqui compare-
cendo,M quando podia optar pela fuga",
disse..o Sr Paulo Roberto Leite Ventura.

..Dos seis ocupantes da Kombl seques-
trada, era Damião, pelo seu passado, exa-
támêhte o que tinha maior número de
condenações, pois, por sua ficha penal, o
término de suas penas — sem contar ou-
tre*'processos ainda por julgar — só se
daria no ano de 2007. Todavia, essas con-
dènações foram anuladas, diante da
comprovação de que ele era menor quan-
db cometera os delitos.

I Em face disso, ele passou da Justiça
Criminal para a esfera do Juizado de
Ivjenorès, embora estivesse recolhido ao
Instituto Penal Muniz Sodré desde Io de
abril de 1976, uma vez que fora preso
cpmcsendo maior e, como tal, condena-
do. Durante o período em que esteve pre-
sp, Damião aprendeu as profissões de de-
senhista-copista e de mecanico-eletri-

cista e já tem emprego assegurado nessa
última.

Na audiência com o Juiz de Meno-
res, Damião afirmou que teve de utilizar
um ardil para não ser morto pelos pre-
sidiários com os quais viajava. Assim
que pensou em desligar-se, convenceu-os
de que pretendia fugir, uma vez que es-
tava condenado a mais de 70 anos de re-
clusão.

Damião, atualmente com 23 anos,
chegou em companhia de seu pai, por
volta das 17h, cerca de quatro horas de-
pois de que o diretor do Departamento
do Sistema Penitenciário, Sr Francisco
Massa Filho, havia comunicado ao Juiz
de Menores sua fuga. Sua apresentação
no Juizado estava prevista para a tarde
de ontem, devendo a Kombi que condu-
zia os outro cinco .internos para o Hos-
pitai Penitenciário, passar por ali a fim
de deixá-lo.

Ao Juiz Paulo Roberto Leite Ventura
ele afirmou que, assim que se separou
do grupo de fugitivos, caminhou a pé
até Realengo onde mora uma tia, que o
levou à presença do pai, residente em
Campinho. Durante o trajeto até Rea-
lengo, passou por caminhos difíceis, in-
clusive pelo meio do mato, pois estava
sem dinheiro e tinha receio de ser re-
conhecido. Ao chegar ao Juizado, man-
cava: machucou uma das pernas ao pu-
lar um muro.

O Juiz Paulo Roberto Leite Ventura
fez questão de frisar que a importância
da apresentação, espontânea, de Damião
no Juizado é que ele não sabia que ia
ser posto em liberdade.

Presidiários da Ilha Grande
fazem greve de fome contra
disciplina do novo diretor

O diretor-geral do Desipe, Sr Francisco Massa
Filho, confirmou, ontem; que houve üm inicio de
greve de fome entre os internos do Instituto Penal
Cândido Mendes, na Ilha Grande, no fim de sema-
na. A situação foi contornada pelo novo diretor
daquele estabelecimento, Major Moacir Gitirana,"que tomou as medidas disciplinares legais".

Relevou o Sr Francisco Massa Filho que a gre-ve de fome durou um dia e meio, em consequên-
cia de medidas disciplinares que o novo diretor in-traduziu na colônia penal, as quais, de imediato,
não foram.aceitas pelos internos, mas eles acaba-ram compreendendo que essas medidas tinham deser tomadas e a greve de fome foi suspensa.
SEM NOTICIAS

A precariedade do slste-
ma de comunicação com a
Ilha Grande, segundo o Sr
Francisco Massa Filho, faz
com que. o Desipe ainda não
tenha um panorama geral
do que realmente ocorreu
no Instituto Penal Cândido
Mendes.

O diretor dò Desipe afir-
mou que os únicos contatos
que teve com a direção do
presidio foram às comunica,
ções do inicio e do fim da
greve de fome. Ele não sa-
be informar se da greve
participaram todos os 550
presidiários da Ilha Grande.

A Procuradoria-Geral da
Justiça ainda não decidiu
qual medida tomar em rela-
ção às denúncisa contra o
ex-diretor do presídio da
Ilha Grande, Capitão' da
PM Alípio Antônio Cascão
Gomes, e quatro auxiliares,
também militares, acusados,
em sindicância àd Secreta-
ria de Justiça, de pratica-
rem irregularidades na ad-
ministração da penitencia-
ria.

Os cinco militares apre-
sentaram-se, ontem, ao De-
partamento-Geral do Pes-
soai da Polícia Militar, po-
rém o Serviço de Relações
Públicas não quis informar
para onde foram designa-
dos. Alegou que é "uma
ação de comando e se ò Co-
mandante entender qué
suas decisões devam ser le-
vadas à público, ele o fará.
Se não, nada será divulga-
do. .
INQUÉRITO

Dependerá da Procurado-
ria-Geral da Justiça a aber-
tura de inquérito contra o
capitão e os auxiliares —
Tenente Marco Antônio, os
sargentos Lucildo Amilch
Tebald e Wesley Dias Brum
e o cabo Antônio José Rai-
mundo, conhecido na Ilha
Grande como Cão do Maio.
Se a decisão for de que eles
cometeram crimes milita-
res, será instaurado inqué-
rito pollcial-militar na PM
e, em caso contrário, res-
ponderão a inquérito poli-
ciai e serão processados na
Justiça comum, se a Pro-
curadoria achar que os cri-
mes são civis.

O chefe do Serviço de Rs-
lações Públicas da PM, Ma-
jor Brandino Melo, disse
que a posição, até o mo-
mento, do comando da cor-
poração é de não tomar co-
nhecimento das denúncias,
porque, até ontem, não ha-
via recebido o relatório da
sindicância. Segundo o ma-
jor, o comando da PM con-
sidera tudo o que foi publi-
cado na imprensa, até ago-
ra, "especulação", embora
haja uma nota oficial da

Secretaria de Justiça ad-.
mitindo a pcorrência de ili-
citos penais na administra-
ção do presidio.
TORTURAS

Os PMs torturam, no dia
20 de outubro, quatro pre-
sos, por' terem tentado íu-
gir da Ilha Grande. Eles íi-
caram dois dias consecuti-
vos amarrados a árvores,
sofrendo toda a sorte de
maus-tratos. De acordo com
Informações de presos, o
cabo Antônio José Raimun-
do é conhecido pelo apell-
do de Cão do Mato, pelo
conhecimento que tem das
matas locais, o que lhe per-
mitia recapturar a maio-
ria dos detentos que fu-
giam, além da violência
com que lidava com eles.

O Promotor Henrique
Nogueira da Costa não, en-
tregou, ontem, ao Secreta-
rio de Justiça, Sr Laudo
Camargo, o relatório das
sindicâncias que vem fa-
zendo em presidiòs do Rio,
apurando denúncias . de
maus-tratos em presos, no-
tadamente no Instituto Pe-
nal Lemos Brito.

As denúncias' foram fel-
tas por alguns presidiários
ao Cardeal-Arcebispo do
Rio de Janeiro, D Eugênio'
Sales, quando da visita de
Natal aos presídios.
REFORMA

A comissão constituída
para a elaboração do ante-
projeto da reforma penal
reuniu-se, ontem, pela pri-
meira vez, na Vara de Exe-
cuções Criminais, sob a
presidência do Juiz Fran-
cisco Horta. Estavam pre-
sentes o Deputado federal
Miro Teixeira, os juristas
Heleno Fragoso e Nilo Bap-
tista, além dos Promotores
Luís Fernando Freitas dos
Santos e Antônio Vicente
da Costa Júnior.

Segundo o Sr Franslsco
Horta, a comissão debateu
se seria feito um anteprq-
jeto de lei federal, uma lei
estadual ou apenas um de-
creto regulamentando a
reforma penal proposta.
Entre os itens discutidos,
destacam-se o de pena in-
determinada e o dó direi-
to de voto do presidiário,
que, desde o momento em
que vai para a prisão, tem
os seus direitos politicos
suspensos.

Na reunião, ficou decidi-
do que a pena indetermi-
nada não fará parte do an-
teprojeto, a ser apresenta-
do no Congresso Nacional
pelo Deputado Miro Teixei-
ra, porque poderá causar
polêmicas entre deputados
e senadores "e nós ' temos
pressa", segundo o Juiz
Francisco Horta.

Comerciante carioca relata
torturas e extorsão de que
foi vítima em São Paulo

São Paulo — O comerciante carioca José Au-
gusto Moreira Pantaleão — residente na Rua.Aiei-
ra, 493, em Vilã Cosmos, no Rio — esteve com seu
advogado na Coordenadoria de Informações e (Ope-
rações da -Secretaria de Segurança Pública, para
relatar a extorsâoe as torturas de que foi vítima
no 45° Distrito Policial, em Vila Brasilandia.

Ele foi preso no dia 28 de dezembro, no Cen-
tro da cidade, no escritório de sua empresa, Inter-
serve do Brasil — Empreendimentos Imobiliários,
acusado de vender casas populares inexistentes.
Ele declarou que, na hora da prisão, os investiga-
dores levaram Cr$ 51 mil 46 em dinheiro, Cr$ 23
mil em cheques, um relógio Cartier e uma.mala
com roupas e documentos.
"PAU-DE-ARARA"

José Augusto Pantaleão
disse que até o dia 4 deste
mês foi torturado no 45?
DP inuma saUimha qlue os
¦policiais chamavam de
apartamento. Foi pendura-
do no pau-de-arara e agre-
dido a pontapés .socos e
pauladas nas costas e na
cabeça. Segundo ele, várias
vezes os policiais insinua-
ram que "em troca de
Cr$400 mil. nós te colo-
carnes na rua e esquecemos
o estelionato".

O advogado carioca Fran-
cisco Ribeiro do Nascimento
representou contra os poli-
ciais — identificados como
o delegado Iavnov e os in-
vesügadores Silvano e

César — e pediu garantias
de vida para ele e seu clien-
te, até que saíssem de São
Paulo. Informou, ainda, que
cópias da representação se-
rão encaminhadas ao Pre-
sidente da República, ao
Ministro da Justiça, ao
Governador de São Paulo e
ao presidente do Conselho
Federai da OAB.

Caminhando com multa
dificuldade, José Augusto
Moreira Pantaleão exibiu
.¦manchas roxas, consequên-
•cias das torturas. Por deter-
minação da Secretaria de
Segurança Pública, ontem
mesmo ele foi submetido a
exame de corpo de delito.
No começo da noite, viajou
para o Rio de Janeiro.
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Daniel Willian Glover (E) informava a polícia norte-americana
quando algum suspeito alugava aviões na empresa onde trabalhava

Piloto preso com cocaína
ajudava a polícia dos EUA

O piloto do Lear Jet 24-B,
prefixo M-ll-FH — que con-
dúzia seis norte-americanos
e 17 quilos 7Ò0 gramas
de cocaína pura, aprrendi-
dos no dia 29 de dezembro
no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro — Daniel
William. Glover, é infor-
mante do Drug Enforce-
ment Administration (De-
parlamento de Controle de
Drogas), segundo documen-
to desse órgão norte-ameri-
cano, recebido, ontem, pelo
Juiz Ariosto Resende.

Depois da confirmação de
que elementos ligados à
máfia do tóxico tentaram
seqüestrar as três mulheres, ¦
no trajeto entre o Instituto
Penal Talavera Bruce; em
Bangu, e a 4a. Vara Fede-
¦ral, na Avenida Rio Branco,
o Juiz Ariosto Resende pe-
diu reforço para a escolta
dos presos e para ele ,pró-
prio. Os poiiciaissemosüa-
vam- assustados por terem
de enfrentar o congestiona-
mento ida Avenida Brasil,
às 19h de ontem, quando
os detidos regressaram a.
Bangu.

CONFESSOU

O chinês naturalizado
norte-americano G e o r g e
Antony Cruz Júnior Confes-
sou ontem, durante o inter-
rogatório presidido pelo
Juiz Ariosto .Resende, que
toda a cocaína apreendida
era de sua propriedade, ad-
quirida em Santa Cruz de
La Sierra, de pessoa da qual
Ignora o nome. Seu destino
era os Estados Unidos, onde
seria revendida.

Ele concordou com a
denúncia oferecida pelo
Ministério Público, eximin-
do os demais passageiros e
tripulantes do Lear Jet de
qualquer culpa. Disse, tam-
bém, ter sido ele quem re-
comendou ao co-piloto, Har-
ver Alilen Nisbim, para dei-
xai\ a mala que continha a
cocaína a bordo do avião.

O titular da 4a. Vara
Federal deverá receber, nas
próximas .horas, da Polícia
Federal, minucioso do-
cumento do Drug Enfor-
cement Administration, so-

bre a vida de cada um dos
presos. Geórge Antony está
incurso nos Artigos 12 e 14, ¦
combinados com oParágra-
fo 18, Item I da Lei n1?
6 368/76, que prevêem pena
de três a 15 anos de reclu-
são.

O advogado Zalro Lara
Filho e. outros seis contra-.
tados pelo Consulado Ame-
ricano — José Alves Alen-
car, João Francisco Saúwen
Filho, Regina Lúcia Fluzza
Sauwen, Iolanda Camargo
Gonçalves, César Rodrigues
Teixeira e Pércio Rangel de
Almeida — garantem que,
com exceção de George An-
tony, os demais envolvidos
nada têm com o tráííco.

Segundo o Sr ZalTO Lara
todos os passageiros aceita-
ram o convite de George
Antony para uma viagem
de três dias no Rio de Ja-
neiro. Adiantou que George
admitiu ser o dono da co-
caina e que, apesar disso,
ele não tem antecedentes
criminais nos Estados Uni-
dos, bem como as pessoas
que o -acompanhavam, o
que vai provar com docu-
mentos que espera receber
daquele pais. 

'

O CO-PILOTO

O documento recebido pe-
Io Juiz Ariosto Resende,
além i:e revelar ser o piloto
Daniel William Glover lri-
formante do Drug Enforce-
ment Administration diz
que ele informa há dois
anos — desde 1976 sobre
qualquer avião fretado â.
Executive Aviation' Services
por elememtos suspeitos.

O documento acrescenta
que, em certa ocasião, Da-
níel Glover forneceu infor-
mações que levaram o
órgão a ter sucesso no des-
mantelameato de uma or-
ganlzação de tráfico de he-
roina. Consta, ainda, que
Daniel Glover, antes de de-
colar de Los Angeles, tentou
saber algo a respeito do co-
piloto, Harver Allen Nisbim,
mas a mensagem não foi
recebida com clareza, dal
ele ter partido sem a res-
posta. O 'detalhe, segundo
policiais, pode provar que
Nisbim também pode estar
envolvido com o •tráfico.

Os depoimentos eram to-
mados normalmente na so-
breloja do prédio ti> 241 da
Avenida Rio Branco — on-
de funciona a 4a. Vara Fe-
deral — até que chegaram
os comentários do assalto à
viatura do Desipe.

Segundo o Desipe e poli-
ciais da Zona Rural, ás au-
toridades tinham sabido d*
algo com antecedência •
anteciparam a hora da sai-
da das detidas.

O motorista do Desipe,
V á 11 e r Capinelro, recebeu
ordens para sair. 30 minutos
antes do estabelecido. Na
4a. Vara Federal, ele per-
maneceu tenso durante (o-
do o tempo em que os nor-
t e- a mericanos prestavam
depoimento.

Diante dos fatos, o titular
da 4a. Vara Federal pergun-
tou ao traficante George'
Antony Cruz Júnior se ele'tinha.algo a ver com a ten-
tativa de seqüestro das três
mulheres que com ele viaja-
vam. tendo obtido a seguin-
te resposta:

"Não tenho conhecimento
da possibilidade de qual-
quer.dos ouwos passageiros
serem seqüestrados por pes-
soas residentes nesta Capl-
tal."

Antes de a imprensa ter
acesso aos autos, a sala de
espera da 4a. Vara Criminal
foi subitamente Invadida
por policiais da PM, tendo .
à fremte dois agentes fede-
rais empunhando métralha-
doras. Logo atrás, comanda-
dos pelo sargento, Santana,
vários policiais armados
com metralhadoras pazan,
ocuparam o recinto. Por
volta das 19h, os detidos fo-
ram dispensados pelo Juiz
para • retornar aos lugares
onde estão presos.

Os dois agentes federala
acompanharam o Juiz Arios-
to de Rezende até sua
casa que, permanecerá vi-
giada até que a policia con-
clua as investigações sobre
a tentativa tíe seqüestro
das três mulheres..

]uiz ouve os acusados em sigilo
Com os repórteres proibi-

dos de permanecer na sala
de audiência — só entra-
ram os fotógrafos e, assim
mesmo, por alguns instan-
tes 77- e com uma hora de
atraso, o Juiz da 4a. Vara
F edenal, Ariosto Resende,
interrogou, ontem à tarde,
os sete norte-americanos
que, há duas semanas, fo-
ram presos com 17 quilos
700 gramas de cocaína no
A e r o porto Internacional,
por agentes Ida Secretaria
da Receita e da Polícia Fe-
deral.

Na audiência, além dos
réus e do magistrado, esta-
vam presentes o delegado
federal d e entorpecentes
Arlindo Chanca, o Procura-
dor da República Sérgio Ri-
beiro da Costa, e os sete
advogados dos traficantes
contratados pelo Consulado
Geral dos Estados Unidos,
que também mandou um
funcionário brasileiro, como

intérprete, além de dois as-
sessores que não se indenti-
ficaram.

Com bastante antecedên-
cia — nora e meia anÇes
do previsto, que era 14h —
chegaram ao prédio da Jus-
tiça Federa?, na Avenida
Rio Branco, 241, em duas
Kombi do Departamento do
Sistema Penitenciário, o j
norte-americanos Harvey
Allen Misbin, Robert Joseph
Ramires, George Antony
Cruz Júnior e Daniel Wil-
liam Glover, que estavam
no Instituto Presidio Ari
Franco, e Esther Romo An-
door, Martha Amaya Baca
e Joyce Anita Wainwright,
vindas do Instituto Penal
Talavera Bruce, em Bangu.

Os presos, uniformizados
e algemados, foram levados
para o segundo andar do
prédio, onde permaneceram
num salão. Cerca ae
meia-hora depois, por de-
terminação do Juiz Ariosto

Resende, foram levados pa-
ra o refeitório dos Juizes,
no mesmo andar, onde,
trancados e com um guarda
à porta, aguardaram até às
15h, quando começaram os
interrogatórios.

Com a ajuda do funci-má-
rio do consulado, Rui Bar-
ros, o Juiz Ariosto Resende
interrogou, primeiro, Daniel
William Glover e Harvey
Allen Misbin, respectiva-
mente piloto 'e co-piloto do
avião fretado à empresa
Executive Aviation Services
Long Beach, da Califórnia,
que afirmaram desconhecer
a existência de drogas no
avião.

Os dois tripulantes, após
cerca de duas horas de de-
poimentos, por determi-
nação do Juiz Ariosto Re-
sende, foram retirados da
sala de audiências e, alge-
mados, colocados numa de
pendência ao lado.
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ANALISE IIN6TICA DO MAPA DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO Ji -
Frente lamlestaclonirla no litoral da Bahia ondulando pelo In-
terior de Minai Gerai». Anticlclone polar com centro de 1024
mb, localizado a 359$ e 539W. Nova frente fria localizada
em Bala Bianca, na Argentina.

NO RIO

Bom com nebulosidade du-
rente o dia passando a nubla*
do à tarde com possível Ins*
tabilídade.

OS VENTOS

O
«Tf

De Leste fracos a moderados

A CHUVA
Chuva (em mm) recolhida

ne poito do Aterro do Fia-
mengo do Instituto Na-
cional de Meteorologia, Cidi-
de do Rio de Janeiro.
Nas últimas 24 horas 0.0
Acumulada este mês 25.0
Normal mensal 136.5
Acumulada este ano 25.0
Normal no ano 10/5.8

O SOL

__.
Nascer ,
Ocaso

5hl7m
18h43m

A LUA

CRESC.

_
Oe 5 a 12 da janeiro

O MAR

MARIS

Rio*NiteróÍ — Preamar:
lhl6m/l,lm e 12h48m/l,lra.
Baixa-mar: 6h43m/0,5m e 18h
53m/0,3m. Cabo Frio - Prea-
mar: 27m/0,9m e 12h09m/
0,9m. Baixa-mar: éh25m/0,4m
e 18h43m/0,2m. Angra dos
Reis - Preamar: lh28m/l,0m,
10h54m/l,lm e 23h41m/l,lm.
Baixa-mar: 6h59m/0,5m • 19h
03m/0,3m.

TEMPERATURAS

Dentro da bafa
Fora da barr a

229
229

TEMPERATURA E O TEMPO
NOS ESTADOS

Amazonas. — Nublado com pancadas ocasionais. Temp.:
estável. Máxima: 30.8. Mínima: 23.3.

Acre • Rondônia — Nublado com Instabilidade no pe-
rlodo. Temp.: estável. Máxima: 30.0. Mínima: 21.8.

Parí *-*- Nublado com pancadas ocasionais. Temp.: estável.
Máxima: 30.8. Mínima: 22.9.

Maranhão — Nublado com Instabilidade no Sul do Es-
tado. Temp.: estável. Máxima: 30.4. Mínima: 24.7.

jr»"*'Rio Grande do Norte — Bom com nebulosidade a ocasio-
nalmente nublado. Temp.: estável.

Paraíba e Pernambuco — Bom com nebulosidade ocasio-
nalmente nublado no litoral. Temp.: estável. Máxima: 31.3.
Mínima: 22.3.

Alagoas e Sergipe — Nublado sujeito a instabilidade.
Temp.: estável. Máxima: 30.9. Mínima: 22.4.

Bahia — Instável com chuvas no Sul, demais regiões
nublado passando a instável com declínio. Temp.: estável.
Máxima: 29.5. Mínima: 25.2.

Brasília —t Instável sem chuvas períodos de melhorias.
Temp.: estável. Máxima: 22.3. Mínima: 17.6.

São Paulo — Bom com nebulosidade variável ocasional-
mente nublado no litoral. Temp.: estável. Máxima: 22.4. MÍ- .
nima: 13.8.

Paraná — Bom com nebulosidade ocasionalmente nublado
no .litoral. Temp.: estável. Máxima: 21.0. Mínima: 11.8.

Santa Catarina — Bom com nebulosidade ocasionalmente
nublado no litoral. Temp.: estável. Máxima: 24.6. Mínima:
17.6.

Rio Grande do Sul — Bom com nebulosidade. Temp.: es-
tlvel. Máxima: 26.1. Mínima: 17.2. *

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo
para hoje, nas cidades seguintes:

Amsterdã, 3, nublado — Atenas, 12, chuvoso — Bancoc,
33, bom — Beirute, 16, nublado — Belgrado, 3 abaixo de
zero, bom — Berlim, 6 abaixo de zero, nublado — Bogotá,
19, bom — Bruxelas, 3, bom — Buenos Aires, 23, bom —
Cairo, 20, bom — Caracas, 27, nublado — Chicago, 12 abaixo
de zero, neve — Copenhague, 2 abaixo de zero, nublado —
Frankfurt, 8 abaixo de zero, bom — Genebra, 0, nublado —
Helsínqui, I abaix ode zero, neve — Lima, 25, bom — Lisboa,
14, bom — Londres, 8, chuvoso — Los Angeles, 20, nublado
— Madri, 9, chuvoso — Manila, 27, nublado — Montreal, 3
abaixo de zero, nublado —- Moscou, 14 abaixo de zero,
bom — Nova Deli, 24, bom — Nova Iorque, 2, chuvoso —
Paris, 2 abaixo de zero, nublado — Roma, 12, bom.
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Desistência de Mafr4
faz de Garófalo único

jj candidato no atletismqr
Em ofício circular envia-

.do ontem aos clubes íilla-
dos, o coronel Fernando
Mafra renunciou a disputar' a reeleição para a presldcn-
cia da, Federação de Atletls-
mo do Rio de Janeiro. Ro-
berto Garófalo, apoiado pe-
Io Vasco, é agora candidato
único para a eleição do dia
30 deste mês.

No cargo há dois anos e
melo, Fernando Mafra jus-
tiílcou que anteriormente
havia concordado em oonti-'. nuar na presidência e m
razão de não ter sido lança-
do no prazo oficial um can-
didato de oposição.

NAO ficar vazio

Fernando Mafra, como
. militar, está na Iminência

de ser transferido para ou-
tro. Estado. Este motivo o
levou a ríâò concorrer & ree-

A toraiina Antalya tentara sua segunda vitória na reunião do próximo sábado na Gávea

P. Norma
derrota
Marituba

Dama da Planície faz bom
treino para correr sábado

Princesa Norma, por Jas-
min em Lisandra, venceu o
segundo páreo de ontem à
noite no Hipódromo da Gá-
vea, contando com uma
direção segura do jóquei A.
Oliyeira. A segunda coloca-
ção pertenceu a Marituba
com J. Ricardo. O tempo da
vencedora para os 1 mil 100
metros, na pista de areia'
leve, foi de lm07s2/5.

19 Páreo

1' Sestlme, P. Cardoso
2' Daya, J. Queiroz

Vencedor: (4) 1^90. Dupla
(34) 6,10. Placês (4) 1,30.(5)
2,30. Tempo: lm03s2/5 —
Treinador: Gracl Cardoso —
Não correu: Miaba, retirada
pelo serviço de veterinária.

2? Páreo

19 princesa Norma, A. Oli-
veira

29 Marituba, J. Ricardo

Vencedor:.(4) 8,10 Dupla:
(23) 5,50 — Placês: (4) 3,40
(2) 1,70. Tempo: lm07s2/5

Treinador: A Morales.

i 39 Páreo '

19 Schwartz, M. Andrade
29 Faravela, J. Ricardo

Vencedor (2) 3,90 — Du-
pia (2) 3,80 — Placês (2)
2,50 e (4) 6,20 — Tempo:' lm02s '2/5 — Treinador; W.

. Andrade.
/

49 Páreo

19 Sagittaire, F. Esteves
29 Crepon, G. F. Almeida

Vencedor (1) 1,60 — Du-
pia (11) 6,30 — Placês (1)
1,30 e (2) 1,90 — Tempo:
lm 21s 2/5 — Treinador: A.
Araújo — Dupla exata com-

; binação (01-02) Cr$ 3,90.

59 Páreo

19 Dilemango, J. M. Silva
29 Combatente, F. Esteves

• Vencedor (2) 2,20 — Du-
pia (24) 3,80 — Placês (2) 

'¦
1,40 e (6) 1,80 — Tempo:.
Im28s —.Treinador: Felipe
Pereira Lavor.

69 páreo

19 Ouro Fosco, G. Alves'
29 Zoslmus, J. Queiroz (

Vencedor (1) 2,00. Dupla
(12) 1,70. Placês (1) 1,00
(2) 1,00 — Tempo, lm03s.
Treinador, SHyIo Morales.

79 pareô

19 Pirão, J. M. Silva
29 Pertinente, D. Guigno-

rii

Vencedor (1) 2,30. Dupla
(14) 5,30. Placês (1) 1,80.
(6) 2,90. Tempo, lm22s4/5

Treinador , Silvio Mora-
les. No quarto páreo, o ca-
valo Salsalito não foi apre-
sentado. 

~

8? páreo

19 Jorgete, R. Silva
20 Happy, Eagle, J. M.

Silva

Vencedor (3) 5,00. Dupla
(23) 3,20 — Placês (3) 1,30
(5) 1,20 — Tempo, lm03s
1/5. Treinador, Jorge Borlo-
ni. Dupla exata combina-
ção (03-05) Cr$ 8,90. Mo-
vimento geral de apostas
CrS 9 milhões 321 mil."

Dama da Planície, sob a
direção *do bridão Juvenal [
Machado da Silva, irnpres-
sioiiou favoravelmente ao
treinar em 1 mil 200 me-
tros, assinalando lml8s,
sempre com disposição, sem
ser inteiramente apurada
em parte alguma do per-
curso, finalizando pelo cen-
tro da pista, em 13s para os
últimos 200 metros.

Vladivostok, dirigido por
Jorge Ricardo, mostrou que
está em forma das melho-
res, em trabalho de rigor,
ao assinalar lml6s3/5 para
os 1 mil 200 metros, rinali-
zando com firmeza, em 13s
para os últimos 200 metros.
A raia de areia não esteve
boa para marcas nos.últl-
mos dias no Hipódromp da
Gávea.

OUTROS TREINOS

Historian (R. Freire) —
1 mil 200 metros em lml7s
3/5, com boa ação final, im-
pressionando pela disposi-
ção do arremate.

McLaren (A. Hodecker)
— 1 mil 400 metros em lm
35s, terminando" sempre
com sobras.

VMla Royalle (Vignolas)
-lmil 300 metros em lm
25s3/5, com boa ação final,
agradando como de hábito.

Hors d'Oeuvre (F. Este-
ves) — 1 mil 600 metros em
lm44s3/5, com disposição,
em 13s para os últimos 200
metros.
Farceuse (F. Esteves) —- 1
mil metros em lm07s, de
carreirão. •

Cap Ferrat (J. Ricardo)
¦ — 1 mil 300 metros em lm
24s, firme.

Indore (J. Ricardo) —
Duas partidas, uma de 600 .

metros e outra de 700 me-
tros, assinalando 39s e 46s,
respectivamente.

Tianko (E. Freire) — 1
mil metros em lm06s,, com
firmeza.

Royal Dladem (F. Lemos)
1 mil 400 metros em lm

34s3/5, com 14s2/5 para os
últimos 200 metros, sempre
fácil.

Abominável (G. Alves) —
1 mil 300 metros em lm25s,
muito bem.

Great Bliass- (F. Pereira
Filho) — 1 mil 200 metros
em lml7s, de seta errada,
dos 1 mil 600 metros aos 400
metros. .

Horsoto (A. Ramos) — 1
mil 400 metros em lm33s,
com boa ação;

Easy Love (A. Hodecker) .
1 mil 600 metros em lm

45s, com boa disposição, em
13s3/5 para os últimos 200
metros.
TUareg (J.. Ricardo) — 1 .

mil 300 metros em lm23s,
muito bem..

Favorable (G. Alves) —
1 mil 500 metros em lm
37s, com firmeza.

Long Lady (F. Pereira. Fi-
lho) — 1 mil 500 metros em
lm39s, com muitas reservas,
impressionando favorável-
mente.

Ninsky (F. Esteves) e Ui-
rari (Ev Ferreira) — 1 mil
600 metros em lm46s, ter-
minando com reservas, sem.
vantagem para um ou ou-
tro.
Quecyan (J. Esteves) — 1
mil 300 metros em lm25s,
com boa ação.

Donald (R. Silva) e Xari-
don (A. Souza) — 1 mil 200
metros em lm20s, sem van-
tagem para um ou outro.

Zafette (A. Souza) — 1

mil 600 metros em lm44s,
com boa ação.

1*11 Be Lucky (A. Oliveira).
1 mil 400 metros em lm

34s, còm muitas reservas, em
13s para os últimos 200 me-
tros.
• Quicio (C. Valgas) — 1
mil 600 metros em lm46s,
muito fácil.

Xis Crack (C. Valgas) e
Amarette (tf. Ricardo) — 1
mil 600 metros em lm47s,
com grande vantagem para

primeiro.
Reivlla- (J. Esteves) e

Rondjar (F. Esteves) — 1
mil 300 metros em lm25s,
com boa ação, arrematando
juntos.

Reveur (D. F. Graça) — i
mil 500 metros em' lm 43s,
de carreirão. «

Salter (F. Freire). — 1
mil 200 metros em lml8s
3/5, num ótimo exercício.

Voi au Vent (J. M. Silva)
1 mü 200 metros em lm

19s3/5, com disposição final
das melhores.

Xadir (F. Esteves) .— 1
mil 200 metros em lml9s
3/5, com boa ação, em 12s
2/5 para os últimos 200 me-
tros.

Miss Yata (R. Silva) — 1
mil metros'em lm06s, com
ação firme.

Brigand (F. Esteves) — 1
mil 300 .metros em lm26s
com sobras.

Vampire (E. Ferreira) —
mil 300 metros em lm24s

3/5, ótimo. .
Skopelos (F. Pereira Fi-

lho) e Tamarana (D. Neto)
1 mil 200 metros em lm

19s3/5, com grande vanta-
gem para o primeiro, que
esperou em todo o percurso.

Gatsby (M; Peres) — 1
mil 200 metros em lm22s,
facilmente.

Melhor páreo da
o Handicap Extraordin

1.— 1.600 — Cr$ 55 mil —
Trena 56, Composição 51,
Antalva 56, Mezobi 55, Dona
Rosa 55, Yamamca 56, e Jari
Pataka 55 (este páreo está
reaberto até as 21h de ho-
je). •

— 1.400 — Cr$ 55 mil —
Dorogoy e Tlckieit 56 e Fran-
klin, Devillsh Khan, Smeta-
ma, Faustas, Royaü Dladem
55,, Quialilty Show, Balado e
TU Be Luck, todos com 55.

— 1.300 — Cr$ 35 mil —
Pirão 57, Duvaí 58, Reveur
56, Go-To 58, Peribel 58,
Reiville 58 e Virneiro 55.

— 1.600 — Cr$ 48 mil —
Itraprovisor 55, Bazaruco 56
e Cafeeiro, Petit Parisien
Bajiro, Czar Dimitri, Vau-
eresson e Guaxo, todos com
57.

1.500 — Cr$ 48 mil — Can
I Say 53, Gay Conquest 56,
Defender 57, Tymmy Djak
54, Princesa Eva 54 e Tagi-
de 54

1.200 — Cr$ 48 mil — Call
Me 55, Vaillante 55, Scold
54, Endofasia 55, Fascia 55,
Green Flower 55, Rely II 56,
Revira 55, Tamarana 55, Ki-
tle 57 e Czaritsa Svetlana
57

1.200 — Cr$ 40 mil —
Frangal 58, File de Jour 55
e Bisnal, Brasas'Rush,
Danadão, Desperto e Xari-
don. todos com 57

1.600 — Cr$ 35 mil —
Lord Breck 54, Rei Negro
57, Hors D'Oeuvre 57, Bellu-

— 1.300 — Cr$ 65 mil —
(Handicap Extraordinário)

— Vampire 53, Vladivostok
55, Salzbuirg 58, Abominável
56, Grissia 57, Dama da Pia-
nicie 5,- Furibond 51, El
Amigo 52, Myrus 53 e Larin.
golo 51.

—1400—,Cr$48mdl —
Sir Patriota 55, Sir Sloop 55,
Idatoan 57, Futuroso 54,
Banlde 55, Vergobret 55,
Bamborial.55, Farno 56, Sa-
cris 55, Degallium 55 e
Skopelos 55

— 1 500 — Cr$ 55 mil —
The Giorgia e Bqleadora 52
e Etule, Dragonadà,
tFlagship, Tia Neca, Helva
lanclair e Tangencia, e Jo-
brasil, todas com 56 .

DOMINGO
no 56, Cash 58, Dabaru 52,
Golden Peacock 58 e Quicio
57

1.500 — Cr$ 48 mil —
Sotira 55 e Bois de Bologne,
Arenero, Mister Dudu, Czar
Guirguy, Sator, Decalogo,
Paulus, Lasio e Innocencio,
todos com 57 quilos.

—1500 mil — Esqua-
dro, Boc, Colaborador, For-
ty, Borotra, Tachim,
Trying, Fanfa rron, Las-
civus, Azimuth e Seriche-
did, todos com 56.

—1 500 — Cr$ 55 mil —
Tambi 52 e Mister Ojigo,
Abilio, Val-au-Vent, Fanuil,
Sir Richard, Fine Gold, Art

semana e
arw

— 1300 - Cr$ 40 mil —
Jogo Certo 56, Feno 55, Ka-
lok 54, Rei Mago 54, Rifão
56, Devido 54, Jouval 58,'
Bagfleet 54, Cedro do Ly-
bano 57 e It's a Match '55

— 1300 — Cr$ 40 mil —
Bororó 58, Feniano 55, King
Blue 54, Rictus 57, Just Out
57, Kalandor 56, Talook 58,
¦Dalomito 55, Snow Tall 58
e Cam L'Anthony 58"" 

10 — 1000 — Cr$55 mil
— Farceuse 56, Sweet
Mamy 56, Iluminated 56,
Florentela 56, Helena de
Ego 56, Beguina 56, Yelfa
56, Ambush 56, Kaminari
56, Floriade 56 e Estacionai
56

Nouveau, Adam e Great
Blood todos com 56.

—1000 —Cr$55 mil —
Juang-Ho, Dona Clô, Neivi-
nha, Madel, A d e 1 e, Cha-
pada, Yvonina, Cendriluz
Aba Time, Mandona * Aos-
ta, todas com 56.

— 1 300 — Cr$ 48 mil —
Czaritsa Natacha, Miss
Style, Dora Rainha, Piran-
delia, Kaleça, Estremádura,
Miss Adriana, Penina e Em-
preinte, todas com 57.

10 — 1100 — Cr$ 48 mil
— Zosimur 53, Luzifer 54 e
Bronze, Lauto, Czar Ivan,
Hum, Ula Boy, Lorrei Raka,
Montechio, Grande Alvora-
da e Hono-Flete, todos com
57.

leição para a presidência da
FARJ. O prazo para Ins-'"
crlção de candidatos, segun-
do os Estatutos da entlda-
de, encerrava-se dia 28 de
dezembro e até aquela data
não havia entrado oflclo.de.
qualquer candidato, m«&
Mafra dilatou o prazo -ad
referendum do Conselho,,

— Para não deixar ó car-"
go vazio — comenta — con»*
cordel em ficar no cargo."
No . momento, porém^ em-t
que um qlube lançou um
nome, julguei oportuno sair.
Acho, sinceramente,. que o
atletismo precisa de alguém
que o tome um. esporte im-
portante cada vez mais im-
portante. *> .

Apoiado pelo Vasco,,.Ro«.,
berto Garófalo tem agora-
assegurada a sua vitória; O..
vice-presidente dà chapa"éf
Milton Barbosa, dirigente-
do Vasco. ..•>••.¦•

Confederação decide
como será o Pentatlo

' 
Uma reunião esta tarde en-

tre o presidente da Confede-
ração, Hélio Babo, e os re-
presentantes das federações
estaduais, definirá as datas
em que serão realizadas'es
diversas fases do Pentatlo
Nacional, em todo o terrltó-
rio nacional. A princípio, a
primeira competição está
prevista para março, cm
Brasília, mas .tanto a data
como o local poderão sofrer' alteração.

Ontem, na sede da Confe-
deràção Brasileira ,os técni-
cos dos clubes cariocas esti-
varam reunidos com o dire-
tor técnico Columbano Mes- ¦
quita,, ocasião em que to-
maram conhecimento de to-
da a programação do Peri-

.tatlo. Segunda-feira nave-
rá novo encontro, com*'a"
presença.de técnicos de .to-..,
do o Estado. i.ji'':,Z

O professor Oswaldo Gon-;'
çàlves, assessor técnico .da.
CBAT, está fazendo a le»-
vantamento para selecio-
nar, de acordo com os íridi-~
ces técnicos, os atletas que-
serão indicados ao Comitê»
Olímpico para treinamento
visando o Pan-Americano,^
Estão sendo tomados corno,
ponto dé partida o • sexto.
colocado no último' Pan-
Americano, no Méxicoí;;e
ainda o 109 coloçadq. no
ranking norte-americano de*-*
1978. Serão indicados:" 2'6 -
atletas — 10 moças e 16"ra-*
pazes.

e mesa começai:
estudar Conf ederaçâa e~
manda equipe à EurojiE

Enquanto os dirigentes
iniciam, amanhã, numa
reunião do Conselho de As-
sessores da CBD, o estulta
sobre a desvinculação do
tênis de mesat daquela eh-
tidade, uma delegação bra-
sileira do esporte embarca
na próxima semana para a
Europa, onde disputará, de
26 a 28, o Campeonato
Aberto da Tcheco-
Eslováquia e de 9 a 11. de
fevereiro, o Aberto do Pais
de Gales.

A delegação, formatta pe-
los jogadores Ricardo Tetuo
Inokushi — atual tricam-
peão sul-amerioano — Edu-
ardo Barone, Accacio Rito
da Cunha e Aristides Fran-
ça do Nascimento Filho, ira
acompanhada pelo técnico
Lee Kon Tin e. provável-
mente será chefiada pelo
paulista Tarcísio Luis Pero-
be.Hl.

CONFEDERAÇÃO
PRÓPRIA

O sonho de uma Confede-
ração própria, que na ver-
dade é de todo esport e
amador ainda vinculado à
CBD, pode realizar-se para
o tênis i:e mesa, segundo os
cáloullos do assessor Alaor
Azevedo, daqui a seis meses»
ou no máximo um ano. Na

Water-pólo
inicia os

reunião de amanhã, o Con-
selho de Assessores da'CBD'
discutirá a programação do
tênis de mesa para 792 *as
sedes para os CampeonaltòT
Brasileiro e SuJ-AmerdcanÍP
— provavelmente em'l!8SÒ7
Paulo, como em 78 — e:'áé-v
rão apresentados os plaííos^
dos estatutos da fiutura êfi-v
tkiade. 'Jl1 •w

Esses planos, após dlBbifiin
são por sete conselhe^fo^í
serão enviados ao Depai»..
tamento de Desportos.Terxi.
resibres da CBD e daTW
Departamento Jurüáico. Se
aprovados, haverá a con-
vocação de uma Assembléia'
Gerai Especial na qual coni-,"
par ecerão representantes
dos 18. Estados onde o tênis
de mesa é oficial. Essa"*™^1
sembléia, poss.ivetoieh^"^'-março, elegerá presidleinitè.,^
vice-presidente da fase» der
implantação para começáfi
a acompanhar os traifüíé1^
do processo de implanitação j
definitiva-da Confederaçàfl!
Brasileira dte Tênis- zdff:
Mesa. Esse processo obede-
cera.ao desenrolar natural,,
desses assuntos ou seja^irá-
inicialmente ao CND -flite;*
caso o aprove, o enviará "áó°

MEC para asBinatmra'"poíJ
parte l:o" Mlnistrondai
Ediucação.

Basquete
tem rodada

treinamentos de surpresas :
Os jogadores cariocas da

Seleção Brasileira Juvenil
de water-pólo se apresenta-
ram ontem à noite, na pis-
cina do Flamengo, ao técni-
co Álvaro Pires, iniciando
logo a seguir os treinos vi-
sando a participação no
Campeonato Sul-Americano
Infanto-Juvenil, que será
em São Paulo, de 7 a 11 de
março.

Os cariocas são Airtort
Silva, Mário Souto, Marcelo
Magalhães, Marcos Araújo,
Márcio Madeira, Eduardo
Pacheco, Hélio Frederico,
André Campos, Carlos Otto
Fernandes e Francisco Al-
ves. Os paulistas, que são
sete (Francisco Chaves,
Marcos Loreto, Mauro Sér-
gio Costa, Eric Borges, Pau-
Io Comine, Sérgio Maragno
e Fábio Varalo), se apresen-
taram a Álvaro Pires no dia
3. em São Paulo, e vêm trei-
naiiüo desde então.

Os favoritos não tiveram
sorte ontem e os resultadtis-
da segunda rodada do ,'re-"
rti-.-no do Campeonato Ca-'
rioca de Basquete MasCvili'-'-'
no Adulto foram uma gran--"
de surpresa: no ginâsió"fldl
Tijuca, o Jequiá venceu*1©*
Municipal por 91 ã 83-(481-
a 37. no primeiro tempo),
enquanto, no ginásio do
.Municipal, o Botafogo âér1-^
rotou o Fluminense por*8»7v
a 63.

O Jequiá foi realmenítVo'''
destaque da rodada e teve
«m Lello um dej melhores
da equipe — marcou" 31"*
pontos. O cestinha da paítk.
da, porém, foi Sérgio Ma-,.
carrão, pois marcou 33 p8nt-('^
tos para o Municipal que,"
devido à operação a que se""
submeteu ontem à tarda ,o^
técnico Tude Sobrinho, foi
dirigido por Ari Vidal. O Je-
quiá conseguiu' superar-o, -
Municipal — campeão ..da,,
t .no e vice-campeão .do».
torneio por antecipação,—^,
por boa vantagem, chegan-*
cio a ficar à frente em-16"
pontos no segundo tempo-'
— 77 a 61. -~a
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Pina, a experiência
que permite criticar

4 k ri;•Ho}« à noite, a partir das
20h45m, as equipes do Fia-
mengo e do CIB estarão,
disputando, no ginásio da
AABB, a segunda partida
do triangular que definirá

campeão estadual de vôlei
masculino adulto de 1978.

^A^partida promete bas-
tanto., equilíbrio, pois se o
CIB tem seu forte rua defe-
sVt 'tia. rapidez do ataque,
o_ FÍàmengo apresenta um
ótimo' trabalho de bloqueio,
arma. semelhante & usada
pelo Botafogo em sua difícil

jriii i .'/iijík 
i

Ó OWl)
ffliUlU.

>lTíi f)
-ílh e.

— Para o CIB, é mais fã-
c„~*3bgar contra o Flàmen-
gcdo^que contra o Botafo-
gft Tanto um quanto outro
têm°'Woqueio mais homogê-
nerjdp que o do OIB em re-
lação à altura dos atletas
• ambos atuam basicamen-
te, com dois jogadores altos
nas diagonais: o Botafogo,
com Suíço e Grangeiro; o
Flamengo, com Aloisio e
Bonga. A experiência de
Suíço, porém, pesa muito.
Outro.' ponto de desequlli-
brio, com vantagem para o
Botafogo, é o levantador
Mauro, que, além de muito'
bom em sua função, joga
bem\no ataque e no bloqueio
—.cque não acontece com
o_._levantadores Telê, d o
CIBy e Careca, do Flamen-
«O.;

"J^ante desse quadro,
Marços Antônio Pina Bar-
DPWi.,0 Pina, um dos mais
veteranos e experientes na
eqüípp do CIB, há cinco
anos presente entre os inte-
gj;an$es das' Seleções Brasi-

éticas, mostra-se -, otimista
qü£nitp ao jogo de' hoje e
tem certeza de que será pe-
Io menos, uma partida equl-
librada. Ele justifica ainda
seu otimismo com a igual-
d^de do esquema tático do
Flamengo e CIB — cinco
cortadores e um levantador
—r* com > mesma dificul-

. dade encontrada por ambos
em substituir seus titulares,
devido a um banco de re-'ueiwp fraco.

RETORNO

. Á disposição e o nível téc-
niçp; apresentados pelos.jo-
ga.dpr.es do CIB durante o
Campeonato Estadual d e
Vôjei,, de Primeira Divisão
chegaram a surpreender.
Pina, porém, explica que es-
ta -performance iaz parte
dos,, planos do técnico Car-
los.Çotto. Sua volta ao clu-
be, onde começou a jogar
vôleií-em 1989, após abando-
nari io atletismo do Flumi-
nense, deve-se ao técnico.

O time esteve ruim em
1977 e Sotto me propôs vol-
tar. Levei para o CIB de
volta Mones e Mauro, além
de Ivan e Genaro. Foi real-
mente criada uma nova
equipe em 1978 com a fina-
lidade- de jogar represen-
tando. bem o clube. Poderia-
mos até ficar em quarto lu-
gar neste Estadual, como
rro> ano passado, mas fica-
riamos em quarto brigando.
Agora, na pior das hipóte-
ses, ficaremos com o terceiro

. lugar. No próximo campeo-
nato? tenho certeza, fare-
mos um papel bem melhor.

-¦ara isso, Pina afirma
quéserá necessário corrigir
certas deficiências. A pri-
meira delas seria a hetero-
géneidade no time e um
exemplo disso a própria dis-
paridade entre a idade e a
experiência dos atletas.

Temos, por exemplo, o
Telê, de 18 anos, e eu, com
36. Sou o mais experiente
e Telê ainda é juvenil e bem
a maior responsabilidade
no time sendo levantador,
uma'posição que exige mui-
to discernimento. Sotto não.
possjui muitos elementos pa-
ra substituições e a equipe-
base tem de suportar o jogoitôplp,,Isso o impossibilita de,
a<jurto prazo, reagir às ad-
verdades. Só podemos mo-
dificar a tática nos jogos•se.8$ntes, depois de uma
reunião posterior às dispu-
tas.„¦ Não ternos condições
dehreagir e, sem poder me-
xe^no time durante o jogo,
Sotto fica em ligeira des-
vantagem.

SELEÇÃO JAMAIS

Sobre seu retorno ao vô-
lel,"Paina diz que nem che-
gou a parar de fato. Garan-
te, "porém, que não>voltará
atrás" em sua decisão de
aiastar-se da Seleção Brasl-
lelra,

. SÓU engenheiro eletrônico
e .cada vez fica mais difícil
conciliar a-profissão com o
vôlei. A estrutura do espor-
te_ brasileiro só permite que
-enseja atleta até a univer-
•idade. Depois, o tempo que
cobra é cada vez menor. Fi-

mengo decide vôlei se vencer CIB hoje
vitória de 3 a 2 sobre o CIB
no primeiro Jogo deste
triangular.

Na quinta-feira, Botafogo
e Flamengo vão à AABB
para o último Jogo do tor-
neio. Se ocorrer um empato
triplo, o titulo será dado a
quem tiver melhor salde de
seti e, se for o caso, melhor
saldo de pontos. Persistindo
o empate, far-se-á novo
triangular. Se apenas Idois
clubes terminarem empata-
dos, será realizado um con-
íronito direto.

ca quase Impossível sair do
trabalho às sete horas da
noite e treinar em seguida.
Não há preparo fislco para
isso. Além do mais, o des-
gaste do treinamento não
vai permitir que se levante
às seis da manhã do dia
seguinte para trabalhar.

Pina mostra-se, ainda,
descontente com a última
convocação para o Mundial
de 1978,' na Itália. Ele esta-
va na lista dos 30 primeiros
convocados, ficou entre os
14 posteriormente selecio-
nados e acabou cortado,
junto com Aloísio, do Fia-
mengo.

O Mundial Juvenil de
1977 fez com que se falasse
muito em renovação. Con-
cordo com Isso, mas acho
que a Confederação Brasi-
leiira deve avaliar bem até
que ponto deve dar ou não
chance a certos- jogadores.
Para o Mundial, disseram-
me que o critério para a
formação da Seleção serda
a escolha dos 12 melhores,
independente da categoria
a que o jogador pertencesse— juvenil ou adulta. Alega-
ram que eu não estava em
boas condições técniiicas,
mas acho que certas de-
cisões basearam-se em pro-
blemas políticos da Confe-
denação, pois acabaram áei<-
xando os atletas do Rio pa-
ra buscarem os que estão
nos Estados Undido», como
Bebeto, Luís Eymard e Fer-
nanido. Além disso, não foi
utilizada a maioria dos que
foram para a Itáldia.

Pina ressalta que não
sente mágica, apenas não
concordou com os critérios
adotados.

Aceitaria qualquer cri-
tério que me fosse apreseii-
tado antes. Mas a modifl-
cação nas regras do jogo
em cima da hora me deixou
revoltado. Daí, resolvi não
aceitar mais as convo-
cações, por achar que seria
uma injustiça com meu
próprio esforço. Além do
mais, não tenho maiis o in-
tuito de melhorar.

Todo® os meus objetivos
no voleibol já foram atingi-
dos.

Há apenas uma hipótese
admitida por Fina. Ser con-
vocado e ajudar aos mais
inexperientes, transmitindo
seus conhecimentos.

—• Os jogadores só apren-
dem o que o técnico de Se-
leção transmite, uma vez
que o Brasil fica a muitas
horas de viagem dos cen-
tros de vôlei mais desenvol-
vidos e sem possibilidade de
participar ou promover
a. m i s tosos internacionais.
Por isso, acho que tudo que
um jogador mais velho
aprende acaba por se per-
der. Ele não transmite nada
aos outros e nem há con-
tinuiidade no investimento
feito nele mesmo.

Pina não vê perspectivas
de. o Brasil melhorar sua
posição no vôlei internação-
nal, apesar da sétima posi-
Ção no último Mundial.

A Seleção de hoje é
muito nova, os atletas estão
apenas começando e isso
tem conseqüências. Para se
chegar à primeira posição
é preciso fazer pelo menos
alguma coisa parecida com
o trabalho das equipes cam-
peãs e, como já disse, com
nossa estrutura esportiva
vamos continuar mesmo
rondando o sétimo lugar, o
problema é complexo, pois
muitos países pegam jovens
de nível social mais bajxo
e os sustentam através do
esporte. Viver só de esporte,
porém, deixa o ser humano
castrado como pessoa. E'
multo bonito, para quem vê
um joga de vôlei, a boa atua-
ção do jogador. Mas, fora
da quadra, na maioria das
vezes é impossível conver-
sar com qualquer um deles

. — os da Polônia são um
exemplo. Quem não pode
produzir algo mais vai ficar
insatisfeito. Não gostaria
que acontece=se isso comigo.

Mo Moriiont»
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Com a boa vitória sobre Hernandez (E), Másculo assumiu a liderança isolada no Pan-Americano

MásculoFórmula-1
confirma
inscrições

São Paulo — A Associ-
ação dos Construtores de
Fórmula-1 confirmou on-
tem que o 89 Grande
Prêmio Brasil, segunda
prova do Campeonato
Mundial de Pilotos deste
ano, dia 4 de fevereiro,
•em Interlagos, terá a
.participação de 26 pilo-»tos.

Participarão da corri-
da nove equipes com dois
caffôsTcada- uma e oito
equipes com apenas um
carro, entre as quais a
Cope rsucar-Fittipaldi.
A relação dos pilotos é a
seguinte: 1 —Mário An-
dretti (Estados Unidos)Lotus 79 — 2 Carlos
Reutemann (Argentina)Lotus 79 — 3 Didier
Pironi (França) — Tyr-
reli - 4 — Jean-Pierre
Jarrier (França) Tyrrel5 — Niki Lauda (Aus-tria) — Brabham Alfa-
Romeo — 6 — Nelson
Piquet (Brasil) — Bra-
bham Alfa-Romeo — 7

John Watson (Irlan-da do Norte) — McLaren8 — Patrick Tambay
(França) - McLaren —
9 — Hans Stuck (Ale-manha) — Ats — 11'—
Jody Schekter (Áfricado Sul) — Ferrari -- 12G i 11 e s Villeneuve
(Canadá) — Ferrari —
14 — Emerson Fittipaldi
(Brasil) — Copersucar-
Fittipaldi — 15 — Jean-
Pierre Jabouille (Fran-
ça) — Renaut — 16 —
Rene Arnoux (França)Renaut — 17 — Jan
Lammers (Suécia) —
Shadow — 18 -- Danny
Ongais (Estados Unidos)—^ Shadow.

20 - James Hunt (In-
glaterra) — Wolf —
22- Derek Daly (Ingla-terra) — Ensign — 24
Arturo Merzário (Itália)Merzário — 25 — Pa-
trick Depailler (França)Ligier — 26 — Jac-
quês Lafitte (França)

Ligièr — 27,— Alan
J o n e s (Austrália) —
Saudia-Williams — 28 —
Clay Regazzoni (Suíça)

Saudia-Williams — 29
Ricardo Patrese (Itá-

lia) — Arrows — 30 —
Jochen Mass (Alemã-
nha) — Arrows — 31 —
Hector Rébaque (Mexi-
co) —Lotus.

FERRARI EM TESTES

Modena — Itália —
Um novo sistema eletro-
hidráulico de mudança
de velocidade, que per-
mite ao piloto manter as
mãos no volante, foi ex-
perimentado ontem, pela
primeira vez, em um car-
ro Ferrari que disputará
o Campeonato Mundial
de Pilotos este ano.

Os testes constituíram-
se de 30 voltas na pis-
ta da Ferrari, em Fiora-
no, perto de Bolonha, di-
rígidos pelo chef e-pesqui-
sa da firma, Giorgio Èrri-
co. Hoje, o sul-africano
Jody Scheckter iniciará,
nessa mesma pista, os
testes com o Ferrari que
dirigirá na próxima tem-
porada de Fórmula-1.

Koche Lemann sãú
atrações na final
do Inter clubes,

Será. disputada hoje, às
20 horas, nas quadras do
Flamengo, a decisão do tor-
neio interclubes de primeira
classe, relativo ao ano de
1978, tendo como principais
atrações Tomas Koch e Jor-
ge Paulo Lemann, princi-
pais jogadores do Flamengo
e do Country Clube, respec-.
tivamente.

O match será decidido
em quatro jogos de simples
eum.de duplas. O resto das
equipes está definido assim:
Flamengo — Roberto Car-
valhaes, Reno Figueiredo,
Cláudio Ferreira, Eduardo
Volpintesta e Alexandre
Meireles; Country — Rober-
to Cooper, Sérgio Bezerra,
Afonso Pinto Guimarães,
Jorge Lima Rocha e Paulo
Tomás Lopes. Os jogos só
serão sorteados na hora.

FRANCISCO SBRRADOR

Pelas oitas-de-f inal d o
Torneio Francisco Serrador,
de primeira classe, Roberto
Calvet derrotou Paulo To-
mas Lopes por 4/6, 6/2 e
62, em partida que só se
definiu a partir do segundo

set, quando Calvet dominou
inteiramente. Na mesma
rodada houve duas vitórias
por WO: Luis Bonn sobre
-Breno Mascarenhas e Do-
mingos Venancio sobre
Cláudio Ferreira.

Em complemento às olta-
vas-de-final serão realiza-
das duas partidas: Edgar
Venancio contra Paulo He-
rlque Rocha e Jorge Paulo
Lemann, contra Sérgio Be-
zerra, jogo que estava mar-
cado para a semana passa-
da, mas foi adiado por cau-
sà das chuvas.

Na. parte feminina estão
classificadas para a sernifl-
nal Helena Abreu, desde a
semana passada, e Márcia
França, que derrotou Vera
ÍBentes por 2/6, 7/6 e' 6/3,
em partida muito disputa-
da, que só teve definição
nos últimos games. Encer-
rando a rodada jogam, hoje
à noite, Virgínia Horwatits-
ch contra Gabriela Graça
Couto e Roberta Meneses e
Lúcia Regina Silveira, que
deve perder por WO, já que
está fora do país, disputan-
do torneios de juvenis.

Connors, sem rivais9
favorito no Masters

Nova Iorque — O mundo
do tênis estará voltado para
o Madison Square Garden
a partir de amanhã, quan-
do começa o Torneio de
Masters, cuja principal fi-
nialidade ó apontar o me-
lhor jogador da temporada
pelo confronto direto. Difi-
cilmente Jlmmy Connors se-
rá batido, pois seus maiores
adversários — o sueco
Bjorn Borg e o argentino"
Guilhermo Vilas — estarão
ausentes. ¦•'- ; y\

Seis jogadores america-
nos participam da compe-
tição. Outro destaque, além
ae Connors, é John McEn-
roe, jovem que vem progre-
dindo muito, incluindo-se,
atualmente, entre os me-
lhores do mundo. Há, tam-
bém, a presença de Arthur
Ashe, décimo colocado no
ranking da World Cham-,
pionship .of Te-nnis (WCT)',

que conseguiu entrar graças
a algumas desistências.
Ashe está em recuperação
de uma fase ruim e já
atuou com desitaque- n a
Austrália.

Os jogadores estrangeiros
são Cerrado Barrazutti, ita-
lliano de altos e baixos, irre-
quietp •"-*: temperamento
que não ajuda neste tipo
de competição — e Raul
Ramirez, mexicano, que já
esteve em melhor fase em
sua carreira.

WILKISON VENCE

Tirn Wilkison, dos Esta-
dos Unidos, venceu ontem
o Torneio Aberto da Nova
Zelândia, impondo-se com
dificuldade aio austríaco Pe-
ter Feigl por 6/3, 6/7 6/4,
2/6 e 6/2. Seu prêmio foi
de 8 mil 500 dólares (cerca
de Cr$ 180 mil).

vence outra
no xadrez

Belo Horizonte — Empre-
gando uma variante aguda
da abertura inglesa, o bra-
slleiro José Soares -Másculo
derrotou, com as brancas,
o colombiano Rodrigo Her-
nandez e assumiu a li-eran-
ça absoluta do Campeonato
Pan-Amerlcano Juvenil de
Xadrez, com qualtro vitórias
e uma derrota em cinco
partidas. Com dois peões a
menos e. desvantagem posi-
c i o n a 1, Hernandez aban-
donou no. 47<? lance.

O jogo entre o chileno
Campos Moreno e o uru-
guaio Donatti foi suspenso
nó 409 lance, com ligeira
vantagem para o úlltimo,
que tem um peão a mais.
Embora seja previsto que
terminará empatado. O ou-
tro representante brasileiro,
o mineiro da Matta, só
Iniciou sua partida com o
argentino Barbero tarde da
noite, porque estava fazen-
do vestibular.

Após a quinta rodada, a
classificação é a seguinte:
l.a másculo; 4 pontos, 2.°
Hernandez e Campos More-
no, 3 pontos em quatro
¦jogos; 4"? Donatti, da Matta
e Solano Santa Cruz (Para-
guai), um ponto em quatro
jogos. E 7% — Barbero, ze-
ro ponto, em quatro Jogos.

O carioca Másculo, bicam-
peão 'brasileiro da cate-
ria, ainda não se conside-
ra vencedor do torneio —
que terá- dois turnos e
dará ao ganhador o título
de Mestre Internacional —
achando que Barbero tam-
bém é um dos favoritos,
apesar de estar em último
lugar. •

Segundo Másculo, a má
performance do argentino
se deve a problemas pslco-
lógicos, o que é confirmado
por Paulo Alvlmar da Silva,
um dos organizadores do
torneio, . embora este não
acredite mais numa recupe-
ração capaz de tlraT o título
do brasileiro.

Tenistas elegem Borg
e McEnroe os melhores

Nova Yorque — Bjorn
Borg, tricampeão de Wim-
bledon, foi escolhido o me-
lhor tenista de 78, e John
McEnroe, a revelação, pelos
jogadores profissionais de
tênis ligados à ATP (Asso-
ciation of Tennis Professio-
nais;.

Borg venceu em 78 os
Campeonatos Abertos d a
Itália, França e Inglaterra
(Wimbledon) e McEnroe se

destacou como um dos me-
lhores tenistas da equipe
dos Estados Unidos da Taça
Davis, terminando' em quin-.
to lugar no ranking da
ATP.

KIRMAYR NO CARIBE

Carlos Alberto Kirmayr
representará o Brasil na 5a
Copa Marlboro de Tênis do
Caribe, marcada para São
Domingos, na República
Dominicana. Depois de
amanhã Kirmayr estará em
Porto Rico para a segunda
fase da competição ide 11
13), seguirá para o Pana-
má, onde joga de 16 a 18;

viaja para a quarta etapa,
(na Colômbia) de 1.9 a 21,
vai a Aruba (uma ilha do
Caribe) de 23 a 25 e de 26
a 28 estará em Ouraçao, pa-
ra a última etapa da Copa.

O paraguaio Vlctor Pecci,
que venceu a Copa Marltoo-
ro em 77, está toscriito, além
do'colombiano Ivan Molina,
do chileno Hans Gildemeis-
ter; do porto-riquenho
Francis Gonzales, do espa-
nlhol Javier Soler; e o equa-
toriano Ricardo Ycaza.

HUGO NA COSTA RICA

São JOS .Costa Rica —
O brasileiro Hugo Scott,
semifinalista do Torneio
Rollex, éum dos inscritos na
Copa Café de Tênis, que
começa dia 15 nesta Capital
reunindo apenas tenistas
menores de 21 anos. Além
dos brasileiros, há represen-
tantes da África do Sul, Ar-
gentina, Áustria, Espanha,
Tcheco-Eslováquia, Estados
Unidos, Holanda, Inglater-
ra. México, Suiça, Iugoslávia
e Costa Rica.

A partida*
Estes foram os lances do ca-

rioca Másculo, com as peças bran-

cas:
- P3CR P4BD
- B2C P3CR
- P4BD B2C
_ C3BD C3BD
- P3TD P3D
- P3D P3R
- 62D CR2R
- T1C P4TD

o - P4TR P4T
10 - C3T T1CD
11 - DIB P3C
12 - C4B B2C
13 - C5C C4B
14 - B3BD C(3B)5D
15 - BxB TxB
16 - CxC PxC
17 - B2D D1T
18 - O-O T2B
19 - DID P4CR
20 - PxP P5T
21 - P4CR P6T
22 - R2T B4R
23 - TI C5T
24 - T3Ç CSC
25 — P3R PxP
26 - PxP P4D
27 — D3B 03T
28 — B3B BxB
29 — PxB C4R
30 - D2R PxP
31 - P4D C6D
32 - TXPT TXT+
33 - RxT R2D
34 - TI D4C
35 - P6C PxP
36 - CxC PxC
37 - DxP D4C
38 - R3C R3D
39 — T1TR P4C
40 - T8T T2B
41 - T8T D3B
42 - T6T+ R2R
43 - T7T+ R1B
44 - TxT+ DxT
45 - DxPCD D2B+
46 - R2C R1C
47 — P4B Abandonam
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Campo Neutro

COM 

a mesma falta áe cerimônia com
que a luz resolveu se fazer 37%
mais dificil, o Sr José Dias, supervi-
sor da Seleção Brasileira que dispu-

tara o Sul-Americano de Juvenis, dificulta a
compreensão dos civilizados com a revelação
pública do conselho que costuma oferecer
aos jovens jogadores:

— Agora é a hora de jogar futebol. Vo-
cês podem deixar para estudar daqui a 12
anos.

A acanhada visão do supervisor leva-o
ao raciocínio de que o ciclo vital do iniciante
no futebol é simples: aos 18 anos, pre&sén-
tináo que dá para o negócio, abandona os es-
tudos è deãicü-se de corpo e alma à bola. Esse
regime de tempo integral consagraáo à bola ,
gera muito dinheiro, que por sua vez é trans-
formado em casas e apartamentos de alu-
guel, constituindo uma fonte de renda sufi-
ciente para assegurar-lhe, ao fim áa efême-
ra carreira, aos 30 anos, a vida eterna cá
embaixo.

Não se sabe em que tipo de faculdade,
ou mesmo de grupo escolar, o Sr José Dias
colheu subsídios para tal projeção socioló-
gica. Sabe-se, porém, que nas páginas espor-
Uvas dos jornais é costume recolherem-se *
informações que em geral contrariam o azul
final das perspectivas que ele escala para as
suas jovens vítimas.

São freqüentes no noticiário, por exem-
pio, histórias áe jogadores abastados que são

, obrigados a fechar lojas ou outros tipos denegócios em que se meteram para evitar
uma falência conseqüente da sua incompe-
tência gerencial.

Igualmente assídua nos jornais é a pre-
sença áe ex-jogadores que vivem de treinar
equipes secundárias e terciárias, por exclusi-
vo favor de dirigentes, e isso porque, passa-
dos os 12 anos de que fala o Sr José Dias,
perderam a condição física para jogar fute-
boi e não acumularam um mínimo de con-
diçãó intelectual para, ao menos, dirigir sa-

. tisfatoriamente uma equipe principal.
Há ainda várias outras espécies de his-

tórias tendo como protagonistas aqueles que
acreditaram no prazo estipulado pela desa-
feta pedagogia- do Sr José Dias.

Como a áe Garrincha, um ídolo popular,
cujos estilhaços só foram devidamente rea-
grupados na frieza do borderaux de um jogo
final beneficente.

Como a áe Lima, único autodidata da
praça na arte de encher bolas.

E os exemplos crescem em quantidade,
na medida em que aumenta em intensidade
a gravidade das conseqüências. E isso se tor-
na mais grave ainda quando se sabe que 0
seu número de ocorrência é, talvez,, quatro
vezes mais do que as possibilidades áe aten-
ãimento por parte da Fugap,das Agaps e de
outras entidades assistenciais porventura' existentes no setor.

Felizmente, a planta daninha do conse-
lho do Sr José Dias parece que não vai vin-
gar na Seleção de Juvenis.

O lateral Chico Assis é taxativo: "Sem
estudar, não é possível". O ponteiro Paulo
Borges mantém-se firme: "Já perãi um ano,
quando me descuidei, entusiasmado com o

¦ futebol, e agora só penso em me formar." E
o líder do grupo, o meia-campista Paulo Cê-
sar, parece refletir o pensamento geral: "Pa-
ra mim, o estudo é o principal."

Tomara que todos eles, independente-
mente do sucesso que venham a obter nos
campos, não arredem pé da determinação áe
conseguir o diploma de grau superior, o mais.
cedo possível.

Àqueles que fizerem isso, podem-se pro-
meter, no mínimo, que, ao fim dos 12 anos áe
carreira, não terão necessidade de passar por
situações como a de guarda-costas áe diri-
gentes, de clubes, áe beneficiário de jogo de
despedida, de encheãor de bolas, de freguês
das fugaps da vida, e até mesmo de supervi-
sor de uma seleção juvenil de futebol.

Silogismo

PREMISSA 

1: O Sr André Richer, dire-
tor de Futebol da CBD, sabe de cor e
salteado que chamá-lo, publicamente,
remador é a forma usual com que os

adversários costumam denunciar falta de
inteligência em uma atitude sua ou do de-
partamento que dirige.

Premissa 2: A CBD acaba de atribuir ao
seu Departamento de Futebol a confecção do
Campeonato Nacional de 79. Este, embora só
oito dias do ano tenham sido consumidos até
agora, despreza o potencial dos outros 357 e
estabelece que o campeão de 79 só será co-
nhecido depois que conseguir suas princi-
pais vitórias em 80.

Conclusão: o Sr André Richer não tem
a menor piedade do remo.

DE PRIMEIRA: Amanhã, eleições na
CBD. Vitória da Arena.

William Prado
Interina



Seleção Juvenil se ressente
de noite dormida em ônibus

Ma Paute/Telefate * lulas faltos*

Paysandu, Uruguai —
Cansados pala noite passa-
da quase que Inteiramente
dentro de um ônibus — a
delegação só chegou ao
Gran Hotel,, na-Avenida 18
de Julho, às 4h da madru-
gada — os jogadores .da Se-
loção Brasileira sentiram os
efeitos da mudança cllmátl-
ca em seu primeiro treino,
nesta cidade, para o Sul-A-
merlcano de futebol Juve-
nll. E houve reclamações
variadas da Comissão Téc-
nica pelo campo ruim colo-
cado à disposição dos brasi-
leiros para seus treinos.

Situado' na periferia de
Paysandu, o Clube Litoral
tem realmente um campo
seco, duro e cheio de pedre-
gulhos, pouco recomendável
para os treinos de uma se-
leção. O técnico Mário Tra-
vaglini e o médico Giusepe
Táranto s e confessaram
surpreendidos com estas
condições, porque as infor-
mações que possuem do lo-
cal dos jogos do campeona-
to são de um gramado ,ma-
cio, liso e muito próprio pa-
ra o futebol.

ESTIAGEM *

Entretanto, acontece - que
há dois meses não chove na
região Oeste do Uruguai, on-
de está a , subsedè do
Sul-Americario. E o calor
tem sido constante.' Já por

esta razão, todas, as parti-
das estão marcadas para, a
noite e ontem os brasileiros
começaram a treinar, ape-
nas ao. fim da tarde, para
aproveitar a temperatura
mais baixa e irem se acos-
tumando com as condições
que encontrarão em seus
jogos.

— Os jogadores senti-
ram, como é normal, a mu-
dança do clima, mas esta
é uma situação temporária
que deverá estar superada
no máximo em dois dias.
O que não esperávamos era
que a viagem de ônibus de-
morasse tanto.

Para chegar com antece-
dêncía a Paysandu, e poder
fazer um treino ontem mes-
mo, a Comissão Técnica In-
sistiü em chegar à cidade
o mais rápido possivel. Mas
os 380 quilômetros cobertos
de ônibus, desde Montevi-
déu, levaram mais de seis
horas, a equipe dormiu toda
a manhã e na hora do trei-
namento os efeitos da noite
mal dormida eram visíveis.

O cansaço não Impediu
que o treino tivesse as níes-
mas características que
vêm sendo imprimidas des-
de o inicio da preparação.
Primeiro, exercícios físicos
de desintoxicação, depois
trabalho especifico com os
goleiros, defesas e atacan-..

, tes. A ênfase ficou por con-
ta do treinamento de chu-

Juarez Porto

tes a gol, uma das deflclên-
cias mais evidentes da equl-
pe e reconhecida inclusive
pelos dirigentes da dele-
gação. Ao final, houve um
dols-toques.

— Esse treino com bola
mostra que nem a viagem
tirou o arranque e o prepa-
tro dos jogadores, mas sei
que eles estão cansados —
afirmou Travagllnl. •
*Hoje, 

& seleção retomará
o ritmo que vinha empre-
gando diariamente no CE-
FAN, .ainda no Rio. Haverá
treino em dois turnos, o prt-
melro bem cedo, para evitar
o forte calor das horas pró-
xlmas ao meio-dia, e o se-
gundo começando às 18 ho-
ras, para.aproveitar o Inicio
da noite. Ao chegar, Trava-
glinl anunciou sua equipe
titular para imprensa uru-
guaia, mas frisou que po-
derão acontecer mudanças.
Ele escalou Marola, Luís
Cláudio, Márcio, Wagner e
Chico • Assis; Paulo César,
Jorglnho e Learfdro; Paulo
Borges,. Robertlnho e* An-
chieta. Se alguma mudança
realmente for executada, a
mais provável está na late-
xal-esquerda, onde o para-
naense Loti, apesar de im-
provlsado, comprovou a s
qualidades que o fizeram ti-
tular profissional no Atlétl-
co Paranaense.
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Heleno com eleição
._

fala em
futebol

garantida
separar o

São Paulo — Já com a
reeleição assegurada para a
presidência da CBD, na
chapa que tem José Erml-
mo de Moraes como vice —
a única inscrita até ontem,
Ultimo dia de prazo para
registro — o Almirante He-
leno Nunes tinha, portanto,
multas razões para a tran-
quilldade que aparentou du-
rante todo o tempo de sua
visita ontem a São Paclo,
onde foi homenageado pela
diretoria do Palmeiras.

A tranqüilidade provinha
ainda do fato de Heleno
considerar que' Deus é seu
amigo e da receptividade e
ajuda que disse ter encon-
trado no Ministro da Edu-
cação e no Presidente Gei-
sei. Mas como a eleição na
CBD só será amanhã e
quinta-feira, Heleno prefe-
riu falar sempre em hipóte-
ses quanto aos objetivos
que tem, se reeleito. Deles,
o mais importante é a
criação da Confederação
Brasileira de Futebol.

O DIA CORRIDO

Flamengo quer Mastrangelo
mas por preço mais bar a to

Após ser homenageado, Heleno falou dós objetivos que tem, se reeleito

Vasco fâz;

A contratação por em-
préstlmo do ponta-dlrelta
Mastrangelo, pretendida pe-
Io Flamengo, está na depen-
dència de os dirigentes do
Boca Juniors reduzirem o
preço 'apresentalio ao super-
visor Domingo Bosco: Cr$
2 milhões 500 mil por ape-
nas seis meses, que, soma-
dos ao ordenado exigido pe-
Io jogador (cerca de Cr$
100 mil), dariam uma des-
pesa de Or$ 500 mil mensais
ao clube.

Domingo Bosco tem um •
novo encontro hoje com os
dirigentes do Boca Juniors,
para tentar sensibilizá-los.
Se sentir que o preço-d.
Mastrangelo pode sofrer
uma redução, o vice-presl-
dente de Futebol, Eduardo
Mota, seguirá imediatamen-
te pára Buenos Aires para
fechar o negócio. .

EQUIPE INVENCÍVEL

Apesar da inátransigência
demonstrada pela diretoria
do Boca Júniors para dimi-
nuir o preço de Mastoange-
Io, Domingo Bosco, que foi
a Mar dei Plata para falar
com o jogador, está otimis-
ta: "Iniciamos as con ver-

sações e sinto que consegui-
remos o nosso objetivo. Por
simal, acho que a vinda de
um dirigente do Flamengo
à Argentina será funda-
mental para contratarmos
Ma_trangelo e, se conse-
guirmos, tenho certeza de
que levaremos para o Brasil
um jogador que será ídolo
da torcida e tornará nossa
equipe iravencível".

Oaso não- haja posslbili-
dade i_e contratar Mastran-
gelo, Domingo Bosco man-
terá contato com outro
ponta-direita: Pedro Ganzá-
lez, do River Plate, que re-
ceberá passe livre nestes
próximos dias, por comple-
tar 31 anos.

— ,E' outro excelente jo-
gador, não tão bom quanto
Mastrangelo, mas no Brasil
não há um ponta melhor
que ele. Tenho feito uma
pesquisa pelas ruas e todos
são unanimes -em conside-
rar Go__'alez jogador de ex-
cepcionais condições técni-
cas.

No Rio, o.vice-presidente
•de Futebol, Eduardo Mota,
disse que o Flamengo não
está em condições de acei-
tar as bases propostas pelo

Boca Juniors. Revelou aln-
da que o Flamengo não está
disposto a contratar Pedro
Gonzales. Tudo, no entanto,
está na dependência do
contato que manterá hoje
com Bosco, ocasião ém que
o supervisor dirá se vale a
pena enviar um dirigente a
Buenos Aires.

— Só mandaremos ai-
guêm da direção do clube
se pudermos reduzir o preço
do passe de Mastrangelo.
Caso contrário, não adianta
ninguém viajar para Bue-
nos Aires. Acho que 80 mil
dólares (Cr$ 1 milhão ,800
mil) um preço razoável
mas o que pedem è dema-
sladamente alto — disse
Eduardo Mota.

O dirigente conversa esta
tarde com o ponta-esquerda
Júlio César, que eslava em-
prestado ao Remo, de Be-
lém, apresentando-Hie as
bases contratuais determl-
nadas pela diretoria do clu-

. be., Adjantou, no entanto,
que nãó haverá problemas,
pois em conversas preliml-
naTes com o atacante dei-
x o u t u do p ràticamente
acertado.

Fluminense leva duas horas

para discutir caso decidido
A Comissão Técnica do

Fluminense fez uma reu-
nião que durou duas horas
ontem de manhã, a portas
fechadas, para decidir o
que já estava decidido há
muito tempo,, desde antes
¦do Natal: que o time vai
dia 17 para Teresópolis, on-
de passará 10 dias treinan-
do no Várzea e na Granja
Comari.

Ha dois ou três amistosos
previstos, sendo que um de-
les pode ser contra o Amé-
rica do Rio, que na mesma
época estará em Petrópolis.
Ficou decidido que o Flumi-
nense levará de 18 a 20 pro-
fissionais e mais cinco joga-
dores recém-saidos dos Ju-
venis. A lista só será feita
em outra reunião, marcada
para a próxima segunda-
feira, e quem não for rela-
clonado é porque certamen-
te não está mais nos planos
do clube.
PINTINHO

Da longa reunião de on-
tem tomaram parte o técni-
co Admildo Chirol, o vice-
presidente de futebol Paulo
Ribeiro e os médicos Luis
Gallo e Arnaldo Santiago.

Faltou apenas o preparador
físico Sebastião Araújo.
Além do que já estava com-
binado, apenas outra coisa
ficou decidida: que o clube
vai reviver um antigo regu-
lamento disciplinar interno
(do tempo do presidente
Francisco Laport), que, em
28 itens, se, ocupa de dizer
que os jogadores devem
chegar cedo, como devem se
comportar e vestir, e como
seguir as instruções do De-
partamento Médico. Para
cada falta, há uma, punição
preestabelecida.

O vice-presidente Paulo
Ribeiro garantiu, depois da
reunião, que o assunto Pin-
tinho não foi d i s c u t i d o.
Mas, ao tocar no caso, mos-
trou-se contraditório: a o
mesmo tempo que dizia que
os jogadores descontentes
não ficarão no clube, afir-
mava que. Pintinho conti-
nua nos planos da Comissão
Técnica (sabendo que o jo-
gador já se declarou insa-
tisfeito).

— Na conversa que tive
com ele — disse Paulo Ri-
beiro — Pintinho não che-
gou a afirmar que queria
deixar o Fluminense. Pediu

apenas que o Fluminense
facilitasse sua transferência
se aparecesse algum clube
interessado.

Paulo Ribeiro disse que,
até agora, nenhum clube
apareceu para revelar inte-
resse pelo concurso de Pin-
tinho, embora alguns boa-
tos falem de um encontro
seu com o vice-presidente
do Botafogo, Rogério Cor-
reia.

— A última vez que vi
um dirigente do Botafogo
foi durante o Campeonato
Carioca, quando eles sonda—
raim a possibilidade de con-
tratar Zezé. Não falaram
mais no assunto, não toca-
ram no nome de Pintinho e
eu nunca mais vi ninguém.

A verdade, .porém; é que
o Fluminense pode negociar
Pintinho com o Botafogo
por causa do interesse da
Comissão Técnica em ter
Paulo César de volta. De
qualquer forma, por en-
quanto, Paulo Ribeiro não
fixa o preço do passe de
Pintinho. Segundo afirma, o
clube se limita a aguardar
os interessados.

QUEM QUER DINHEIRO?
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coquetel
para Froner

Ao contrário de outros
técnicos, que. assinaram
contrato sem quauquer dele-
réniQla especial, Carlos Fro-
nèr inicia seu periodo'como
treinador do . Vasco mere-
cendo da diretoria honra
e atenções, incomuns: sua
assinatura será feita' no
Salão de Troféus de São Ja-
nuário. durante um coquetel
qúe.AgaÜrno Gomes, presl-
dente do Olube, oferece ao
quadro social, amanha à
noite.

Durante a solenidade) o
supervisor Antônio Clemen-
te também assina simboü-
camente seu compromisso
com o Vasco, o mesmo
acontecendo com Os prepa-
rádores Djaima Cavalcanti
e Antônio Lopes, que reno-
varam contrato recente-
mente. A reunião da Co-
missão Técnica, marcada
para ontem, foi transferida
para amanhã à tarde,' já
com a presença de Froner.

O treinador já recebeu as
passagens que o Vasco en-
viou para o, Sul, e deve che-
gar por volta de 11 horas.
Almoçará em companhia
dos dirigentes, quando sabe-
rá a politica de contra-
tações do clube para este
ano e tomará conhecimento
dos problemas para reno-
vação de contratos de Or-
lando, Roberto e Zé Mario.

A diretoria do. Vasco, no
entanto,, mantém opinião,
segundo a qual, não i haverá
maiores obstáculos para re-
novar os contratos que ter-
minaram e que até o zá-
gueiro Gaúcho acabará- con-
cordando com as bases pró-
postas pelo clube, abando-
nando a. pedida de'Ci'$55
mil mensais. ' '',,"• 

,' .-.¦¦ ,

Loteria faz
mais três
milionários

O primeiro teste da Lote-
ria Esportiva este ano - fez
três novos milionários, que
não tomaram conhecimento
dà situação do Campeonato
Espanhol e conseguiram
acertar a vitória surpreen-
dente do Burgos sobie o
Atlético de Madri. Por isso
fizeram os 13 pontos, que
valeram a caaa um a im-
portancia de Ci$ 14 milhões
688 mil 791.78.

Pernambuco, Golas e Rio
Grande do Sul foram osEs-
tados que dividiram o prê-
mio de Cr$ 44 milhões 68
mil 735,34. Ainda não se co-
nhecem os. ganhadores de
Goiás e Rio Grande do Sui
mas já se saDe que o repre-
sentante de Pernambuco
chama-se Carlos Darci, tra-
balha na Sudene e morava
em uma vila operária afãs-
tada do Centro de Recife.

O teste 424, oujo prêmio
é um dos sete maiores já
pagos pela Loteria Esporti-
va, foi considerado muito
difícil por causa da progra-
mação de jogos dos Cam-
peonatos Espanhol e Portu-
guês, além dos jogos da Ta-
ça Cidade de São Paulo, dis-
putado exclusivamente por
equipes juvenis, pratica-
mente desconhecidos do pu-
toiico.

Àmarildo está de volta
uo Botafogo para
treinar o time juvenil

Amarlldo Tavares da SU-
veira. 39 anos. bicampeão
do mundo, em 62, no Qhüe,
é novo técnico dos .juvenis
do Botafogo. Ele chegou há
um mês da Europa, depois
de fazer um curso para téc-
nlco, na Itália, e foi sonda-
do por Rogério Correia para
dirigir o time principal do
Botafogo, mas preferiu ini-
ciar sua carreira entre ju-
venis, a fim de ganhar ex-
periència.

Àmarildo assinou contra-
to ontem — receberá Cr$
15 mil mensais -r- mesmo
sem o apoio do atual técni-
co dos profissionais e ex-
companheiro de time no
próprio Botafogo, Joel Mar-
tins, que indicou para suce-
dê-lo no comando dos juve-

. nis seu auxiliar Cláudio no r.

CORAGEM

Considerado por seus ad-
mirado res um jogador de
multa coragem, raça e téc-
nica, Àmarildo começou nos
juvenis do Flamengo, clube
dé onde saiu depois de uma
discussão com o técnico
Fleitas Solich, por estar £u-
mando na concentração.

Transferiu-se para o Bo-
tafogo*"é "íá','."' 

juntamente
com i Nílton Santos. Didl,
-Garrincha e outros craques,
sagrou-se bicampeão cario-
ca, em 61/62. Convocado p_-¦ ra a Seleção Brasileira na• Copa do Mundo do Chile.
assumiu a posição de titular
cohi a contusão de Pele, e'acabou 

sendo uma impor-
.tante. figura nó bicampéo-
nato do Brasil.

Em 1963, o Botafogo ven-
deu seu passe ao Milan, da
ítalia, por Cr$ 300 milhões
antigos, a fim de comprar
Gérson, do Flamengo por
Cr$ 150 milhões-a.n tlgos.
Agora, Àmarildo volta ao
Brasil e ao.Botafogo, com
um'trabalho relativamente
difícil pela frente, pois
apesar do titulo de bicam-
peão carioca, os juvenis do
Botafogo foram todos pro-
movidos e um novo esque-
ma de base precisa ser der
senyolvido.

VASSOURAS

O diretor de futebol Pau-
Io César Padilha e o super-
visor Luis Mariano viajam
quinta-feira para Vassou-
ras, onde vão vistoriar um
'local para que o time passe
10 dias de recondiclona-

: mento fisico antes do Cam-
peonato Carioca. Em princi-
pio, estava decidido que o
time ficaria no Rio, mas a
Comissão Técnica reuniu-se
e achou que seria bom para
a equipe se fizesse os piepa-
rativos em alguma cidade
mais tranqüila, tal como
Flamengo e Fluminense,
que irão para .Frlburgo e
Teresópolis, respectiva-
mente.

Dirigentes do Ceará pro-
curaram ontem b supervi-

¦ sor Luis Mariano e manifes-
taram interesse em renovar
os empréstimos de Tiquinho

,e Dodô, além de tentar o
• empréstimo do jogador Be-
^to.:Não foi dada nenhuma' 

resposta oficial, ipois ela de-
penderá ainda, do técnico
iJoel Martins.--.-.'¦ :V

, O presidente da CBD che-
gou a São Paulo por volta
de meio-dia e foi á Volfcs-
wagen do Brasil, em São
Bernardo do Campo, onde
almoçou. Visitou uma outra
empresa'paulista e depois
seguiu para o Palmeiras,
onde foi homenageado com
uma recepção pela atual e
futura diretoria, que toma- .
rá posse amanhã e cujo
presidente é Dellflno Fachi-
na. Nessa recepção compa-
receram o presidente da Fe-
deraçãó Paulista de Fute-
boi, Alfredo Metidierl, e dl-
rigentes da maioria dos clu-
bes paulistas. Ela transcor-
reu normalmente, em clima
de cordialidade.

O Almirante Heleno Nu-
nes .afirmou, que veio prestar
contas- de sua gestão, daqui-
io que procurou fazer. '

Meu maior objetivo era
de que os clubes co Imterioi
se nivelassem com os clubes
dos grandes centros, sem
que estes decrescessem.
Acho que consegui Isso. E
para felicidade nossa, j no
Campeonato Nacional d e
1978, o Guarani, clube do
interior, foi campeão. E me-
Tecidamenie. Falar no Gua-
ranl de hoje é falar no Bra-
stl de amanhã, porque con-
quistou o Nacional com
uma equipe com idade mé-

' dia de 24 anos.
Na, última Seleção de Jo-,

vens que disputou o Mun-
ddial da Tunísia, dos 20 com-
ipoínentes, 15 eram paulistas,
e a. maioria do interior de
São. Paulo. Da atual Seleção
Juvenil, de um grupo de 25
.jogadores, 15 são paulistas.

Heleno Nunes ¦ elogiou o
apoio'dado ao futebol pelo
Presidente Ernesto Geisel,
que criou a Lei dos Esportes
engavetada há 20 anos.

Agradecemos também ao
Congresso Nacional qire, por
unanimidade e ¦ s e m In-
junções pairitórdárias, a apro-
vou. Outro aspecto da cola-
borração do Prasddenbe Gei-
sei, é a criação da profissão
de jogador de futebol, que
antes não existia. E isso nos
deixava envergonhados.. O
jogador era um marginal,
não tinha profissão, embora
fosse a ale©rila do povo. -

Ele lembrou atada que se
afarrtu uma outra porrta, pa-
ra o antigo jogador,' "que
hoje podie ser monitor de
futebol".

— A minha grande meta,"
se reeleito, é criar a Confe-
deracão Brasileira ás Futc-
boi — assegurou aos dlri-
gentes paulistas. Ela já está
sendo feita e num prazo
não muito longo será ppssí-
vel, assim que todos os ou;
tros esporte» se desflliarem
da CBD, como ocorreu já
com o Remo, a natação, o
water-pólo. os saltos orna-
mentais, a ginástica • o
atletismo. Acredito que em
um ano ou um ano e meio,
se reeleito, eu possa vira-
entregar a - Confederação
Brasileira de Futebol aos
homens que dirigem o fute-
boi brasileiro. -* *- w

Heleno Nunes prometeu
também que, após sua ree-
leição — se Isso realmente
ocorrer — irá especlalmen-
te a São Paulo para acertar
um Campeonato Brasileiro
que seja econômico.

conquistar o mercado
nós Já conquistámos, desen-
volvemos o mercado interno
de cada Estado e, felizmen-
te, São Paulo foi o mercado
que mais se ampliou. Pre-
tendo me sentar com os Vi~
rigentes paulistas à.mesv «
discutir de coração aberto,' a fim de encontrar a me-
lhor solução, que venha**»
atender especialmente'.'' o s
clubes de São Paulo. '¦l "•l ,J

O presidente da CBD:çbn-
fessou que a reeleição o dei"
xará multo feliz.

Me sentirei na'$brl-
gação de trabalhar ainda
mais pelo esporte brasileiro,
principalmente pelo futebol.
Sei que o nosso futebol 'terá

que melhorar a cada dia.
Questionado se o conti-

nuismò será bom para-.ò ÍUr
tebol brasileiro, ele respon-
deu:

O continuísmo: ri ã tf
existe mais. Estou tentando
a minha primeira reeleição,
o que está dentro da lél'

A SELEÇÃO BRASILEIRA-

Heleno Nunes voltou" a
afirmar que a Seléção; Bra-
sileira para o Sul-Amerlca-
no, assim que houver a reu-
nião em Montevidéu, Hía 13
de janeiro, será constituída
por jogadores com máximo
de 24 anos de idade, com
uma convocação, no 'máxi-
mo, por clube, visando - a
preservar os campeonatos
regionais.

— O meu técnico, en-
quanto presidente tía CBD,
é o capitão Cláudio Oouti-
nho.

Heleno Nunes disse ainda
que vive uma situação deli-
cada, porque atravessa um
período difiicU e de diálogo
impossível.

Ainda não fui reeleito, e
não posso discutir,co_
meus companheiros diri-
gentes, como por exemplo
com os representantes de
São Paulo, sobre seu cam-
peonato regional. ir---

Prometeu, porem, que,
após as eleições, se conse-
gulr a reeleição, virá pes-
soalmente a São Paulp^pàra
tentar ajudar o futebol.,
paulista. Finalmenr&e, infor-
móu que quando assumiu,a
CBD havia um déficit de
Cr$ 13 milhões.

Felizmente, eu não ven-
frented os . problemas i.qúe
meu antecessor enfrentara

e hoje, quase ao término.do
meu mandato, a entidade
tem Um saldo favorável,de
CrS5 milhões, fora'.-Cxi 1
milhão 700 mil que a FIFA
nos deve e já deverià.,.ter
pago.

Mexicanos podem vender
Dirceu que se recusou

rVe- ¦ (ilV./

Ferroviária de Vitória
só vende em fevereiro ò

ü v iajar com a equipe ponta que América quer
Cidade do México — Os

desentendimentos entre o
ataoan'te Diirceu e o Améri-
ca do México", podem encea--
r.&r-sè. esta semana, com o
clube colocando o passe do
jogador à venda por 500 mil

•dólares (mais de Or$ 10 mi-
lhões). E' e que prevê o em-
presário Janos Tatai, após
a recusa de Dirceu em v.a-
jar com o time a Puebla,
onde o América perdeu de
2 a 1. .

Janos, que se encontra na
Capital mexicana acertando
a trarBferêocia de Totonho
do Esporte de Recife para
o Montenrey, considera a
posição de Dirceu imsusiten-
tável em conseqüência da
derrota, que iniciou uma
crise no América. Segundo
o empresário, a diretoria do
clube tem reunião marcada
para estudar a situação do
jogador, sendo mais prova-
vel que o venda.

OS PRECEDENTES

Antes, o atacante brasi-
leiro havia-se recusado a
treinar e depois a ficar en-

tre os reservas, já que se
vinha apresentando mal,
recebendo por isso uma
multa da diretoria, do Amé-
rica. Desta, vez, porém, com
a negativa de viajar a Pue-
bla, a torcida, -que já se
mostra.va insatisfeita com
suas atuações, está atri-
buindo a ele a maior parce-
Ia de culpa na derrota,
abrindo assim, comenta-se,
uma crise sem precedentes
na história do clube.

e
ZANATA BEM

Enquanto a situação de
Dirceu se agrava, a de Za-
nata, ex-jogador do Vasco,
melhora sensivelmente no
Monterrey, clube que assu-
miu a liderança do Cam-
peonato Mexicano. A im-
prensa o elogia bastante,
salientando seu crescimento
de produção a cada partida.
Totonho também está pro-
metendo uma boa fase no
clube, pois nas duas parti-
das de que participou até
agora marcou dois gols. O
Monterrey é dirigido pelo
brasileiro Oto Glória.

A primeira tentativa
do América para con-
seguir reforços falhou,
pelo menos temporária-
mente: a Desportiva Fer-
royiária, de Vitória, não
concordou em vender
seu ponta-direita, Carlos
Henrique, • antes da dis-
puta do título do Cam-
peonato do Espírito San-
to, prevista para feve-
reiro, num quadrangu-

Até que o presidente
da Desportiva, Christia-
no Collins, mostrou inte-
resse em negociar o joga-
dor, mas só admite con-
cretizar a transação após
a decisão do Campeo-
nato Capixaba. O Améri-
ca passou a se interessar
por Carlos Henrique
depois de receber ótimas
referências sobre suas
atuações ano passado.
Indicado ao técnico Jou-
ber pelo dirigente Léo
Almada, sua contratação
foi aprovada imedia-
tamente.

Léo Almada, no entan-
to, desmentiu que o inte-
resse por um ponta-
direita estivesse relacio-
nado à possível venda de
Reinaldo, sem contrato,
ao Flamengo. O dirigen-
te apenas voltou a lem-
br ar que nenhum joga-
dor, do América é inego-
ciável; deixando a im-
pressão de que, se -hou-
ver uma proposta com-*
pensadora, Reinaldo
pode ser vendido.

Os dirigentes do Fri-
b u r guense procuraram
Almada ontem para
apressar a transação en-
volvendo o atacante
Mendes, que disputou o
Campeonato do Interior
do Rio de Janeiro pela
equipe de Fr i b u r g o.
Como o empréstimo te:
minou, há o interesse em
contratá-lo definiti-
vãmente. Na pró xim a
semana, o nreço de seu
passe será fixado.

a*
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Este é
o primeiro número
da sua assinatura do
JORNAL DO BRASIL

264-6807

0 segredo de
belezadapele'
estánamanu-
tenção do
equilíbrio na-
turaldeoleO'
sidadeeumi
dade.Doisfa- , •
tores bastan- Uma ajuda para „„„

dem prejudicarestedelica- umidadedapele. Portanto,
do equilíbrio são o avanço usando OilofOlay todas as
nonnaldaidadeeosrigores manhãsenovamenteànoi-
do clima. Entretanto estes te você logo conseguirá
problemaspodemagoraser uma cútis suave, macia esolucionados corno fluido gloriosamente radiosa.

ias.Um pomar de economia.
DEPOIS DAS FESTAS ESTAMOS DE VOLTA

COM A PROMOÇÃO MAIS PREMIADA
PELA PREFERENCIA POPULAR

SOMENTE HOJE E AMANHÃ

PREÇO
DISCO

PREÇO,
DA PRAÇA ;

Tomate............... ...kgrtçeee,......... 7*40
VOyOIII...........,.........4..  Kfj J-^UUT.  WjOU
Pimentão..  kg^ôôr..  8,40
Aipim.... kg ^=0©?.  5,2a
Berinjela...... kg :?£&:  4,20
Pepino........ kg ^§9;...  3,70
BatataDoce. kg :§£&:.  7,20
LaranjaPera  dz32j09:.......... 8,40
Melão.....  kg_fâí0Q: 11,00
Uva Itália....... kg2S£ô: 21,80
Limão. ;.  dz^OQ;  5,20
Salsão.. molho ^oet.. 13,00
Coco seco kgíâjOÔ: 11,00
Jiló kgiâjQQr.......... 10,00
Quiabo  kg34£e;  9,60
Batata   kg 3&Q:  6,00
Sabão Orno..  600g^%9ô:........;. 16,90
Pêssego Mello (fatias, especial,
caroço ou serra) lata:2S£Q: 17,90

O caminho certo

Pass

Nas vitrinas,
nos produtos, um
estilo que
promove a
internacionalização
do gosto

¦__r>_| EOGRAPIOAMENTE,
m ^ a Rua Garcia d'Avl-
fll __. Ia, é apenas uma
BJ [ das tantas trans-
^^jfl| versais de Ipanema,

que ligam a praia à
Lagoa, tendo como espinha dor-
sal a Visconde de Pirajá. Esse
percurso, porém, pode revelar
aspectos Interessantes, no senti-
do da convivência de pequenos
estabelecimentos comerciais ti-
picos de bairro, com uma expan-
são comercial que fixa sob seus
letreiros casas que, podem cons-
tar entre as mais sofisticadas da
cidade.

Os quarteirões próximos à
Lagoa podem simbolizar uma
época que já passou, ou está
prestes a terminar. Sob sobra-
dos, ou pequenos prédios, íuncio-.
nam há muitos anos quitandas,
armazéns, lojas de ferragens ou
de consertos de bicicletas, que
têm no despojamento das ins-
talações a característica prin-
cipal. Muitas vezes, a fronteira
entre o cliente e o vendedor ou
prestador de. serviços 6 apenas a
funcional grade de ferro, que so-
be e desce conforme o-horário
de funcionamento.

Entre essas, porém, e as lo-
jas mais recentes, cuja entrada
se faz por portas giratórias ou
outros apetrechos sofisticados,
vão geralmente anos rio ponto
e algumas dezenas de milhares
de cruzeiros no aluguel. Sem fa-
lar na «uQpeita luva, ilegal, acei-
ta como compra do ponto, sem
que ninguém admita própria-
mente. Mas a palavra é conhe-
cida nas redondezas.

No Bar Paz e Amor, na es-
quina da Rua Nascimento Silva.
a limpeza do chão não deve ser
a causa dó sucesso do estabeleci-
mento, segundo o dono José
Santo, muito procurado por mi-
nistros e generais que vão lá de
pé no chão. Os nomes, porém,
não pode revelar, a discrição exi-
ge assim. Pala, porém, com na-
turalidade do aluguel, Cr$ 6 mil
300 e das freqüentes propostas
que recebe para passar o ponto.

-No número ,178, o primeiroindicio de preocupação com a
aparência, e entra-se. na era do
ar refrigerado, item desprezado
pelos colegas da frente. Uma ca-
sa branca, toldo verde, a loja
Humberto vende tecidos para es-"
tofamento e cortina. Poderia
passar por uma loja de tecidos,
não fossem móveis de bambu e
de vidro substituindo talvez ul-

trápassados balcões. Lá, as pe-
ças de tecido não se empilham,
modernamente correm sobre tri-
lhos de estante, eximindo assim

freguês de culpa ao querer ver
a peça de baixo, e ver o vende-
dor tirar as 15 que estão por ei-
ma, e repetir a operação depois.
Tudo é limpo e atapetado, nem
cheiro de loja de tecido tem. Ana
Lissovsky, a gerente, explica que
se procurava uma casa, já que
galeria significa geralmente
apenas footing. Ela gostaria de
um show-room, de uma casa, e
surgiu essa oportunidade em
Ipanema, pela qual se pagou Cr$

milhão 800 mil na compra.

A partir da Rua» Barão da
Torre, o comércio simples e des-
pojado vai sendo substituído por
aço inoxidável, acrílico, vidro
fumée. Como é o caso, da. bouti-
que Gregório Paganelló, fachada
branca,' porta giratória, amplo
salão, tapetes tipo persa sobre
tapete branco. A mulher do pro-
prietárib, Ada Holanda Faga-
nello, confessa que "estava lou-
ca .por um ponto nesta rua, uma
das mais chiques". E para reali-
zar o seu desejo, ipaga Or$ 90 mil
de aluguel.

Lá, uma sandália de couro
baixinha, custa Or$ 720.- Uma
bolsa de cetim com penas Cr$ 1
mil 200. Há roupas de Cr$ 1 mil
500 (vestidos simples de algo-
dão) ou de Cr$ 18 mil1, como um
conjunto de mousseline de seda
pura com fios prateados ou um
vestido de crepe estampado
plissado.

O preço do aluguel
nas lojas da Garcia
d'Ávila não são sem-
pre facilmente obr

•tidos. Na Dieplan,
por exemplo, de

produtos dietéticos Dona Gisela
Sshaefer, gerente, aluga o ponto
desde 1975, e essa parte é corri
seu sócio. Valoriza o ponto em
termos comerciais, mas se quei-xa da falta de estacionamento e
da segurança, uma vez que ela, e
outras lojas, de vez em quandosão "visitadas" por assaltantes
ou pivetes.

A Richard's, não se sabe
porque motivos, muda-se de rua
tão valorizada para Maria Qui-teria. Na porta, apenas um avi-
so comunicando o novo endere-
ço. Esse desprezo, porém, não é
compartilhado por Gelsa Amon,
uma das sócias da recém-inau-
gurada Paradox, mais uma bou-

tique atapetada e com espelhos
fumée. Queria abrir uma loja em
Ipanema, gostou da que surgiu
ria Garcia d'Ávila e por ela pa-
gou Cr$ 4 milhões, ou quase: Cr$
3 milhões 900 mil e tanto.

t

Várias lojas de roupas se su-
cedem: JO and Co., Oggi, ampla,"onde 

predomina a; decoração
com ênfase no metal e no atape- .
tado. Chega-se ao Elle et Lui,
Art Decoration onde começa
também uma espécie de festival
de modéstia. Nesta loja, Alfredo
Caffar afirma que ao inaugura-
Ia há quatro anos foi chamado
de "louco" por muita gente.

— Naquela época — lembra— a. Garcia d'Avila não era nada
em termos de comércio. E crês-
ceu graças a. Elle et Lui.

Sem queixas do ponto, Al-
fredo Caffar só tem elogios a te-
cer. Pois lá, compram-se cigar-
reiras de prata com madrepéro-
Ia por Cr$ 5 mil, ou um conjunto
de sofá de três lugares e duas
poltronas por apenas Or$ 60 mil.
Mas o preço do tecido para esto-
famentó é riiuito caro. E espe-:'
ciai, garante.

Quase na esquina da Vis-
conde de Pirajá, ergue-se a Dl-
jon, três andares, estacionamen-
to privativo para clientes, talvez
o seu maior luxo. Som, placarluminoso, barzinho com sofá pa-ra os clientes mais vips, calças
de brim por Cr$ 1 mil 100, saias
de brim por CrS l mil 200, colete
por Cr$ 750.

Na Museum Decorações, hâ
cinco anos, no bairro, um por-ta-retrato de acrílico custa porCr$ 2 mil 100, mas os de metal
com latão saem por Cr$ 9 mil.
O vendedor Jomar é categórico:'"Esta rua é um barato."

'Ou já foi, na opinião de Wll-
son, sapateiro há nove anos da
lojinha em frente, um pequenocubículo de dois metros por três
e meio. Ele é apenas um empre-
gado, e, quanto ao aluguel, só sa-
be informar que está alto e vai
subir. Profetiza: "Duvido que a
gente continue aqui depois. O
olho nessas lojas tá grande de-
mais, e, ao lado de tanta loja fi-
na, a gente tem mais é que de-
saparecer.

A batida do Bip-Bip, a vi-
trina da Khrishna. O açougue
São Paulo já do outro lado da
Visconde de Pirajá, em frente
ao Bob's, ponto da garotada.

bb NA Cecília Henrique*
/fl^ Marques lembra que
/ Bj__ em 19 71 Quando
/—BA inauSur°u a Toque,

JL. JflflL não havia pratica-
mente comércio ne<-

nhum na rua. Mais uma què
ajudou a Garcia d'Avila a crês-
cer. Aluguel mantido ém xiilsté-
rio, Ana Cecília admite que es^
tá na melhor rua do bairro, já
que nenhuma outra acumula,
em espaço tão pequeno, etiquer
tas tão importantes.

—Se fechassem a ruá pa-
ra carros, aí ninguém segurava
mais o comércio aqui. .;>

Seu José Gonçalves, ao lar
do do Bob's, pode ser considerai-
do um dos .latifundiários da
Garcia d'Avila. Há 25 anos, comf;
prou o espaço que abriga hoje
três lojas: Zodíaco, lanchonete
com ar refrigerado esom; aSha--
dow, boutique unissex, e Musiç
Stereo, de som. O-negócio antéi
rior era uma loja.de acessórios"
de automóveis, mas as dificulda-
des de estacionamento obriga-^
ram a mudança de ramo. Dts
qualquer forma, não há queixas.
Tudo é lucro hoje, quando Seu.
José nem se lembra, mais do pre-
ço que pagou pelas lojas.

O ponto final da odisséia
surge com a Company, já na ei?"
quina da Rua Prudente de Moí
raes. Instalada em uma grand*
casa, mantém permanentemente

.um segurança armado na porta;
A Company divide seus doml?
nios entre parte feminina, rnasí
culta», de crianças, e uma sala
pb, onde se vendem apenas ar*
tigos em preto e branco. Cheia
de clientes às quatro da tardei
que escolhem entre calças de
brim (Cr$ 720 a Cr$ 750, camise-
tas de Cr$ 360 a Cr$ 400). Luís
de Freitas Machado, um dos só-
cios, não informa o aluguel pago
pelos 240 metros quadrados. Res^>
ponsabiliza-se apenas pela valo-
rização da rua.

— Quando inauguramos, fq<
mos chamados de loucos por es-
tarmos longe da Prudente de Mo»
raes. Ninguém podia prever essa
supervalorização, e acho que os
responsáveis fomos nós.



¦¦Hll
PAGINA 2 D CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL D Rio de Janel

Cartas
Vieira da Silva

Gostei da reportagem feita pela
correspondente em Paris sobre a pln-
tora Maria Helena Vieira da Silva
(Caderno B, 3-1-70), <mas falta o ae-
giiinte: a pintora vivia alguns anos
no Rio de Janeiro, como esposa do
pintor húngaro Arpád Szenes (que
faleceu há alguns anos em Paris). Não
me lembro quando íol que eu visitei
esse casal, mas deve ter sido nos anos
40. Susana Bach — Rio de Janeiro.

Estranha soma

O Ministro Velloso surpreendeu-
me com o crescimento de 6,3% verlíl-
cado no Produto Interno Bruto, maior
até do que ele esperava. O absurdo é
que no cálculo desse índice, tão po-
sitlvo, somou-se (algebrlcamente) o
aumento da produção industrial
(8,6%) com o decréscimo da produ-
ção agrícola (—1,8%). Quer dizer: pa-
ra o Ministro e técnicos do IBGE e
PGV, pode-se somar, incUferentemen-
te, objetos industriais inanimados (de
necessidade discutida) com'alimentos
indispensáveis à saúde e à sobrèvi-
vêiMia da população.-*Nos gabinetes oficiais, somam-se,
impunemente, bugalhos com alhos. O
absurdo se aprofunda quando ficamos
sabendo que, ainda na agricultura, a
produção animal (de necessidade tam-

• bém discutida mas atividade sempre
rendosa e prestigiada) cresceu 7,8%,
enquanto a da lavoura, a produção
de vegetais, estes sim vitais para nos-
sa sobrevivência, decresceu 7,3%.

• Considerando ainda que a produ-
ção industrial corresponde quase sem-
pre ao consumo (ao saque) de recur-
sos naturais e à contaminação do am-

'biente, compreendemos que o resulta-
dó do PIB/78 significou antes um em-
pobrecimento em relação a nossas ne-
cessidades presentes e principalmente
futuras. Joaquim Moura — Espera
Feliz (MG).

Defesa do. nordestino
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Nem os humildes nordestinos re-
sidentes em cidades como o Rio e São
Paulo são responsáveis pelo alto indi-
ce de.criminalidade nelas observado,
nem a sociedade' norte-americana é
permissiva e quase totalmetne amo-
ral, conforme afirma certo epistoló-
grafo que vem ultimamente compare-
cendo à sççãò Cartas do JB. Primeiro,
gostaria de dar unia palavra em fa-
'vor desses humildes operários que ve-
mos trabalhando arduamente na
"construção de casais e apartamentos,
subvias, pontes, viadutos, praças, jar-
dins. .

Eles vão chegando como um ban-
do de formiguinhas, no ombro uma
enxada ou uma pá. Limpam o terreno,
e depois a golpes de picareta no lugar
certo, vão eTrguendoo tapume, rebai-
xando o lençol de água, ficando for-
mas de madeira, enchendo-as de oi-
mento e concreto, tudo isso sob o sol
escaldante ¦ dò' verão ou a chuva ir-
ritante do inverno, enquanto missivis-.
tas desocupados os acusam de bandi-
dos e os denominam a parte negativa
da população. Muito ao contrário, eles
são gente de boa índole, em sua imen-
sa maioria, sendo verdadeiramente
admirável o baixo índice de crimina-
lidade que entre eles se nota, princi- ¦
palménte quando se considera que
trabalham sob a pressão psicológica
da nostalgia de suas paisagens.nati-
vas, e distantes muitas vezes de suas
esposas, filhos e amigos.

Vêm de Icó, Quixadá, Itabaiana,
Borborema, Lagoa dos Gatos, Penedo,
e atirados em ambiente completamen-
te diverso, discriminados e desdenho-

• samente chamados paraíbas ou paus-
de-arara, bem poderiam revoltar-se e
se tornar marginais perigosos, à se-
melhança do que ocorre entre as mi-
norias ' raciais nos Estados Unidos.
Mas, ao contrário, têm preservado sua
índole pacifica, trabalhadora, conten-
tando-se — nas horas de lazer — com ¦
ouvir um pequeno rádio de pilha, de-
dilhar uma sanfona ou pedir a um
companheiro alfabetizado que lhes
leia as estrofes da literatura de cor-
dei.

Não são assaltantes de bancos,
nem viciados em cocaína, nem exibem
cinicamente seu homossexualismo no
passeio público. Não são filhinhos que-
ridos que arriscam suas vidas e dos
outros nós pegas do Alto da Boa Vista.
Não levam cães de raça para defecar
nas calçadas ou nas praias. Não rap-
tam diplomatas, não seqüestram
aviões, não têm automóveis de luxo
para matar pedestres indefesos. Não
precisam de farofa nem cachaça para
reverenciar Meu Padrim Padre Ciro,
que é para eles santo nacional e dos
bons.

É Interessante' observar que a
maioria das lutas corporais, homici-
dios e tentativas de homicídio entre
eles deriva quase sempre da exarce-
bação do sentimento de honra, self-
respect, melindre ante ofensa moral,
palavra áspera ou motivo passional,
sendo por demais raros os casos de la-
trocinio. Não se trata de que sejam
seres humanos especiais, -símbolos e
referências das mais altas virtudes. O
que ocorre é serem pessoas simplórias,
comparativamente muito mais decen-
tes e respeitáveis do que a súcia de
desocupados qüe passam o dia jogan-
do futebol nas areias de Copacabana.

Ditas estas coisas, bem gostaria
de convidar o Sr Roberto Porto a uma
visita a três conhecidos locais do Rio
de Janeiro: à Feira de São Cristóvão,
onde, segundo um policial a quem me
dirigi, é mínima, quase inexistente, a
criminalidade; ao Maracanã, onde são

freqüentes as brigas, o xlngamento e
o palavreado Indecente; e flnalmen-
te a qualquer estabelecimento penal
do Estado, onde o tipo flslcó predo-
mlnante revela, de Imediato, não ae
constituir de candangos nordestinos a
quase totalidade dos internos;

Quanto à permlsslvidade e amo-
ralidade nos Estados Unidos, pais que
conheço, mas logo adianto que, em
face da sem-vergonhice de Júlia e Ca-
cá na televisão, os americanos aão
uma multidão de serafins enchendo o
céu com as harmonias de seus cantl-
cos, como diria Machado de Assis. He-
ribaldo Rosa — Rio de Janeiro.

Destruição estúpida
Fiquei estarrecido com a opinião

do demolidor Bernardino Melo Selxas
(JB 31/12), que é frontalmente con-
tra tudo que ainda resta do Rio antl-
go. Arquitetos e mestres nos legaram
monumentos como o Palácio Monroe,
Palácio da Agricultura, edifício de A
Noite, Rua. da Carioca, Museu'Hiato-
rico e outros, alguns já estupidámen-
te demolidos.

Monstrengos, a meu ver, são ai-
gumas das atuais construções leván-'
tadas em toda a cidade: O que se de-
veria demolir são pensamentos como
os do Sr Bernardino Melo Selxas e
seus similares. Walter Zikan. Itatiaia.
(RJ).

Correspondente
Gostaria de me corresponder com

jovens do Rio Grande do Sul que gos-
tem de futebol gaúcho e que este-
jam Interessados no futebol carioca
para troca de Informações. Gosto,
também de assuntos relativos ao Es-
tado gaúcho. Marco Antônio de Amo-
rim Monteiro, Rua Etelvino dos Sàn-
tos, 118, Ilha do Governador — Rio
de Janeiro, CEP 21940.

Resposta
Aos anônimos e silenciosos reda-

tores da reportagem Cartas dos lei-
tores (Caderna B, 16-12-78), o meu
sincero reconhecimento por demons-
trarem a realidade do leitor brasllel-
ro, que Invariavelmente expressa o
pensamento da grande maioria. Essa
análise classificatória de áreas e as-
suntos.foi deveras uma surpresa. Es-
te exemplo dé reportagem é Impor- .
tante para ambos os lados envolvidos,
o leitor e o JB." Dá ao primeiro a
confiança . no trabalho jornalístico
desenvolvido pelo segundo, e dá ao
segundo a certeza de ser bem rece-
bido pelo primeiro. E numa concor-
dancia com o redator, posso reaflr-
mar: "Escrever é um ato de esperan-
ça, sinal de que nem tudo está per-
dido". Alberto Ribeiro — S. P. da
Aldeia (RJ).

SOS médico
Como cardiologista, o telefone

significa para mim, sobretudo, um
'elo 'constante com os pacientes de
dois hospitais e os que estão em casa;
Infelizmente, esse detalhe é impossível
de ser entendido pela Tederj. Primeiro,
ttye o telefone mudo durante um mês
porque a companhia apresentou uma
desculpa: o número do aparelho era
destinado ao serviço público ou a ela
própria. Fiz ver, então, que o proble-
ma não era meu. Comprara o telefor
ne, mas, tomo acontece a todo mun-
do, não era o responsável pela esco-;
lha da estação e do número. Resolve-
iam manter tudo como estava e o
aparelho foi religado. Agora, surge
um novo problema: há quatro sema-
nas consecutivas, meu telefone
1205-4946) é desligado no sábado e

, misteriosamente religado na segun-
da-feira, sem qualquer explicação. No
último sábado, por exemplo, em um
determinado momento, fiquei em dú-
vida quanto' a atender a três paclen-
tes que necessitavam de cuidados ur-
gentes. Provavelmente, se o telefo-
ne estivesse funcionando, essas pes-
soas não teriam esperado tanto. José
Albino Malta de Souza — Rio de Ja-
neiro.

Ônibus

Enfrento todos os dias a guerra
para comprar passagem do ônibus Ni-
lópolis—Praça Mauá, da Empresa Rá-
pido Brasileiro (tarifa A). Digo uma
guerra porque é exatamente isto. Na
hora do rush, todos os dias, para com-
prar passagem, alguns saem feridos,
roubados, etc. i

Embora a empresa possua vários
ônibus, nessas horas eles somem e es-
ta é a causa do tumulto, tumulto es-
te que beneficia muito aos vendedo-
res de passagem, visto que o preço é
Cr$ 9,'30 e todos acabam pagando Cr$
10, porque ninguém pode esperar o
troco. Há mais ou menos um mês, ha-
via guardas tentando manter a or-
dem, embora nem sempre o conse-
guissem, porque às vezes chega a 30/
40 minutos o espaço de tempo entre
a saida dé um ônibus e outro (...).

Numa cidade-dormitório como
Nilópolis, onde quase toda a popula-
ção trabalha no Centro do Rio de Ja-
neiro e depende exclusivamente des-
ses meios de transporte, é um absur-
do que nada melhor possa nos ser ofe-
recido, considerando que esta tarifa A
é a melhor condução disponível no
local. Dá para imaginar o resto, não
é? Maria Rozelis Dalbonido Carvalho
— Nilópolis (RJ).
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Teatro

CONVÉM
REFORMAR
ESTRUTURA
ESTADUAL

j l—-±
- Yan Jflichahki

¦fmyO momento em que, supõe-se, o
I^^J próximo Governo do Estado de-
I ^Bj ve estar traçando os seus pia-

•*>• ^ nos de ação, seria oportuno re-
pensar a estrutura dos órgãos estaduais
dedicados a amparar a vida teatral. Creio
ser plenamente notório e indiscutível
que a Funterj, criada por ocasião da fu-
são, revelou-se .nestes quatro anos total-'mente incapaz de elaborar e executar
qualquer coisa que se pareça com uma
política teatral' para o Estado. Basta
constatar que se a Funterj esteve presen-
te neste período, com uma freqüência até
mesmo excessiva', nas páginas dos jor-
nais, os assuntos do noticiário sempre es-
tiveram muito afastados da formulação
de qualquer tipo de linha de atuação cul-
tural. Na verdade, a Funterj foi, em pri-
meiríssimo lugar e quase exclusivamen-
te, uma central de obras, e neste setor
não se pode negar que revelou um certo
dinamismo, através, notadamente, das
reformas'do Municipal e do João.Caeta-
no e da construção do novo teatro da Áv.
Princesa Isabel. Em segundo lugar, a
Funterj dedicou seus esforços ao plane-
jamento e à realização da programação
do Municipal, teatro do qual as ativiãa-
des dramáticas foram sumariamente ex-
xluídas. Em terceiro lugar, e já de uma
maneira bem precária, ela foi administra-
dora dos outros teatros do Estado, reali-
zanão concorrências muito discutíveis
para a ocupação do Glúucio GUI e mos-
trando-se incapaz de dinamizar a ação
das salas situadas na periferia. Ignoro

-qualquer esforço da Funterj no sentido
de ajudar as atividades teatrais no inte-
rior do Estado; e ignoro, sobretudo, qual-
quer contribuição concreta da entidade
para a criação teatral propriamente dita,

quer no plano da produção empresarial,
independente ou amadora.

Quando comparamos este magro bo-
lanço, sem dúvida decepcionante para o
Governador Faria Lima, que demonstrou
algumas vezes seu interesse pessoal peto
teatro, com a atuação da Comissão Es-
tadual de Teatro de São Paulo, sempre
ativamente presente, com estimutos con-
cretos e variados, em todos os setores da
produção, não há como deixar de achar
até certo ponto normal o triste esvazia-

mento qualitativo do nosso teatro nestes
quatro anos, contrastando com a crês-
cente afirmação da vitalidade e da qua-
lidade. do teatro paulista, embora o fenô-
meno não possa, é claro, ser atribuído ex-
clusivamente às diferenças de visão entre
os respectivos órgãos dos dois Estados. E'
preciso, de qualquer modo, que o futuro
Governador se convenção de que a pas-
siva manutenção fia situação atual no se-
tor seria a pior das opções.

EM UM ATO
• Primeiro pedido de re-
visão de proibições da Cen-
sura, resultante do convi-
te formulado recentemen-
te pelo Sr Rogério Nunes:
Pedro Porfírlo deu na se-
mana passada entrada de
um pedido de reexame
das suas peças O Bejo
Burguês e Canteiro de
Obras, ambas interdita-
das em 1978; Já é um bá-
lão de ensaio para ver se
alguma coisa efètivamen-
te mudou, não só em rela-
ção aos critérios, mas
também em relação aos
prazos de que a Censura
dispõe para pronunciar-se.• Resultado do 1* Con-
curso de Dramaturgia do
Distrito Federal, recente-
mente promovido pela Fe-
deração de Teatro Amador
do Distrito Federal e pelo
Sesc local, com o apoio do
Banco do Brasil e do Cor-
reio Brasiliense: primeiro
lugar para As Quixotescas
Aventuras de Lampiaço e
Beija Flor, de José Bezer-
ra Filho, de João Pessoa,
qué receberá Cr$ 20 mil
em dinheiro, é auxílio de
montagem de Cr$ 10 mil
para grupo do Distrito
Federal; segundo lugar
para Consuetudo Rever-
tendi (O Hábito de Ter
Dono), de Wilson. Sayão,
do Rio, que fará jus a Cr$
15 mil e uma passagem de
ida e volta para Salvador,
com hospedagem de uma

.¦ ¦ ¦
semana; terceiro lugar,
Cr$ 10 mil em dinheiro,
para Caçador de Rio, Ca-
çador de Luar, Caçador de
Amor, de Marcos Antônio
Rocha Apolinário Santa-
na, de Belo Horizonte. Fo-
ram selecionadas ainda,
para leitura pública, sete
peças, das quais quatro de
autores brasilienses. Os
três textos vencedores se-
rão publicados pelo Cor-
reio Brasiliense. -

• A cidade paraibana de
Cabedelo, perto ' de João
Pessoa, vai poder contar
dentro em breve com uma
casa de .espetáculos, o
Teatro Santa Catarina,
que a Prefeitura local es-,
tá construindo. O teatro
servirá de sede ao TECA
— Teatro Experimental
de Cabedelo, que já há ai-
gum tempo vem levando
adiante, sob a orientação
de Altimar Pimentel, um
coerente trabalho de mon-
tagens baseadas em dra-
máticá popular regional,
tendo produzido em 1978
nada menos de três espé-
táculos.
• Fruto de 20 anos de
trabalho, acaba de sair
em Salvador, numa edi-
ção da Fundação Cultural
do Estado da Bahia, um
alentado-volume do estu-
dioso local. Nelson de
Araújo intitulado História
do Teatro. Dando ênfase
ao espetáculo, mais do
que à dramaturgia, o li-

vro aborda a evolução do
fenômeno cênico desde ps
rituais antigos, as tradi-
ções cênicas dá Ásia e da
África e a antigüidade
clássica até as experiêh-
cias dos mais recentes ex-
poentes da vanguarda.
Apresenta ainda, como
uma curiosidade, uma pe-
quena iconografia do têa-
trò baiano. , •
• Curiosa iniciativa do
teatrólogo Paulo Sérgio
Mag, da atriz Nádia Maria
e do cenógrafo Luiz Car-
los Figueiredo: o Teatro
do Condomínio, qüe ofe-
rece a domicílio espetácü-
los de teatro e de música
popular a serem apreseh-
tadas nas áreas de lazer,
terraços, play-grounds . e
outras dependências co-
muns dos edifícios. Os
interessados podem coh-
tactar Paulo Sérgio Mag,
diretor geral do grupo,
pelo telefone 205-5050. -

• Entre os 10 projetos
recentemente selecionados
pela Funarte para receber
a sua'bolsa anual de pes-
guisa, no valor de até 180
mil cruzeiros, não figura,
a julgar pelos títulos, se-
quer uma única pesquisa
sobre assunto ligado ao
teatro dramático. Insere-
veram-se 130 candidatos,
com trabalhos que de-
viam obrigatoriam ente
abordar as relações entre
o Estado e a produção
cultural no Brasil.

¦II

Televisão

AFINAL UM HERÓI NACIONAL NO VÍDEO
Paulo Maia

As caria» terão «elecionadas pari publicação
no todo ou em parlo entre ai que tiverem

assinatura, nomi completo o legível o

endereço quo permiti confirmação prévia.

OS 

homens passam o ano
inteiro se agredindo.'
Nas cidades grandes, a
violência é a tônica, o

ponto comum. No fim do ano,
eles se reúnem em torno de' uma
mesae pregam a confraterniza-
ção universal. E' o Natal, na vi-
são de um anúncio do serviço
assistencial do' Palácio do Qo-
verno do Estado de São Paulo.
Uma versão muito aproximada
da realidade. Mas mais aproxi-
mada da realidade essa visão se-
ria se se substituísse o espírito
de confraternização pelo do con-
sumo desenfreado. O Natal de
•hoje está mais próximo daquela '
divertida descrição que o escri-
tor Renato Pompeu fez na revis-
ta Veja: a eterna chateação de
providenciar as festas de todo
mundo.

Pois bem, a televisão tam-
bém vive um espírito natalino
nos dois sentidos: no sentido da
confraternização depois da
agressão universal, e no do con-
sumo desenfreado. Basta ver que,
depois de um ano inteiro de en-
latados e de programas de baixo
nível, duas emissoras resolveram
investir em programação espe-
ciai de qualidade. A Rede Ban-
deirantes de Televisão preparou
seu pacote de dezembro, slogan
inspirado nas reformas casuistl-
cas do Governo, envolvendo pro-
dutos como musicais com Chico
Buarque >e Elis Regina e os
shows normais de Abelardo Cha-
crinha Barbosa. A Rede Globo,
para não ser abalada de sua po-
sição poãium da audiência, ataca
por sua vez de Milton Nascimen-
to, Fernando Paro e Roberto
Carlos, dando uma de Pèlé.

No meio dessa programação
de exceção surge o 91? e último
programa da série Caso Especial
com a adaptação, feita por Wal-
ter Avancini e James.Amado, da
novela A Morte e a Morte de
Quincas Berro D'Água, de Jorge
Amado. Morrem a série e as te-
lenovelas das 22h para surgir os
novos seriados nacionais. Só que
o Caso Especial acaba com a dig-
nidade com que foram feitos
seus melhores programas, en-
quanto a telenovela das 22h fa-
lece melancolicamente com Si-
nal de Alerta, que se arrasta pe-
nosamente em seus capítulos fi-
nais. De qualquer forma são duas
mortes a ser lamentadas, mesmo
com a substituição pelos seriados
tupiniquins. O bom seria que
permanecessem as telenovelas e
o Caso Especial, e mesmo assim
fossem criados os seriados. Só
assim teríamos uma efetiva pre-
sença nacional no vídeo, para
reduzir um pouco nosso déficit

na balança da programação da
televisão, tão violentamente im->
portadora.

O canto do cisne ,da série —
que nos trouxe, entre tantos be-
los momentos, a Meãéia de Via-
ninha (que deu no Gota D'Água,
de Paulo Pontes e Chico Buarque
de Holanda) — foi Quincas Ber-
ro D'Água, baseado na reduzida
(30 páginas de livro apenas) his-
tória de Jorge Amado sobre a li-
berdade nas ruelas e na noite do
cais da Bahia. A Morte e a Mor-
te de Quincas Berro D'Agua, pu-
blicada originalmente em 1959
na revista Senhor, e depois edi-.
tada no volume Os Velhos Mari-
nheiros (com A Completa Ver da-
de Sobre as Discutidas Aventuras
do Comandante Vasco Moscoso
de Aragão, Capitão de Longo

Curso) pela Martins, Já foi tra-
duzida para o.húngaro, italiano,
polonês, alemão, árabe, búlgaro,
espanhol* russo; e tcheco. Para
o franeçs, a novela foi traduzida
por Jéan-Paul Sartre ,(para a re- ,
vista- Les Temps Modernes). E
todas essas edições são mereci-
das, pois se trata de. uma peque-
na obra-prima, talvez o melhor
texto de ficção escrito pelo pres-
tigiado romancista baiano de
País 

"do Carnaval, Cacau é Suor.
A história é simples, o enre-

do quase anedótico. Joaquim
Soares da Cunha, ilustre cidadão
respeitado, funcionário público
dominado pela mulher, morre
para- a família, quando abando-
na a casa e passa a viver uma
vida de libertinagem e riscos nas
noitadas felizes, em Salvador.
Morre depois tranqüilamente nu-
ma manhã é — mesmo depois de
morto — faz uma verdadeira via
sacra pela noite baiana, junto
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com sua nova mulher, a bela
Quitéria olho arregalado, e seus
amigos Cabo Martim, Curió, Pe-
de-Vento e Pastinha. E depois
morre no mar, em plena tempes-
tade, quando seu cadáver cai do
saveiro e Quitéria o ouve pro-
nunciar uma última frase: "Ca-
da qual cuide de seu enterro, im-
possível não há". As três suces-
sivas mortes de Quincas — que
ao berrar "água" (como se fosse
uma espécie de "Shazan") assu-
mia uma personalidade livre e
amada — lembram a filosofia
existencial da bela canção de
Nelson Ayres e Teresa Souza,
"projeto para um jingle": assu-
mir todos os riscos, viver o má-
ximo possível, não deixar a vi-
da cansar à espera de uma defi-
nição.

O melhor texto de Jorge
Amado teve muito mais sorte na

adaptação para a televisão que
seu mais badalado romance. Se
os pecados dè Gabriela, — a te-
lenovela baseada em Gdbriela,
Cravo e Canela e levada ao ar
há três anos — foram muitos,
Quincas Berro d'Água teve per-1
formance próxima da perfeição.
O espírito da Bahia transpirou
abundauttmente pelo vídeo, ao.
longo de todo o programa. O en-
redo foi mais qué fielmente re- j
produzido. A graça, a leveza, o,
humor e a picardia do entrecho
de Jorge Amado foram captados,
com rara propriedade em termos.-
de imagem e som, e o velório j
acompanhado da caminhada do.
cadáver de Quincas pelos bares;
e becos de Salvador, foi um ex-,
celente; motivo para o telespec-'
tadqr ver um pouco dé nosso es-,
quecido Brasil no espaço, reduzi-'
do de seu vídeo colorido. Os fi-;
gurinos de Carybé tiveram uma
participação especial nessa re-
produção do clima e, se não con-
seguimos ouvir o delicioso acen-
to baiano no sotaque dos atores,
foi melhor que aquele sotaque
forçado de atores sulistas ten-
tando falar nordestino de ou-
trás ocasiões na televisão, prin-
cipalmente de^GctbrieZa.

Paulo Gracindo, Dlna Sfat,
Hélio Ary, Stênio Garcia, Plávio
Migüaccio e Cesário dos Santos,
no elenco, e Dori Caymmy se en-
carregando da trilha sonora, tor-
naram-se assim responsáveis,' mais do que Roberto Carlos (ape-
sar de ter havido belos momen-
tos no meio daquela hipócrita
caridade global) e do que a mis-
tifiçada dupla'formada por Mil-
ton Nascimento e Fernando Far
ro, pelas Boas-Festas que a Rede
Globo de televisão ofereceu aos
seus telespectadores. A Walter
Avancini e a James Amado ca-
bem, contudo, os maiores crédi-
tos, por terem conseguido repro-
duzir, em texto de televisão, o
texto literário magnífico que é A
Morte e a Morte de Quincas Ber-
ro D'Agua. Até que enfim, um
herói nacional na televisão. Nu-
ma época em-que .predominam
um fugaz espírito de reconcilia-
ção, nem sempre isento de hipo-
crisia, ea falsidade.de adereços
importados do kitsch branco,
ocidental e cristão (capuchos de
algodão representando flocos de
neve, Papai Noel, castanhas,
amêndoas e nozes) ambos tipica-
mente natalinos, é uma boa visi-
tar a Bahia, principalmente
quando não é a Bahia aparente
dos cartões postais, mas a verda-
deira, encontrável na alma de
seu povo e na arquitetura das
ruas de seus bairros mais popu-
losos.
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Glauber x Zeíirelli
Desde que regressou

ao Brasil, há mais de
dois anos, o metteur en
scène Glauber Rocha
ambicionava montar a
opera O Guarani, Idéia
fixa que o levou, atrás
de recursos, a bater lnu-
tumente em todas aa
portas privadas e públi-
cas possíveis e Imagina-
rias.

Derrotado pela Indl-
(crença geral, o diretor
se viu obrigado a aban-
donar o projeto, sendo
agora surpreendido com
a noticia de qne O.Gua-
ranl será montado pelo
italiano Franco Zeíirelli.

Entre o momento em
qne soube da noticia
até botar a boca no
mundo nío se passaram
nem 10 segundos. Es-
bravejando justamente
enraive c i d o, Glauber
acha o seguinte:

— Não tem sentido
entregar a um diretor
Italiano a montagem da
maior ópera brasileira.

— Se prete n d I a m
montá-la, mas sem en-
tregar a ele, Glauber,
embora fosse o primei-
ro a ter a idéia há mais
de dois anos, há pelo
menos outros 10 direto-
res brasileiros em con-
dlções de faiê-lo, como
José Celso Martlnes,
Caca Dlegues, Ademar
Guerra ou Flávio Ran-
gel, para citar apenas
alguns.

• Glauber Rocha en-
cerra seu indignado dis-
curso fazendo questão
de afirmar que, para
ele, Franco Zeíirelli é
um diretor de segunda
categoria e como tal
considerado em seu pró-
prlo país, a Itália.

— Trata-se de um
sub-Visconti, que não
pode de forma alguma
ser comparado a um
Fellini, Antonioni ou
Pasolini, que ele sempre
pretendeu imitar sem o
menor talento. Aqui, se-
ria no máximo uma es-
pécie de Chianca de
Garcia.

Zózimo Opeso
do ouro
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NOVO TÍTULO
Já ganhou um terceiro nome o filme rodado ano

passado em Angra dos Reis, estrelado por Marisa
Berenson, Margaux Hemingway e Lee Majors.

£x-Naked Sun, ex-Greed, o filme agora vai se
chamar Killer Fish, batizado em português de O
Peixe Assassino.

Marisa Berenson e Margaux Hemingway, aliás,
já confirmaram: vêm passar o carnaval no Rio e
aproveitam para esticar até o lançamento do filme,
em março.

Linha fechada
Estão adiantadas as negociações para a insta-

Iação, no Rio, da primeira estação de cafole-TV do
Brasil.

Estima-se que em 1982 estará funcionando a
pleno vapor aqui, antes de ser levada a São Paulo
e Brasília.

Já quebrou a marca,
inicialmente prevista, dos
20 milhões de dólares, che-
gou aos 25 e, ao que tudo
indica, atingirá a dos 30
milhões o orçamento do fil-
me Moonraker, que trouxe
o 007 até a paisagem do Rio
de Janeiro.

Como algumas das mais
importantes e espetacula-
res seqüências do filme es-
tão sendo rodadas no Bra-
sil, deduz-se que uma par-
te desse dinheiro ficará
por aqui.

O que seria ótimo se
não estivesse sendo ela
destinada em sua maior
parte a engordar bolsos já
naturalmente robustos.

Pelo aluguel de um dos
Rolls Royce, que participa
ativamente das ações, está
sendo pago Cr$ 100 mil.
Como, ao todo, os Rolls são
quatro, vê-se logo que ti-
po de conta bancária esta
o derrame de dólares bene-
ficiando.

CORRENDO POR FORA
O Festival de Cinema

de Berlim, que começa dia
3 de março, terá a presen-
ça de um filme brasileiro
— Coronel Delmiro Gou-
veia .— numa de suas se-
ções não competitivas, o
Fórum do Jovem Cinema.

O festival terá ainda
duas outras seções parale-
Ias à competitiva — uma
retrospectiva dos filmes
de Rodolfo Valentino e
uma revisão do cinema
alemão dos últimos anos,

apresentam um painel
com obras de Werner Her-
zog, Rainer Fassbinder,
Alexánder Kluge, Rei-
nhardt Hauf e Volker
Sohloendorf.
• Coronel Delmiro Gou-
veia, que representará o
Brasü, ainda não foi exi-
bido comercialmente rio
Brasil, mas deverá ser
lançado em março, simul-
taneamente nó Rio, São
Paulo, Belo Horizonte e
Brasília.

Os avisos luminosos
plantados nos acessos
ao Túnel Rebouças, do
lado da Leopoldina, es-
tão prestando um des-
serviço aos motoristas.Ontem, quem che-
gasse ao Rio por volta
das oito da noite, en-
contrava as luzes de
tráfego lento acesas.Dentro do túnel,
quem andava mais de-
vagar ia a 100 quilôme-
tros por hora."

* * *
Por falar em Re-

bouças: existe algum
vândalo motorizado,
provavelmente instala-
do ao volante de um
tanque de guerra, cuja
diversão maior é des-
truir os cavaletes que
enfeitam a pista de
acostamento no sentido
Norte-SuLOu se fiscaliza com
maior rigor a passagem
desse camicase carioca
ou se contrói cavaletes
de aço. Do jeito que es-
tá, com pedaços de ma-
deira espalhados pela
pista, sem falar nos
preços, é que não pode
ficar.

O Masters deste ano,
que se abre amanhã no
Madlson Square Garden,
em Nova Iorque, promete
ser o mala fraco ou, se pre-
ferirem, o menos vibrante
de todos já realizados.

Criado para ser o tira-
teima do tênis internado-
nal, pois reunia sempre em
confronto nos primeiros
dias de janeiro os oito me-
mores jogadores da tempo-
rada anterior, o Masters
que começa amanhã per-
deu boa parte de sua im-
portancla desde que foi
confirmada a ausência do
sueco Bjorn Borg.

A esta, devem-se somar
' também oa desfalques de

Gulllermo Vilas e Vitas
Gerulaitis, o que significa
que a competição — à par-
te as naturais surpresas
inerentes ao esporte — de-
verá resumir-se a um con-
fronto entre Jimmy Con-
nors e o jovem John Mc-
Enroe.

* • •
Embora não tenham as-

sumido qualquer compro-
misso, está mais ou menos
tácito entre Borg e Connors
evitar o máximo que pude-
rem participar da mesma
competição.

Não que um tenha me-
do do. outro ou vice-versa.
Pretendem apenas preser-
var da banalização o en-
contro entre os dois, que
quanto mala raro for maio-
res serão os cachets a que
fará jus.

De hoje em diante,
Borg contra Connors só em
ocasiões excepcionais, co-
mo, por exemplo, em Wim-

. bledon, ou á peso de ouro.

Pelo segundo ano consecutivo, o flgurlnlsta
Guilherme Guimarães é convocado pela colu-
nlstá americana Eleonora Lambert para par-
tlclpar do júri de experts que elege todos os
anos as 10 mulheres mais elegantes do mundo.

Guilherme já tem pronta a sua lista que
está neste exato momento seguindo ao encon-
tro de Miss Lambert em Nova Iorque.

Foi possível saber apenas dois dos 10 no-
mes escolhidos pelo flgurlnlsta, cuja lista será
confrontada com as dos demais membros do
júri, surgindo dai as eleitas. São eles:

Laís Gouthler, que, a ser confirmada,
faria parte pela primeira vez da relação.

Carmem Mayrink Veiga, que figurou na
lista divulgada ano passado.

¦ ¦ ¦

Bom aluno

ADIVINHE QUEM (NAO)
VEM PARA O JANTAR

VESTIBULAR -
800 VAGAS

FACULDADES
DA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
PLÍNIO LEITE

• FORMAÇÃO DE PROFESSORES
• PEDAGOGIA

• LETRAS
• TURISMO

INSCRIÇÕES ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 1979
DIARIAMENTE DAS 9 ÀS 21 HORAS

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

ALEMÃO
Cm colaboração com o ICBA

CURSO DE FERIAS INTENSIVO
Infcio «ip 8 de {snairo

Fita» cassete para'o aluno Incluída
Inglês e Francês por Audio-vis.ual

AUOING LANGUAGE CENTER
Ed. Sloper grs. 806/807 Tijuca 208-4949 e 208-4263,

.'.¦¦,

JORNADA DE PSICANÁLISE
E PEDIATRIA

Hotel Copacabana Palace
Rio, 11 a 14 Jan. 79
Promoção? Ibrapsi

INSTITUTO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE
GRUPOS E INSTITUIÇÕES.

Temas Oficiais
1. A Criança e o Hospital
2. A Criança e a Família
3. A Criança e a Morte"
4. A Formação do Çsicanalista de Crianças

CONFERENCISTAS INTERNACIONAIS:
FRANÇOISE DOLTO (FRANÇA)

GINETTE RAIMBAULT (FRANÇA)
INFS. e INSCRIÇÕES: SECRETARIA IBRAPSI

Rua Siqueira Campos, 143 Bloco D - Salas 717/718
Fones 235-0246 - 287-7202 - 257-6010.

Por ter ido levar na tar-
de de domingo seu Rolls-
Royce ao aeroporto, arren-
dado à equipe de filmagens
de Moonraker para receber
Roger 0Q7 Moore, o Sr Al-
fredo Saad acabou sendo
personagem de uma ocor-
rência policial de verdade.

Como descobriu que do
mesmo avião descia o Prin-
cipe Abdul Ilah Bin Abãul
Aziz Al Saoud — e natu-
ralmente pensando em
vender algum jogador de
futebol — conseguiu pene-
trar na SalaVipà procura
de Sua Alteza.

Por não ser esperado e
sua entrada no recinto não
estar prevista nos pjanos

da segurança, o intruso foi
convidado a se retirar. Mas
como insistisse em falar
com o Príncipe, ò Sr Alfre-
do Saad teve que ser con-
duzido à força para fora
da sala pelos policiais, àn-
te os olhares constrangidas
do Príncipe e sua comitiva.

O Sr Alfredo Saad ain-
da tentou um último recur-
so antes de ser expulso:

— Quarta-feira o Prin-
cipe vai jantar lá em casa.
Eu preciso falar com elei

Nem assim conseguiu.
Quarta-feirtí, amanhã, o
Príncipe estará em São
Paulo sem sequer ter tido
o prazer de encontrar seu
possivel host.

Volta marcada
¦• Ventos que sopram de São Paulo dão como certa a
volta iminente do Sr Ennelino Matarazzo ao comando do
império industrial da família.
• Sua volta teria como objetivo principal reacelerar o
ritmo da produção do grupo.

André Oliver, até há pouco tempo o braço
direito de Pierre Cardin, lançou com ma pró»
pria grlffe uma coleção de moda masculina.
¦• E mostrou que aprendeu tudo com ' e
mestre.

Assinou ao mesmo tempo um contrato ml-
lionárlo com o grupo Japonês Mitsukashi pa-
ra abrir nove boutlques de sua nova etiqueta
no Oriente, a começar por Tóquio, Kioto •
Osaka.

Roda-viva
•• Patsy e Chico Scarpa levam os filhos, gen-
ros e noras para passar um mês de férias no
Tahiti em fevereiro.

Cecília e Paulo Rio Branco de volta d*
uma temporada em Recife, hospedados em ca-
sa de Beatriz e Marcos Queirós.

A Galeria Andréa Slgaud abre a salson das
artes plásticas em março expondo Roberto
Magalhães e em seguida Ângelo de Aquino.

A bonita modelo Fabiene Welner, trazida
ao Rio por Jorginho Guinle, está aceitando
desafios para slngles de tênis. Na Califórnia,
ela costuma cruzar raquetes, entre outras,
com Chris Evert. Não ganha nunca mas joga
um bolão.

A CBD está convidando para o cocktail
de apresentação da maquete da futura con-
centração da Seleção Brasileira em Teresó-
polis, hoje, às 17 horas.

Ana Cristina e Gastão Corrêa e Castro
estão de mudança para Londres: estudos de
pós-graduação.

Chegam hoje ao Rio as professoras Fran-
çòise Dolto e Ginette Ratmbault, convidadas
especiais da Jornada.de Psicanálise e Pedia-
iria, que começa depois de amanhã no Copa.

Nora Esteves, à frente do Ballet Théatre
Français de Nancy, foi a estrela de O Corsa-
rio, que a TV francesa mostrou anteontem.

A Sra Mindinha Villa-Lobos segue dia 18
para Paris, onde participa de uma série de
homenagens pelo 30' aniversário da monte de
Villa-Lobos.

Sula Jaffé recebe hoje para almoço de
despedidas do violonista Antônio Carlos Bar-
bosa Lima, que amanhã estará seguindo de
volta para os Estados Unidos.

A Riotur entrega na primeira quinzena
de fevereiro, completamente pronta e em
funcionamento, a Marina da Glória, funcio-
nando, inclusive com uma bomba de gasolina
para barcos aberta 24 horas por dia.

Zózimo Barrozo do Amaral

artesã
fnii",i:i,wv:,',;.i|ylti'-r.iitiiBivn

Artistas i Galerias, Leilões, e
Fornecedores de Material

Aos Domingos no Caderno B
Mais de 1.000.000 de leitores

¦£? 288-5414

CRIANÇA SOFRE???
Sim. Sobretudo quando uma das mais importantes

atribuições de sua idade, a educação, é apenas
uma imposição cumprida sem prazer e de má
vontade. E mais sofrerá, ao longo de sua vida,
enfrentando uma sociedade cada vez mais
competjtiva sem estar adequadamente preparada
para isto.

O Colégio Veiga de Almeida na Barra é toda uma
nova concepção de colégio, capacitado a oferecer
educação do mais alto nível num ambiente
moderno e agradável.

O arrojado projeto do arquiteto índio da Costa
previu em 21.000m2 de área apenas 24 salas de
aula, claras e arejadas, em meio a um excepcional
parque de esportes com ginásio, duas piscinas,
quadras de tênis, além de lanchonete, restaurante,
teatro de arena, mini-banco, mini-ágência de turismo,

laboratórios, sala de dança e expressão corporal,
que são alguns dos elementos formativos colocados
à disposição dos alunos.

Uma equipe de educadores experientes do mais
alto nível utilizando os recursos pedagógicos mais
avançados assegura ensino altamente qualificado.

Visite esta escola e anteveja o que nos
propomos a oferecer ao seu filho.

COLÉGIO
VEIGA DE ALMEIDA

Matrículas abertas
Matemal, Jardim de Infância, 1.° a 2.° graus.
Av. das Américas, 3.301 - Km 4,5
Informações: da 2." a 6." feira das 09:00 às 17 horas
no local ou pelo telefona 399-3785

Patrocínio da sua
CADERNETA DE POUPANÇA

Quem poupa conqujstaoque
a vida tem de melhor.
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Especial dos Especiais n° 2
Momentos marcantes de 78

Âiciope — Astor Piazzolla
Ciara Nunes — Bis Regina

D. Ivone Lara
João Nogueira — Paulo Fortes

Sivucà—Simone

Hoje — 11 hs. da noite
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PIRAQUARA
O FUTURO

DE UMA CIDADE,
NO SONHO

DE UM "SHOPPING

CENTER"
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CURITIBA 

— Dificilmente uma
cidade tora reunido tantas
desgraças como a pequena PI-
raquara, a 20 quilômetros de

Curitiba. N&o bastassem a Penlten-
ciaria Central do Estado e uma colo-
nia penal, há ainda ali um manlcô-
mio Judiciário e um leproaárlo, além
de seis hospitais. Além disso, a maior
parte de seus 284 quilômetros quadra-
dos está em poder do Estado e do
INCRA por abrigar os principais ma-
nanclals da região e um pedaço do
Parque Ecológico do Morumbi, o que
não lhe permite expandir seu parque.
industrial, Irrisório.

Dentro de dois anos, no entanto,
Plraquara terá substituído esse refe-
rencial de "cidade maldita", ainda
que à custa de uma transformação
forçosamente radical. A poucos quilo-
metros da entrada da cidade, será
Instalado um gigantesco shopping
center, um dos maiores do Brasil,
numa área de 58 mil metros quadra-
dos — espaço equivalente ao ocupa-
do atualmente por todo o comércio de
Curitiba — pelo grupo holandês In-
terdec Mondec que investirá ali pelo
menos 250 mil dólares. Mas a cidade
não conseguirá o que considera sua
redenção tão facilmente quanto ga-
nhou em outros tempos a penitencia-
ria e as outras instituições.

Município integrante da região
metropolitana de Curitiba, Plraquara
tem dado mais à região do que tem
sido beneficiado por ela. Com uma ar-
recadação de apenas Cr$ 14 milhões
anuais, poucas oportunidades de tra-
balho, Plraquara virou cidade-dormi-
tório e a maioria de sua população
trabalha em Curitiba; ganhando sala-
Tio mínimo e pagando Cr$ 15 por dia
de transporte. Por isso, seu Prefeito,
Luiz Cassiano Fernandes, 36 anos,
solteiro, arènista, defende com unhas
e dentes o empreendimento que ace-
na com a possibilidade de 5 mil em-

O Prefeito Luiz Cassiano
Rodrigues está satisfeito porque

a arrecadação vai dobrar e
assim terá recursos para aplicar

na cidade, que está decadente
(alto). À direita, o terreno

, que receberá o
shopping center de Pinhais

pregos, suficientes para absorver pra-tlcnmente toda a mão-de-obra ociosa
do lugar, além do boa parte da massa
trabalhadora atualmente obrigada adeslocar-se a Curitiba.

Ocorre, no entanto, que desde as
primeiras noticias da Instalação doshopping, entidades e arquitetos mos-traram, pela Imprensa, um longo ar-razoado contrário ao empreendlmen-
to. "Trata-se de um empreendimento
natimorto", sustenta a Federação doComércio Varejista, que alega ainda oesvaziamento que o shopping centerocasionaria no comércio curltibano."B* uma Importação de equipamentos"tt!*08* «-¦""•• de pais subdesen-volvido", opina Jaime Lerner, ex-Pre-feito de Curitiba. "Não poderia serno centro da: cidade por seu glgantis-mo que criaria problemas de circula-
çao, e for» dele vai atender à coma-da privilegiada da população, a mo-torlzada, o que significa a concreti-zação da Ideologia do automóvel",
sentencia o arquiteto Lubomlr Flcins-
kl, presidente do Instituto de Pesqui-
sa e Planejamento Urbano de Curl-
tiba (IPPTJC).

Ao contrário do comércio de Guri-
tlba, o de Plraquara apoiou a idéia, na
esperança de dias melhores como sa-
télite do gigantesco shopping. E nas
vilas de Pinhais e Maria Antonieta,
localizadas entre Curitiba e Piraqua-
ra, há um alegre burburinho, capaz
de encher de esperança as centenas
de pedreiros, carpinteiros e biscatei-
ros, hoje obrigados a se deslocarem
diariamente a Curitiba. Mesmo assim,
o ex-Prefeito Jaime Lerner continua
sustentando seus argumentos contra-
rios à Implantação:

— Seria a importação de modelos
que estão sendo deixados de lado porseus inventores. Eu até defenderia a
idéia se fosse dentro de determinada
escala e dentro da cidade porque, ca-
so contrário, não é mais o planeja-mento que dirige o crescimento e sim
esse equipamento" — diz ele, mos-
troado recente reportagem da revis-
ta Time sobre a decadência dos shop-
ping centers nos Estados Unidos. Ler-
ner afirma ainda que o empreendi-
mento encarecerá as terras vizinhas.
O Prefeito de Plraquara, Luiz Cássia-
no Fernandes, anuncia no entanto que
a povoação das terras das redondezas
por pessoas de baixa renda não deve-
rá ocorrer e que está usando todos os
expedientes possíveis para preservaros 5 mil metros quadrados de área
verde a cada 100 metros de constru-
ção. De qualquer maneira, caberá à
Superintendência de Recursos Hidri-
cos do Estado do Paraná (Surhema)
a aprovação do projeto, pois sua lo-
calização é numa área crítica, essen-
ciai para a preservação do meio am-
blental, o «iue poderá ser uma pedrano caminho da Initerdec Mondec.

Enquanto essas discussões ga-nham corpo, já há uma discreta co-
memoração em Plraquara, onde o as-
sunto principal nas rodas da praci-nha e nos bares é sempre a vinda do
shopping, alimentando sonhos e pia-nos. Mas a Federação do Comércio
Varejista de Curitiba já se reuniu e
formou uma comissão para criar um
pool entre os comerciantes da Capl-
tal e Instalar outro shopping, este em
Curitiba, numa área de 10 mil metros
quadrados, limite máximo permitido
pela Prefeitura. O objetivo final da
comissão: "Não permitir que as lojas
de departamentos de Curitiba se
transformem em bazares."

,--.¦¦;•'¦; 
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A DESCOBEBTA DA I
SÃO 

PAULO — Em Função
de estudos feitos por seus
técnicos nos Estados Uni-
dos e observações nas visi-

tas a centros sociais para idosos, a
partir de 1963 surgiram as primei-ras experiências de trabalho com
idosos no Sesc, buscando preveniro processo de marginalização des-
sa faixa etária.

As primeiras ações foram a
reunião e o desenvolvimento de
grupos que, mediante programa-
ções de lazer, reaproximaram ido-
sos para convivência e participaçãosocial cada vez maior. De uma ex-
perlência inicial com apenas 40
participantes, esse programa evo-
luiu em São Paulo de tal forma, nos
últimos anos, que, atualmente, se
encontram cerca de 3 mil idosos,
atuando diretamente, dos 16 gru-
pos existentes.

Voltados a princípio para atl-
vidades de satisfação exclusiva de
seus integrantes, ampliaram suas
perspectivas, chegando alguns a st
lançarem em trabalhos sociais, em
atendimento de outros grupos ca-
rentes ou colaborando em progra-mas diversos em suas próprias co-
munidades.

O responsável por essa progra-mação, Marcelo Antônio Salgado,
diz que esse trabalho tem sido uma
eficiente forma de encaminhar o
processo de convivência e partici-
pação dos idosos, fazendo com queredimensionem seu universo,
ocupando o seu tempo com práti-cas saudáveis que possibilitem o de-
senvolvimento pessoal e a reinte-
gração social. Resultado maior des-
sa ação é o movimento pró-idosos,com sede na cidade de São Paulo,
ao qual o Sesc tem prestado sists-
mática assistência.

O coordenador do Centro de
Estudos da Terceira Idade do Sesc
paulista, Marcelo Antônio Salgado,
expõe a questão nesses termos:"Desde o nascimento, 0 ser humano
trava gradativamente contato com
diferentes grupos sociais. Num pri-meiro momento a familia; daí paraa frente, os grupos de vizinhança,
de escola, de trabalho etc. Em ca-
da um dos grupos participados, sao
vivenciadas diferentes experiências
que determinam diferentes papéis,assumidos naturalmente pelo indi-
viduo e que conferem significativo
sentido à vida. Maior função e mi-
portancia social tem o indivíduo,

A VIDA
COMEÇA
AOS 60
Alberto Beuttenmuller

quanto mais e maiores forem seus
papéis vlvenciais. Na alta idade.
porém, as expectativas sociais mu-
dam drasticamente e tedem a dl-
minuir. As mudanças são, normal-
mente, indesejáveis, pois as expec-
tativas são as de um ser fisicamen-
te fraco, mentalmente menos apto
e mais dependente dos outros. A
função social muda. De trabalha-
dor ativo passa a aposentado; de
um grande circulo de relações pas-
sa para um pequeno grupo; de res-
ponsável por filhos menores a paiou ao de filhos emancipados, as-
sim por diante".

Na verdade, para os idosos os
desafios da vida cessam e sem de-
safios não se produz\n reações.
Sem reações a vida perde seu sen-
tido. A perda de determinadas po-tencialidades físicas e o subsequen-
te reconhecimento da incapacidade
são fatos que afetam negativamen-

te as pessoas idosas. Para alguns,-o
declínio físico é tão rápido e a ina-
ceitação tão forte, que resulta num
trauma, que desorganiza a mente
e acelera a própria decadência.

A estatura sócio-econômico-
cultural não tem facultado ao in-
dividuo que envelhece e que, pela
aposentadoria, tem seu tempo li-
vre aumentado a possibilidade de
preenchê-lo com ocupações produ-
Uvas para o enriquecimento da sua
personalidade ? a descoberta de no-
vos papéis que confiram importan-
cia e significado à sua vida.

Sensível à problemática da cha-
mada terceira idade, o Sesc vem
mantendo três projetos básicos
destinados aos idosos: 1) Grupos de
convivência de idosos. 2) Escolas
abertas da terceira idade. 3) Tra-
balhos com prê-aposentados.

Compostos por pessoas de ida-

IDADE
de geralmente superior a 50 anos.
esses grupos de convivência têm
suas atividades centradas no lazer
cultural e recreativo, propiciando
a socialização, a participação, o de-
senvolvimento da criatividade e di
auto-expressão. Coral, conjunto
musical, teatro amador, expressão
corporal, ginástica, ioga, excursões,
reuniões dançantes, jogos de salão
são algumas das atividades desse
grupo, acompanhadas por equipes
multiprofissionals. Existem 18 gru-
pos de convivência congregando
cerca dè 3 mil idosos nesse progra-
ma, no Estado dè São'Paulo.

O projeto de escola afcerta da
terceira idade significa uma nova
abordagem de trabalho sócio-educa-
tivo, cujo objetivo maior é o de
propiciar ao grupo etário idoso a
redescoberta de interesses que o
reequilibre socialmente i e retar-
de as manifestações negativas da
velhice.

As escolhas destinam-se a
aposentados, donas-de-casa e a to-
das as pessoas que, liberadas pela
idade das obrigações profissionais
e familiares, possam usufruir seu
tempo livre para a atualização de
conhecimentos, informações cultu-
rals e, como conseqüência, maior
realização pessoal. Não se faz pre-
sente, obviamente, o interesse por
diplomas ou aptrfelçoamento téc-
nico-profissional, nem existem pre-requisitos para a admissão, nem
tampouco exames ou reprovações.
Do programa fazem parte os se-
guintes cursos: aspectos psicosso-ciais do envelhecimento, informa-
ção cultural e atualização, sati-
de do idoso e estudo da cultura
brasileira.

Por fim, o esquema atinge tam-
bém os prê-aposentados. Este ê o
mais novo projeto de trabalho na
área de atendimento aos idosos,
quando são atendidas pessoas de
mais de 40 anos. o projeto esta
sendo desenvolvido mediante cursos
que objetivam proporcionar àque-
les que se encontram já próximosda aposentadoria melhores condi-
ções para assumir a nova fase de
suas vidas. Os cursos são estrutu-
rados em vários módulos, oferecen-
do informações sobre o processode envelhecimento em seus vários
aspectos, estimulando os pré-apo-sentados à descoberta de novos va-
lores de realização pessoal para a
fase da terceira idadç.

HABITACIONAIS
ESPECIALISTAS DISCUTEM

NO RIO NOVAS TECNOLOGIAS DA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO

DE 

22 a24 de ja-
neiro, realiza-
se no Rio o Se-
minado Inter-

nacional sobre Alterna-
tivas Tecnológicas na
Construção Habitado-
nal, cujo principal obje-
tivo | será a análise das
novas técnicas usadas
nos Estados Unidos, Eu^
rapa e Brasil, procuran-
do adaptar os sistemas
americanos e europeus
às necessidades brasilei-
ras. O encontro, que te-
rá lugar no Salão Gà-
vea-B do Hotel Inrter-
continental, reunirá
grandes especialistas do
Ocidente, e destina-se a
entidades governamen-
tais do setor, agentes fl-
nanceiros, incorporado-
res, empresários, enge-
nheiros, arquitetos e
universitários.

O encontro é mais
um levantamento do
estágio da tecnologia
no mundo e de suas
tendências atuais — diz
o Dr Eric Dluhosc, pro-
fessor associado do De-
partamento, de Arquite-
tura do Instituto Tecno-
lógico de Massachu-
setts e coordenador da
parte internacional do
seminário. — Há uma
evoiução de três gera-
ções de sistemas indus-
taializados ou pré-fabrl-
cados. O tema mais im-
portanto do seminário é
o de Sistemas Abertos
e Sistemas Fechados.

Depois da Segunda
Guerra — continua o
professor — os europeus
desenvolveram mais os

Sistemas Fechados,
Atualmente, eles são
considerados limitados e
não mais se usam na
Europa, que continua a
exportá-los para Vários
paises menos informa-
dos em termos de siste-
mas de habitação. Os
Sistemas Abertos, mui-
to utilizados nos Esta-
dos Unidos e Europa,
possibilitam a interação
de elementos como pro-
dução, projeto, necessi-
dades do usuário, ener-
gia. Esses elementos
podem ser combinados
separadamente. Dessa
maneira, pode-se colo-
car alta tecnologia on-
de é necessário, e vice-
versa. E' a industrializa-
ção do pensamento.

Além do professor
Eric Dluhosch, outros
especialistas no assunto

Gunter Schmitz, da
Sunyab, Buffalo, Nova
Iorque; Egon Ali-Oglu,
arquiteto, professor as-
sociado da Carleton
University, Canadá;
Steven Winter, arquite-
to, professor adjunto da
Columbia University,
Nova Iorque, consultor
de sistemas construtivos

farão conferências
sobre A Origem da In-
dustrialização da Cons-
trução, Condições Ne-
cessárias para a Indus-
trlallzação de Edificlos,
Sistemas Europeus e
Americanos de Habita-
ção,. Restrições a Pro-
jetos na Habitação In-
dustrializada em Larga
Escala, Reorganização do
Mercado, Gerência e
Organização, Manuten-

Cão e Operação, Novos
Caminhos na Constru-
ção e Habitação Indus-
trializadas.

A palestra sobre A In-
dustrialização da Habi-
teção no Brasil, que en-
cerra o seminário, tem a
finalidade de analisar
as adaptações dos siste-
mas construtivos dos
países miais desenvol-
vidos às necessidades
brasileiras, os sistemas
estruturais e as restai-
ções técnicas no con-
texto brasileiro, e o
mercado em potencial
para a industrialização
da habitação no Brasil,
para que se possam
combinar as tecnologias
construtivas nacionais
e estrangeiras apresen-
tadas e discutidas no
encontro, procurando-
se as soluções adequa-
das ao desenvolvimento
do setor da construção.

Os especialistas bra-
sileiros responsáveis
pela conferência são
os engenheiros Abelar-
do Garcia, presidente
da Construtora Oxford
S/A; Carlos Silva, pre-
sidente da Engenharia
de Fundações — Enge-
fusa S/A; Flávio Luclo
Scaf, diretor do Sindi-
cato da Indústria de
Construção Civil..— RS;
José Felisberto Bulhões
Carvalho, diretor do
CMI; Márcio Fortes, vi-
ce-presidente da João
Fortes Engenharia S/A;
Oswaldo Stecca, presi-
dente da APEOP; e Sa-
mlr Haddad, consultor
do Cethac.
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NOVA OBRA-PRIMA DE RESNAIS
É 0 PRIMEIRO GRANDE FILME DO ANO

E'i STRÉIA segunda-feira,
no Bio, um dos primei-
ros grandes filmes do
ano, Proviãence, de

Alain Resnais, premiado com o
César de 1978 (o Oscar francês)
como melhor filme, melhor dire-
tor, melhor roteiro, melhor mon-
tagem, melhor música, melhor
cenário. Também arrebatou o
prêmio Unifrance da crítica in-
ternacional.

Estrelado por Dirk Bogarde,
Ellen Burstyn, Sir John Gieguld,
David Warner e Elaine Stritch,
a obra trata dos processos e do
mistério da criação literária.
Parte da história se passa na
imaginação de .Clive Langham,
escritor famoso que sabe que vai
morrer e que, na véspera de
completar 78 anos, concebe du-
rante a noite seu último roman-
ce, uma narrativa em que fala
de si próprio e de suas recorda-
ções. Os personagens principais
são pessoas de sua familia, prin-
cipalmente seu filho mais velho,
Claud.

Ao mesmo tempo, o escritor
é vitima dé um pesadelo. Fatos
angustiantes ¦ se passam num
campo de futebol, durante uma
crise social misteriosa e indeter-
minada (reflexos dos aconteci-
mentos no Chile). Uma quanti-
dade sem-fim de pessoas é deti-
da e mantida prisioneira no es-
tádío. Pouco a pouco, os persona-
gens do livro vão^se misturan-
do nesse pesadelo. E nesses dois
universos — o do. pesadelo e o
do romance da vida de Clive

^Hmmmmmmmm gyJBBB^SBteMHfllMMfiWBBMwBgl>>^ -•»-¦»*%**

Langham — tem como paisagem
comum uma suntuosa mansão
de estranha arquitetura.

As cenas imaginárias ou oni-
ricas se misturam com cenas da
vida real dos personagens envol-
vidos, e tudo culmina no jardim
da mansão de Clive, que se cha-
ma Providence, durante os fes-
tejos do aniversário do velho ro-
mancista. Ai, todos os persona-
gens do livro são mostrados co-
mo realmente são, sem qualquer
grande contato com os imagina-
dos na primeira parte do filme.

O filme, exibido na América,
obteve aclamação unanime da
crítica William Wolf, da revista <
Cue (Dica), de Nova Iorque, es-
creveu: "Alain Resnais expande
os horizontes do cinema nesse
tour de force importante, estra-
nho, notável, extraordinário.
Desde o Oito. e Meio, de Félini,
um filme não reunia uma pro-
fundidade de pesquisa da alma
humana, e seus conflitos inter-
nos, num processo criador tão
inteligente e sofisticado".

Para o diretor americano
Sidne Lumet, Providence é "um
filme profundo, comovente, ina-
creditável e belíssimo". Susan
Sontag escreveu: "Brilhante- e
inesquecível — um dos maiores
filmes de Resnais". A crítica do
Village Voice, Molly Háskell, dis-
se: "Excepcionalmente bonito e
elegante; com tratamentos vi-
suais e surpresas verbais mais
que suficientes para prenderem
o interesse de todos os especta-

dores sérios. OiegUld prova uma
vez mais que é o maior ator vivo
de língua inglesa". 

' -s
Todos os que o viram, e o

que o verão, terão certamente
definições diferentes para o f 11-
me. Mas, para o diretor, que sig-
nifica ele? Um, Jogo de Implica-
ções trágicas, uma espécie de
psicodrama com cinco persona-
gens, uma alegoria da memória?

— Para mim, é antes de tu-
do uma comédia — diz Resnais.
— Uma comédia macabra, sem
dúvida, mas tendendo um pou-
co para o divertimento. Não pre-
tendemos jamais fazer um filme
muito sério, sobre o problema da
criação ou esse tipo de coisa.
Mas se poderá considerar o íil-
me como uma reflexão sobre ori-
entação, na medida em que Cli-
ve é ele mesmo um diretor de
cinema que se esforça para fa-
zer um romance ou um filme e
falha, pois a vida vem contradi-
zer a ficção.

Esquematicamente, ele diz, o
filme pode ser dividido em três
atos. O primeiro é a exposição,
Clive segurando os personagens
nas mãos. O segundo é o desen-
vôlvimento, ou melhor, o confli-
to. A partir daí, os personagens
passam a dar respostas que não
são as. dele, misturam os pa-
péis. E finalmente o terceiro é a
recapitulação: todos os temas
são retomados sob nova ilumina-
ção, dentro de outra atmosfera,
durante um almoço de aniver-
sário. ,
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Escultura em ouro e seios
duplos em prata, da
fase mais sensual
do escultor polonês que
está fazendo grande
sucesso em Paris

Yehuda Neiman, seu próprio modelo
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O SUCESSO DOS
CAVALOS EM PARIS

Tatí Bueno

P

Retrato do
cirurgião
Ivo Pitanguy em
processo mecqrt

Cláudia Monteiro
de Carvalho e

seu filho posaram
para uma série

de fotos- de
Neiman

ARIS — Yehuda
Neiman é um dos
artistas mais procu-
rados pelos brasi-

leiros em transito pela Euro-
pa, especialmente pelos que
passam por Paris. Neiman,
um polonês-judeu que che-
gou à França em 1954, expõe •
atualmente na Galeria Samy
Chalom no fabourg Saint
Honoré, telas inéditas: Les
Chevàux de Neiman com .
grande sucesso. Ele é conhe-
cido como o fotógrafo e es-
cultor da mec art, ou mais
simplesmente da arte meca- .
nica, que consiste em imprl-
mir aumentando um clichê
de composição, sobre diver-
sas superfícies planas.

Neiman já apresentou seus
trabalhos em galerias de
quase todas as cidades do
mundo mas ainda não fez
exposições no Brasil. No en-
tanto, várias brasileiras já
foram fotografadas pelo ar-
tista polonês, entre as quaisNiomar Bittencourt, Marilu
Pintaguy, Vera Simões, Betsy
Monteiro de Carvalho, Regi-
na Bilac Pinto, Ruth Maga-
lhães, Maria Alice Halfin e
Cláudia Monteiro de Car-
valho. Uma das primeirasbrasileiras a descobrir o ta-
lento de Neiman foi Lolly
Hime, que adquiriu diversas
de suas esculturas, todas elas
em sua fase de alta intiml-
dade com o corpo da mulher.

Carlos
Drurnmond
de Andrade

0 EMPREGO
QUE

TE ESPERA

GOSTO 

de ler a relação de oportu-
nidades e empregos que a Dele-
gada Regional do Trabalho cos-
tuma publicar nos jornais. Acho

essa relação alguma coisa como sinal ver-
de, janela aberta para a vida. Quem roda
por ai como barata tonta em busca de ser-
viço e até simplesmente de comida, decerto
que é a primeira leitura que faz no dia. Che-
gou a sua vez? Encontrará o emprego cer-
to para o seu gosto ou a sua fonte?

A iniciativa da Delegacia do Trabalho
é uma boa, se bem que esse nome de Dele-
gada... Mas deixa pra lá. Delegacia do Te-
souro não é a mesma coisa que' Delegacia,
de Policia. E delegado, nome próprio, não
lembra autoridade de prender e assustar,
lembra autoridade de samba.

Bem-vindos sejam os empregos ofere-
cidos assim de bandeja. O ano começa bem
para faturistas e auxiliares de contàbiliãa-
de, como também para borracheiros; pe-áreiros, bombeiros hidráulicos. Precisa-se
deles em 19 lugares. Aliás, qual é o ano quenão começa bem para bombeiro hidráuli-
co? As festas chamadas Boas-Festas (porque será? Existem más festas?) deixam in-
finidade<de canos entupidos, torneiras va-zando, banheiros alagados eo mais que re-sulta dos pileques comemorativos. Então õbombeiro hidráulico é aquela figura quesubstitui com vantagem o mítico PapaiNoel, e sua chegada ao apartamento é co-mo se fosse aquele tão longamente deseja-do, esperado e encoberto D Sebastião, queo meu amigo Maciel Pinheiro lamentando
ser lembrado nè cidade que tem o seu no-me, ou seja, o Ttio de Janeiro. E encobertoele, bombeiro, o é,pois dificilmente se Um-bra de aparecer, por mais;que o invoquemos,
roguemos e suspiremos. São. tantas as ro-
gaçõesque o coitado, não podendo acudir atodas, prefere talvez não atudirM nenhuma.
Quemtenha filho ou neto cm idade de achardireção, procure matriculá-lo em curso debombeiro hidráulico. Profissão garantida.
%l,Jà esse emprego de "moça para servircafé" será mesmo emprego, será simplesoportunidade, será o quê? Fico matutandosem achar respota. O café é um momentono dia, cinco minutos para quem o bebe naconversa, meio minuto para quem o serveem silêncio. Nos intervalos da operação

que é que a moça vai fazer? Fazer café, vorexemplo? Não. Esta é especialidade defini-da. A moça apenas servirá café a executi-vos, assessores de executivos, gente que vemtratar de negócios, funcionários. A moça éum complemento mecânico da xícara e doadoçante.
Já garçonete é outra coisa. O Rio está

precisando de garçonetes. E' um dos rarosempregos femininos nesta lista de hoje fi-gurando entre o clássico, de costureira (queas vezes, passa de profissão a destino) e omoderno, de empacotaãeira de supermerca-do. Quarenta e três ajudantes de caminhão
podem apresentar-se às empresas de trans-
portes. Nao parece que isto seja boa pedidapara mulheres, mas na rubrica de copeirosanunciada para os dois sexos, elas podemcompetir com, varões.

Há empregos de comprador, áisponi-
veis, e aí está um bem atraente. Melhor queo de vendedor, também oferecido. O com-
prador, se tiver carta branca para comprar,
e gênio para fazê-lo, pode adquirir desdealfinetes de pressão até empresas do porteda Light, negócio este, aliás, tão fácil deajustar que se consuma enquanto o saci
pisca o olho — ou nem isso.

O vendedor de roupas para ginásio nãoterá muito serviço durante o ano. E' em-
prego sazonal, com o pique em fevereiro emarço, e estamos conversados.

Meio-oficial de,pintor a pistola, eis ai
denominação ambígua que me faz cismar.
Ou o cara é oficial ou não é oficial. Meio-
oficial dá idéia de homem pela metade, só
tronco para cima. Saiu de aprendiz e não
chegou a oficial. Só pode manejar metade
da pistola, ou coisa assim. O que se podeconcluir áa classificação é que seu portadordeve ganhar meio salário de oficial, sem re-
ceber simultaneamente meio salário de
aprendiz. Vai ver que é isso: o homem tra-
balha por inteiro mas recebe pela metade.

Ladrilheiros, boys, mecânicos de ma-
nutenção, mensageiros, estoquistas, opera-
dores de empilhadeira, ensacadores (nobom sentido), vitrinistas, soldadores, auxi-
liares de estamparia, estais sendo chama-
dos a colaborar na grande tarefa de tocar
para a frente o Rio áe Janeiro. Ide, ide, com
vossos documentos e vossas técnicas e ha-
büiãades. Não tenhais medo da Delegacia.
Essa é das boas.
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A MORTI SOBRI O NILO (D..th «n th. NII.),
d. John Gulll.rmln. ComPetar Uillnov, Jane• Blrkln, Loli Chllei, Bett. Divli, Ml. Farrow,
Jon Finch, Ollvla Huitiy • D.vld Nlvon. Vitória
(Rua Senador Dantat, 45 — 242-9020):
13h15m, 16h, 18h«m, 2lh30m. V.n.n
(Av. Paitaur, 184 - 226-5843), Comodoro (Rua
Haddock Lobo; 145 - 264-2025)1 16h, 18h45m,
21h30m (16 anos). Vanão d. uma história de
Agatha Chrlitl»,' ambientada em um navio em
eruMlro pelo,/Io (Xllo. Eritr. oi passageiro»,
alem do detetive Hércule Polrot, variai peuoaidireta ou Indiretamente ligada, à' herdelre de
um. grande fortvn», que viaje «m lua-de-mel •
tu|o marido 6 ex-nolvo d. ma melhor amiga.—

BERNARDO I BÍANCA IM MISSÃO SICRITA
(Th. Reicuera), duenho animado da produtorade Walt Dlmey. Direção d. Wolfgang Reither-
man, John* Louibery o Art Steveni. Corel (Praiad. Botafogo, 316-246.7218),' Copacabana (Av.
Copacabana, 801 - 255-0953),: America (Rua
Conde de Bonfim, 334 - 248-4519): UhlOm,
16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m. (Livre). Um caiai
de ratoi empenhado em talvar uma órfã leques-
trada por Madame Medusa, megera que a utl-
liza com o objetivo de localizar . apoderar-ie
do maior diamante do mundo. Dublado em
portuguêi. 

' 
.. ,

NO» TEMPOS DA IRILHANTINA (Oreaie), de
Rendai Kleiier. Com John Travolta, Ollvla New-
fon-John, Stockard , Channlng, J.ff Conaway •
Dldl Conn. Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim,
229): 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m (14ano»).. Um retomo 1, década d. 50, apoiado na
adaptação de uma peje musical da Broadway,
enrolado por John Travolta, lançado como ater,.
com grande êxito de bilheteria em O. Embalo,
de Sábado a Noite.

••

Donna Siunmer, estrela de, Até Que Enfim É Sexta-Feira,
de Robert Klane: a história repete os concursos de dança numa

discothèqúe chamada Zoo, em Hollywood

ESTRÉIAS

O AMOR E A VIDA (L'Àmour de Ia Vie), de
François Reichenbach com a colaboração de Ber-
nard Gavoty. Com Arthur Rubinstein.' Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 286 — 275-4546): 14b, 16h,-18h,-20h, 22h. (Livre). Reminiscêncla», o humor
e a arte do pianista Rubinstein. Para realizar
o filme, Reichenbach e Gavoty acompanharam-
no por mais de três meses no Irã, Espanha,
Israel, França, Estados Unidos. O pianista exe-

^'cuta composições de Chopin, Beetfioven, Villa-"Lobos, 
Brahms, Liszt, valsas, tangos.

;,ATÉ QUE ENFIM É SEXTA-FEIRA (Thank God ll'«
Friday), de Robert Klane. Com Valerie Landsburg,
Terri Nunn, Chlck Vennera, Donna Summer e
Ray Vitte. PatM (Praça Florier(o, 45 - 224-6720):
de 2a. a 6a., as 12h, 14h, 16h, 16b, 20h, 22h.
Sábado e domingo, a partir das ,14h. Caruso

- (Av. Copacabana, 1 326 - 227-3544), Scala,
(Praia de Botafogo, 320 — 246-7218), Tijuca-
Palaee (Rua Conde de Bonfim, 215 — 228-4610),
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 
281-3628): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Astor (Rua
Ministro Edgar Romero, 236): 15h, 17h, 19h,
21b. (Livre). Produção americana procurando se-"guir a linha de Os Embalos de Sábado à Noite
(Saturday Night Fever). A história se passa no Zoo,
"uma fantástica casa noturna de Hollywood",

. .onde um animador tem a Idéia de promover um

concurso de dança-discotèque, animado pelo con-
Junto The Commodores. Filme americano. v
OS REIS DO SKATE (Skateboard), de George G~í
ge. Com Allen Garfield e Kathleen Lloyd. Cl-
nema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900),
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904), Ro-
ma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 
287-9994), Studio-Tijuci (Rua Desembargador

I Isidro, 10 - 268-6014), Méier: 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (Livre). Agente> desempregado e após-
tador de turfe consegue financiador e organiza
uma equipe de skate constituída por jovens de
10 a 18 anos. A turma cria problemas e é con-
tratada para cuidar dela uma enfermeira por
quem o agente se apaixona. Filme americano.
MISTÉRIO DOS DEUSES (Mysteri. tof th. Gods),
documentário de Harald Reinl. Bruni-Copacaba-
na (Rua- Barata Ribeiro, 502 — 255-2908), Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-2325):
14h, 16h, 18h, 2Qh, 22h. (Livre). Documentário
em longa-metragem (narrado em português) do
mesmo diretor de Eram o. Deuiei Astronauta.?
e também baseado em livro de Erich von Dani-
ken. Filme1 alemão-ocidental.
FUGA PARA O SEXO (brasileiro), de J. Figueira
Gama. Com Victor Zamtyto, Jane Silva, Wandick
Wandré e Anilza Leone. Plax. (Rua do Pas-
.elo, 78 - 222-1097): de 2a. a sábado, és lOh,
llh45m, 13h30m, 15h15m, 17h, 18h45m, 20h
30m, 22h15m. Domingo, a partir das 13h30m.
(18 anos). Produção mesclando elementos de se-
xo e violência e lançada sem Informações sobre
a história..

TUBARÃO 2 (J.w. 9), d. Jeannot Szwarc. Com
Roy Scheider, Lorain. Gary, Murray .Hamilton,Joseph Matcolo, Jefrey Kramer e Collín Wllcox.
Condor largo do Machado (Lgo. Méchado, 22 -
245-7374), Art-TIjuca (Rua Cond. d. Bonfim, 406288^898), Art-Mítar,(Rua Silva Rabelo, 20 -
249-4544), Art-Maduraira (Shopping Cwiter de
Madureiraji 14h20m, 16M0m, 19h, 21h20m. Rio-
Sul («. Marque. São Vicente, 52 - 247-4532): 12h
40m„ 15h, 17h20m, 19h40m, 22h. Art-Copacaba-
na (Av. Copacabana, 75? — 235-4859), li.
eto-1 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904), Cor».
dor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286

255-2610), Metro Boavitta (Rua do Passeio,
62 - 222-6490): 13h, 15h15m, 17h30rn, 19h45m,
22h. Ao» lábados, sessões a 0hl5m, no Con-
dor Copacabana (14 anos). Retomada do tema .
do. cenários- de Tubarão, grande sucesso de
Steven. Splelberg, mas sem a participação deste
cineasta. Dê novo a localidade balneárla — agora
em fase de grande desenvolvimento turístico •-
é. atormentada por várias tragédias que se
revelam em conseqüência do aparecimento de
um grande tubarão branco. Produção americana.—__ .

SELVAGENS CÃES DE GUERRA (Th. Wild G.ase),
de Andrew V. McLaglen. Com Richard Burton,
Roger Moore, Richard Harris, Hardy Kruger e
Stewart Granger. Odeon (Praça Mahatma Gandhi,
2 - 222-1508), Roxi (Av. Copacabana, 945 -
236-6245), leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391

2227-7805). Úpera-2 (Praia de Botafogo, 340
246-7705), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422'
288-4999): 13h30m, 16hl5m, 19h, 21h45m.

Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338), Imperator (Rua Dia» da Cruz, 170 -
249-7982), Olaria: 13hl5m, 16h, 18h45m, 21h30m
(16 anos). Apesar do.titulo brasileiro, o filme não
é baseado em Dog. of War, dé Frederick Forsyth.
• íim em um livro de Daniel Carney. Miniexér-
cito mercenário ê mobilizado para libertar o pre-
lidénte deposto de um pais centro-áfrieano. A
ação é financiada por um ¦ banqueiro cujos inte-
resses em mineração estão ameaçados pela nova
situação. Produção americana.

OS TRAPALHÕES NA GUERRA DOS PLANETAS
(brasileiro) de Adriano Stuart. Com Renato Ara-
gão, Dedé Santana, Mussum, Pedro Aguinaga, Ar-
lete Moreira e Wllma Dias. Palácio (Rua do Pas-

•elo, 38 - 222-0838), Rlan (Av. Atlântica, 2 964
236-6114), l.blon-1 (Av. Ataulfo d. Paiva, 391
287-4524), Carioca (Rua Conda da Bonfim, 338
228-8178): 13h30m, 15hl5m, 17h, 18h45m, 20h

30m, 22hl5m. Sio luli (Rua Machado da Auli,
74 - 225-7679): 15hl5m, I7h, lSh^Sm.íOhSOm,
22hl5m. Santa, Alie. (R. Barão de Bom Retiro,
1095 - 2010299), Vitória (Bangu), Paliei* (C.
Grande): 13h50m, 15h45m, 17h40m,_ 19h35m,
21h30m, Roíário (Rua Leopoldlna Rego, 52 —
230-1889), Maduralra.1 (Rua Dagmar da Fome-
ca, 54 - 39»2338): 13h, 14h45m, 16h30m, 18h
15m, 20h, 21 h45m (Livre). Comédia. Aventura»
dos Trapalhões em outro planeta, onde parti-
clpam da luta do Príncipe Fllck e da Princeia '

REAPRESENTAÇÕES
' 

*•*•
-FANTASIA (Fantaty), desenho animado de Walt

. Dlmey. Direção de Joe Grant, a Dlck Huemer.
Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340.- 246-7705):
14h30m, 17h, 19h30m, . 22h (livra). A produção
mal» ambiciosa d. Walt Disney na longa matra-
gem, interpretando em desenho animado música»
de Bach, Tchalkovsky, Paul Dukas, Stravinsky, Be-
ethoven, Ponchlelle, Mussorgiky . Schubert. Exe-
cução pela Orquestra Sinfônica de Filadélfia, 10b ,
a regência de L.opold Stowikl.

' ' 
! *K* 

' ' ¦
' 

OS EMBALOS DI SÁBADO A NOITI (Saturday
Nlght F.ver), de John Badham. Com John Tra-
volta, Karen Lynn Gorney, Bart Mlller, Joseph
Cali . Paul Pape. Jóia (Av. Copacabana, 680
237-4714): Studio-Painandu (R. Sen. Vergueiro,
35 - 265-4653): 14hl5m, 16h30m, 18h45m, 21h
(16 anos). O filme que projetou Travolta como
penonagem fenômeno da Indústria clnematográ-
fica americana. Faz o papel de empregado de
uma loja de tintai que, aos sábado», eletrlza
com'dança» vigorosas e sensuais os freqüenta-
dore. de uma discoteca. Ganha um concurso,
mas procura motivação de vida mai. importante
do que os embaloi semanais.

OS MELHORES FUMES DE 78 - Hoje: Coração
d. Cristal (Herz Au. GJu), de Wemer Herzog.
Com Josef Bierbichler, Stefan Guttelr, Clemen»
.Scheltz, Volker Prechtel • Sonja Skrba. Novo Pax
Qlua Visconde de Pirajá, 3S1 — 287-1935): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h (16 anos). Filme do clne-
esta de O Enigma d. Kaspar Hauier e Aguirre,

• a Cólera de. Deuus. A história se passa no sé-
culo XIX, na Baviera. Hlias, pastor visionário,
anuncia uma era de infelicidade • loucura após
a morte do inventor do vidro-rubi, cuja utiliza-
ção em artesanato sustentava o» eldeõe» de uma
região montanhoia. Entre outra» experiência», o
filmo (alemão ocidental) utiliza a hlpnos. na
direção, de atores.

*
OS DEPRAVADOS (brasileiro), de Tony Vieira.
Com Tony Vieira,, Heitor Gaiotti, Claudete Jau-
bert, Sueli Acki e Dalmi Veiga. Programa com-
plementar: Robin Hood, o Trapalhão na Floresta.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 222-6327). 14h
lOm, 17h20m, 20h30m. (18 anos). Pomomelo-
drama. Uma quadrilha seqüestra e violenta jo-
vens de um colégio paulista.

ROBIN HOOD, O TRAPALHÃO NA FLORESTA
(brasileiro) de J. B. Tanko. Com Renato Ara-
gão e Dedé Santana. Programa complementar: Os
Depravado». Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — . .
2211-6327): 14hl0m, 17h20m, 20h30m (Livre).
Aventura dos Trapalhões repetindo cenários e
situações da história de Robin Hood.

CONFISSÕES DE UMA MARIPOSA (Confestion d'
une Proitituée). Com Sybll Denning, Erika Rem-
berg e Michael Cronver. Programa complemen-
tar: A Fúria do Dragão Verde. Orly (Rua Alcin-
do Guanabara, 21): de 2a. a 6a., às 10b, 13h
20m, 16h40m, 19h55m. Sábado e domingo, a
partir das 13h20m. (18 anos). Jovem de 18
anos, expulsa de casa, cal nas malhas de uma
organização de prostituição. Lançado com ficha
técnica Incompleta, não constando o nome
do diretor.

DRIVE-IN

COMBOIO (Convoy), de Sam Peckinpah. Com
Kris Kristofferson, Ali MacGraw, Burt Young,
Madge Sinclair, Franklin Ajaye e Ernest Borg-

Teatro 18h e 21h30m. Ingresso» 4a., . 5a. e dom., a
Cr$ 120,00 e Cr$ 60,00, estudantes, 6a. e sáb.,
a Cr$ 120,00. (18 anos). De como o engulço de
um aparelho de televisão revela o vazio da
existência de um casal.

TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA -
Comédia de João Bethencourt, antes apresentada
como Dolores, Três Vezes Por Semana. Dir. do

-autor. Com Suely Franco, Felipe Wagner/ Nel-
son Caruso. Teatro Copacabana, Av. Copacaba-
na, 327 (257-1818 R. Teatro). De 4a. a 6a. e
dom., às 2rh30m, sáb., às 20h e-22h30m, vesp.
5a., às 17h e dom., às 18h. Ingressos de 4a. a
CrS 70,00 e Cr$ 40,00, 5a. e dom. a Cr$ 120,00
e Cr$ 70,00, 6a. a Cr$ 120,00, sáb. a Cr$
150,00 e vesp. de 5a. a CrS 60,00. Repercussões
da psicanálise da rotina cotidiana de um casal
(18 anos).

A FILA — Comédia de Israel Horowitz, adapta-
da por Carlos Eduardo Novaes. Dlr. dé Carlos
Murtinho. Com Rosamarla Murtinho, Ary Coslov,
Erico Widal, Miguel Rosenberg, Rui Rezende.
Teatro Dulciná, R u a Alcindo Guanabara, 17
(232-5817). De 3a. a 6a„ às 21h, sáb. às 20h e
22h, dom., às 18h e 21 h. Ingressos a Cr$
80,00 e CrS 40,00. Uma ilustração das so-
ciedades competitivas e Individualistas dos gran-

,.des centros urbanos de hoje. Até dia 25 de fe-
vereiro.

O GRANDE AMOR DE NOSSAS VIDAS - Texto
de Consuolo de Castro.'Dir. de Gianni Ratto.
Com Dionísio Azevedo, Suzana Fainl, Monah De-
lacy, Carlos Gregório, Tessy Callado. Teatro
.Carlos Gomes, Praça Tiradentes, 19 (222-7581).De 3a. a 6a „ às 21 h. Sáb., às 20h." e 22h
30m, dom., às 18h e às 21h. Ingressos balcão
simples, a Cr$ 30,00, balcão nobre, CrS 60,00,
platéia de P a X, a CrS 90,00, de À a O, Cr$
120,00, camarote, Cr$ 120,00 por pessoa. O ter-
rível cotidiano de uma família cuja passivaabsorção da ideologia oficial a leva a um rela-
cionamsnto de brutal tirania entre os seus
membro

AS QUATRO PATAS DO PODER - Texto de Cló-
vis Levi a partir de idéias expostas por Geor-
ge Orwell em A Revolução do» iichos e 1984.
Dir. do autor. Com o elenco do prupo Matadou-
ro. Colaborações de Klauss e Rainer Viana (tra-
balho corporaD, Jorginho de Carvalho (ilumina-
ção), Edith Ponce (cenários). Teatro do Sesc da
Tijuea. Rua Barão de Mesquita, 539 (258-8142).
De 4a. a dom. às 21h. Ingressos a CrS 80,00,
CrS 40,00 estudantes, e Cr$ 20,00, sócio do Sesc

O que acontece depois que os bichos de uma
fazenda expulsaram o dono que oi explorava e
assume o poder. Até dia 28.
A FLOR E O FATO - Coletânea^ de textos de
Oswald de Andrade, Antonin Artaud, Trlstan
Tzara, André Breton e outros. Direção de Je-
sus Chedlak. Com Dayse de Lourenço, Tânia de
Moraes, Alice Viveiros de Castro, Clarlsse Crova
e De Bonis. Teatro do Centro Cultural Cândido
Mendes, Rua Vise. de Pirajá, 351. De 5a. a dom.,
às 21 h. Ingressos, a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, es-
tudantes.
A PROCISSÃO. DE PÁSSAROS - Texto e direção
de Adalberto Nunes. Direção musical de Bria Ca-
valcanti. Cenários e figurinos de Colmar Dinlz.
Com Angela Dantas, Jalusa Barcelos, Atenodoro
Ribeiro, Marina Cecília, Junia Ramos e outros.
Teatro da Gávea, R. Marquês de São Vicente,
52 - 4.° andar. 2as. e 3as., às 21hl5m, de 4a.
a dom., às 19h30m. Ingressos a Cr$ 80,00 . Cr$
50,00, estudantes (18 anos). Até dia 31.
TEATRO DO ORNITORRINCO CANTA BRECHT &
WEILl — Recital de canções extraídas de A Ópe-
ra dos Três Vinténs, Mahagony, Lady in th* Dark
e One Touch of Venus, da genial dupla Bertolt
Brecht e Kurt Weill. Coord. de Caca Rosset. Com
Caca Rosset, Cida Moreyra, Luís Antônio Mar-
tinez Corrêa, Elba Ramalho. Teatro Tablado, Av.
Lineu de Paula Machado, 195 

'(226-4555). 
Às

2as. às 21h30m. Ingressos a Cr$ 60,00. Até dia
22.

ÓPERA DO MALANDRO - Texto de Chico Buar-
qúí de Holanda. Direção de Luiz Antônio Mar-
tinez Correia, Direção musical de John Nes-
chling. Cenário» de Maurício Sette. Coreografia
de Fernando Pinto. Com Marleta Severo, Otá-
vio Augusto, Ari Fontoura, Elba Ramalho, Uva.
Nino, Paulão, Telma Reston, Tonicò Pereira e ou-
tros. Teatro Gináitico, Av. Graça. Aranha, 187
(221-4484). De 3a. a sáb., às 21 h, dom., às 17h
e 21 h. Ingressos 3a., a CrS 60,00 e CrS 30,00,
estudantes, 4a., 5a. e dom., a Cr$ 150,00 . Cr$
75,00, estudantes, 6a. e sáb., a Cr$ 150,00. No
período do Estado Novo, malandros, prostitu-
tas e contrabandistas se lançam na corrida pelo
domínio de negócios mais ou menos escusos.
SE CHOVESSE VOCÊS ESTRAGAVAM TODOS -
Texto de Clóyis Levi e Tânia Pacheco. Dir. de
Clóvis Levi. Com Sorel e Priscila Camargo.
Teatro da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52. De 4a. a 6a.; às 21h30m, sáb., is 21 h e
22h30m, dom., às 21 h. Ingressos a Cr$ 80,00 e
CrS 50,00, estudantes. Uma professora encan-
tadora transforma os alunos em impassíveis bo-
necos. Até dia 21.

E'... — Texto de Millor Fernandes. Direção de
Paulo José. Com Fernanda Montenegro, Fernan-
do Torres, Leila Tavares, Miriam Pérsia e NII-
son Conde. Teatro Maison de France, Av. Antô-
nio Carlos, 58 (252-3456). De 4a. a 6a., às 21 h,
sáb... às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21h.
Ingressos de 4a. a 6a. e dom., a CrS 150,00
Cr$ 70,00, estudantes, sáb. a Cr$ 150,00. Pro-
blemas de casamento, relacionamento e materni-
dade na visão de diferentes gerações.
CLASSE MEDIA — Nova montagem da comédia
de Sérgo Secco e Armando Chulak, antes vista
com o titulo Fim de Papo. Dir. de Antônio Abu-
jamra. Com Jorge Dória, íris Bruzzi, Roberto Ro-
ney e Crispin Jr. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 4a. a 6a., às
21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m e dom., às

HORA DE GUARNICE - Texto de José Facuri
Haluy. Dir. do autor. Com o elenco do grupo
Zumbi, Estrela Cadente. Teatro da Casa do Es-
tudante Univenitário, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb.
e dom., às 18h. Ingressos a CrS 60,00 e Cr$
30,00, estudantes. Cantador de bumba-meu-boi
do Maranhão perde sua identidade cultural ao
emigrar para a cidade grande.
QUITANDA VERBAL - Texto e dir. de Gilson
Moura. Com Gilson Moura, Vanede Nobre e
Claudionor Bueno. Casa do Estudante do Brasil,
Pça. Ana Amélia, 9/9.°. De 6a. a dom., às 21 h.
Ingressos a Cr$ 60,00 e CrS 40,00, estudantes.
Uma pesquisa de Interpretação que, a partir de.
um texto quase abstrato, consegue cristalizar uni
estilo de atuação bastante anticonvencional. Até
dia 28. 

AS GRALHAS — Texto de Bráulio Pedroso, ba-
seado em três contos de Kafka. Dir. de Marcos
Paulo. Com Tomil e Jorge Fernando. Centro
Cultural Cândido Mendes, Praça N S da Paz,
351 (287-1935). De 4a. a 2a., às 21h30m. In-
gressos a Cr$ 80,00 e CrS 50,00, estudantes. As
relações de poder, que se estabelecem ao ní-
vel do absurdo na obra de Kafka, conduzem à
realidade do Brasil de hoje.
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Coração de Cristal, de Werner Herzog, volta ao cartaz, somente, hoje
na seleção dos melhores de 78 em exibição no iVoi;o Pax

nine. lagoa Drlva-ln (Av. Borge» de Medeiros,
1 426 - 274-7999): 20h, 22h30m (16 anos).
Motorista» em atrito com a policia rodoviária
promovem uma caravana-protetfo com diversos
tipo» de veículos, numa ação qua envolve rea-
çõe» de políticos, fiscal» federai» o até da Guar-
da Nacional. Produção americana. Até amanhã.. :

O TELEFONE (Telefon), de Don Slegel. Com
Charle» Bromon, Lee Remlck, Donald Pleasence,
Tyne Daly e Alan Badel. Ilha Auto-Cin. (Praia de
São Bento — Ilha do Governador): 20h30m, 22h
30m. (16 anos). História de um agente «ovlétlco
de formação stalinlsta que se recusa a aceitar a
nova política que determina as relações entre
União Soviética a Estado» Unidos. Último dia.

MATINÊS

ROBIN HOOD, O TRAPALHÃO DA FLORESTA -
Veneza: 12h50m, 14h20m (livre).
COSTINHA E O KING MONG - Comodoro: 12h
50m, 14h20m (livre).

GRANDE RIO
NITERÓI

ALAMEDA — O. Trapalhõa» na Guam de. Pia*
nata., com Renato Aragão. A. I3h50m, 15h45m,
17h40m, 19h35m, 21h30m. (Livre). ..,.„
BRASIL — O. Trapalhõe. na Guerra doa Planeta.,
com Renato Aragão. À. 13h50m, 15h45m, 17h
40m, 19h35m, 21h30m. (Livre).  

"""
CENTER - Bernardo . Bianca *m Missão Esp».
dal, desenho animado de Walt Disney. Às 14h
IQm, 16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m. (Livre)!
ICARAÍ - Morta Sobra o Nilo, com Mia Farrow.
Às 16b, 18h45m, 21h30m. (16 anos). Matinê:
Elk. Maravilha Contra o Homem Atômico, com
Elke Maravilha. As 13h, 14h25m. (Livre).
CINEMA-1 - Até Ou. Enfim • Sexta+alra, com
Donna Summer. À» 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(Livre).

SÃO GONÇALO

TAMOIO — O. Trapalhõa. na Guerra do. Pia-
neta., com Renato Aragão. À. 13h50m, 15fi
45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m. (Livre). 

' ""

CAXIAS

PAZ — O. Trapalhõa. na Guerra do. Planetas
corri Renato Aragão. Às 13h, 14h45m, 16h30m,
18h15m, 20h, 21h45m. (livre).

ART-UFF — O. Melhores Filmes de 78 - Hoje:
1900, com Robert de Niro. Às lóh, 18h40m,
21h20m (18 anos).
NITERÕI — Selvagen. Cie. de Guerra, com Ri-
chard Burton. Às 13h30m, 16hl5m, 19h, 21h
45m. (16 anos).

CENTRAL — O. Trapalhõe. na Guerra do. Pia-
neta., com Renato Aragão. Às 13h, 14h45m,
16h30m, 18hl5m, 20h, 21h45m. (Livre).

NOVA IGUAÇU

PAVILHÃO - O. Trapalhõa. na Guerra do. Pia.
neta», com Renato Aragão. À» ,Hh30m, 13hl5m,
15h, 16h45m, 18h30m, 20hl5m, 22h. (Livre).

PETRÓPOLIS

PETRÓPOLIS - O. Trapalhõe. na Guerra dos
Planeta», com Renato Aragão. A» 13h50m, 15h
45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m. (Livre).

CURTA-METRAGEM

PAULO MOURA - De Paulo Ro-
berto Martins. Cinema: Clne-
ma-l.
RIO DE CONTAS - De Bubi
Leite Garcia. Cinema: Novo Pax.
ABC CEDILHA - De St:!. Clne-
mas: Ópera-1, Cinema-2 e li-
do-2. '

HOJE TEM FUTEBOL - De José
Antônio Garcia. Cinema: Art-
Uff.
ARRASTÃO - De Lucilla Slmon.
Cinema: Jóia.
CAREQUINHA - De Roberto
Machado Jr. Cinemas: Metro-

Boavista, Condor-largo do Ma-
chado, Condor Copacabana,
Studlo-Tijuca, Méier, Roma Bru-
ni e Bruni Tijuca.
RIO, .CIDADE NUA - De Rober-
to Machado. Cinema: Pathé e
Paratodos.
2? TEMPO: A EUFORIA - Do
Atercos~Farias. Cinemas: Vitória
e learai (Niterói). ,
CIRCOS E SONHOS - De Ma-
riza Leão. Cinema: Coral.
ESCURIAIS RÚSTICOS— De Fer-
nando Monteiro. Cinemas: Ve-
neza e Comodoro.

ARY BARROSO - De Aécio d*
Andrade. Cinema: Studio-Pais-
sandu.

CINEMA BRASILEIRO 77 - De
Marcos Farias, Cinema: Orly. "

A BANDA - De Roland Henze.
Cinema: Dom Pedro (Petrópo-
lis).

P.S. TE AMO - De Sérgio Re-
sende. Cinema: Cinema-3.

VERDES OU FAVOR NÃO CO-
MER A GRAMA - Da Antô-
tônio Moreno..Cinema: Center
(Niterói). r'

ROSINHA, A... QUE VEIO DE MINAS - Texto
e direção de Aurlmar Rocha. Com Aurlmar Ro-
cha, Vera Brito, Fábio Rocha, Miguel Carrano a
Selma Lopes. Teatro da Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). De 3a. a 6a. e dom. às
21h30m, sáb., às 20h30m e 22h45m. Ingressos
3a. a Cr$ 50,00, de 4a. a dorm a Cr$ 100,00 e
CrS 50,00, estudantes. Até dia 4 d» fevereiro.

DIÁRIO DE UM IOUCO - Monólogo de Nlco-
lal Gogol, adaptação de Rubem Rocha Filho.
Direção e interpretação de Ivan Setta. Produção
do Grupo Carroça de Tespls. Teatro da Casa do
Estudante Universitário, Av. Rui Barbosa, 762
(265-8817). De 3a. a dom., às 21h. Ingressos a
Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00, estudantes. O cruel pro-cesso de desintegração mental de um pequenofuncionário. Até dia 28.

ny Perrier, André Villon, Gracinha Couto, Mar-
tim Francisco, Sérgio de Oliveira, Idelar Baldisse-
ra e Marta Anderson. Teatro Mesbla, R. do Pas-
selo, 48/56 (242-4880). De 4a. a 6a. e dom.,
às 21hl5m, sáb., as 20h a 22h30m, vesp. 5a.,
às 17h e dom., às 18h. Ingresso» 4a., Sa'. a
dom., a Cr$ 120,00 . CrS 60,00, estudantes,
6b. e sáb., a Cr$ 120,00 a vesp. de 5a. a Cr$
60,00 (18 anos). A moral sexual dos britânico»
discutida numa comédia de grande sucesso em
Londres.

A HISTÓRIA É UMA HISTÓRIA - Texto da Mit-
lôr Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio
Fagundes, Sandra Bréa e Olney Cazarré. Teatro
Vanucel, Rua Marquês de S, Vicente, 52, Shop-
Ijing Center da Gávea (274-7246). 4a. a 5a.,
às 21h30m, 6a. e sáb., à» 20h30m . 22h30m,
dom., àt 18h30m e 21h30m. Ingressos 4a. . 5a.
e dom., a Cr$ 120,00 • Cr$ 60,00, estudantes,
6a. a Cr$ 130,00 a «éb., a Cr$ 150,00. Um pas-
»eio Irreverente por vária, etapas da História
Universal. .

APENAS 500 MILHÕES DE DÓLARES - Comédia
de Jucá de Oliveira. Dir. de José Renato. Com o
autor, Kito Junqueira, Patrícia Bueno, Kafia
D'Angelo. Teatro Casa-Grande, Av. Afranio de
Mello Franco, 290 (227-6475). De '4a. a 6a., às
21 h. Sáb. às 20h e 22h30m. Dom., às 18h a
21 h. Ingressos de 4a., 5a. e dom. Cr$ 120,00
e Cr$ 70,00, estudantes. 6as. e sábados a Cr$
120,00. Sobrevivendo à custa de sempre reno-
vadas malandragens, o inventor desempregado
entra em conflito com o seu filho, que tem uma'visão do mundo diferente.
ARTE FINAL - Texto de Carlos Queiroz Tel-
les. Dir. de Cecil Thiré. Com Gracindo Jr., Pe-
pita Rodrigues, Fábio Sabag. Trilha Sonora dé
Paulo Sérgio Valle e Tavito. Teatro Glória, Rua
do Russel, 632 (245-5227). De 4a. a 6a., às 21 h
30m, sáb., às 20hl5m e 22h30m, dom., às 18h
e 21 h. Ingressos 4a a Cr$ 60,00 e Cr$ 40,00, es-
tudantes e 5a. 6a. e dom. a CrS 120,00 a
CrS 80,00 e sáb., a Cr$ 120,00. Como superar
crises de consciência a fazer carreira numa
agência de publicidade, entre 1968 e 1978 

'

(16 anos).

UM EDIFÍCIO' CHAMADO 200 - Comédia de
Paulo Pontes: Dir. de José Renato. Com Milton
Moraes, Denise Dumont e Tânia Loureiro. Tea-
tro da Lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1 246
(274-7999). De 4a. a 6a., às 21hl5m. Sáb., às
20h e 22h30m. Dom., às 18h30m. Ingressos de
4a. a 6a„'a Cr$ 120,00 e Cr$ 80,00, estudantes,
sáb., a CrS 150,00 e dom., a Cr$ 80,00. Alegrias
e dramas de um possível vencedor solitário da
Loteria Esportiva.

NO SEX... PLEASE - Comédia de Anthony Mar-
tiotti e Alistair Foot. Dir. de Flávio Rangel. Com
Ricardo Blat, Lídia Matos, Catita Soares^ Den-
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1848, montagem do Grupo Fala, está de volta
ao cartaz no Teatro Gláucio Gill

Com coquetel no Le Buffet (Rua Santa Alexandrina, 1122),
a Propaganda Professa lança hoje o livro de poesias Amor nos Objetos, de Jorge Maranhão,

com ilustrações de L. Carlos. A partir das 20h.
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- OS FILMES DE HOJE
.i i»i —•

bWnonstrando não ser apenas
%m símbolo sexual, Ava Gardner
vive com grande intensidade o
arama da bela Maria Vargas em
À Condessa Descalça, ao lado de
íjümphrey Bogart, este num de-
sempenho discreto. Sem o mesmo
clima de suspense de Os Inocen-
•tes, mas igualmente intrigante,
Os Que Chegam com a Noite ex-
plica a razão do estranho com-
portamento das duas crianças
daquele filme edáa Marlon Bran-
do a oportunidade de criar mais
outro tipo marcante.

"DEGRAUS PARA O PASSADO
TV Globo - 14h

.(Time Travelkar) —- Produção norte-americana da

1976, dirigida por Alexander Slnger. Elenco:

Sem Groon, Tom HalHck, Franlne York, Booth Col-

tnan, Rlchard Batehart, Triih Stawart, Walter
Brook. Colorido.
*jf Do!» patologistas (Groon, Hatllek) entram

numa máquina do tampo para retornar a Chi.

cago do 1871 • localiiar um médico (Basahart)
deicofaridor d* uma vacina cuja fórmula to par-
alar* num Incêndio.

PILASTRAS DO CÉU
TV Studios - 21 h

(Mllan of th* Sky) — Produção norte-americana

d» 1956, dirigida por Oeorg* Marshall. Eltncoi
Joff Chandler, Dorolhy Malone, Ward Bond, Kel-
th Andei, L«o Marvln, Syney Chaplln, Floyd Sim-
tnoni, Ollve Caroy. Colorido.

ttV-fc Sargento mulherengo * alcoólatra (Chan-
dler) io opõ* a abertura d* «tirada pelat terrat
doe índio» palouie, chafladot por Kamlakln (An-
tara), que toma como rafam • mulher (Malone) do
um capltio (Andai).

A CONDESSA DESCALÇA
TV Educativa - 22h50m

(Tho Barefoot Centena) — ProduçSo norte-amerí-
cana de 1954, dirigida por Joieph l, Menklewlcz.
Elenco; Humphrey Bogart, Ava Gardner, Ed-
mond 0'Brien, Marlu» Gorlng, Valentlna Cortese,
Rossano Brazzl. Colorido.

<*•** Dançarina do (abar* (Gardner) 4 trant»
formada num* grande oitrela do cinema, mat
tua* fruitraçõet ttxuaia com um marido Impo-
tonto (Brazii) acabam lavando a um final tri-
glco. Oscar do melhor coadjuvante masculino
(O' Brien).

REBELIÃO NA ÍNDIA
TV Bandeirantes — 0hl5m

(King of Khyber Riflei) — ProduçSo norte-ame-
cleana de 1954, dirigida por Henry King. Elen-
co: Tyrone Power, Terry Moore, Mlchael Rennle,
Guy Rolfe, John Justin, Rlchard Stapley, Mur-
ray Matheson. Colorido.

>*.* Oficial mestiço (Power) menosprezado per
wut colega* branco* 4 incumbido do comandar
unidade militar paro proteger * guarnição do

Paihwar contra um ataque de rebeldea o pro*
<(ura ae Impor ao» olhoa de iam tuperlorot.

OS QUE CHEGAM COM A NOITE
TV Globo - 24h

VThe Nlflhtcome») — Produçlo britânica d*
i1971, dirigida por Mlchael Wlnnor. Elenco:.Mar-
lon Brando, Sihophanle Beacham, Tltora Mlrd,

Verna Harvey, Chrlitopher Ellli, Harry Andrewi,
Anna Falk. Colorido.

^C-k* Duh criança* 4r«ãt (fllli, Harvey) tio
Confiada» por um rico ojqulr* (Andrewi) ao*
cuidado» do governanta (Beacham) d* uma man-
laio liolada onde e* envolvem na* aberrantaa
atividade» texuelt antro ele • • lardlnelro (Bran-
do). -

CANAL 2
I6h - Aula da Voge.

16h30m — Telecuno 29 Greu — Aula do
Inglês.

16h45m — Nona Terra, Noite Gento — Hoje:
Piauí.

i*h15m — Stadium — Esporte Amador — Hoje:
Ot Meiot Natureit not Solto* Ornamental». ^

17h30m - Aula do Ginástica.

18h — Ere uma Vei — História para crianças.

18h15m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela
.... infanto-juvenil baseada na obra de Monteiro

...Lobato. Hoje: Cupldo Maluco (reprise). Com Zil-
ka Salaberry, Reny do Oliveira, Alexandre
Marques, Jacira Sampaio * outros.

18h45m — Arco-fri» — Filmes infantis: Gladys o
teut bichinhos, Betty Boop, Ot Betutlnhtt, Mi-

""nhe Amige Flicka, Abbot a Cottello. Participa-' 
ço do desenhista Daniel Azulay.

20h45m — Telecuno 2? Grau (reprise).
31b — Vestibular 79 — Mesa-redonda.

Mb —/1979 — Entrevista* o comentários tobre
o atualidade.

22h40m — Lições d* Vide — Comentário de Gil-
*"aon Amado.
°22n5gm — Cadernos d* Cineme — Filme: A

Condessa Descalça.

CANAL 4
7M5m — Abertura.

7h30m — Telecuno 2.° Grau — Aula.

7h45m - TVE.

8hI5m — Telecuno 2? Grau (reprise).

8h30m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Ot Pira-" 
tas do Capitão Gancho (reprise)

9h — Daniel Boone — Filme.

VflH— Viagem ao Fundo- do Mar — Filme.

llh — O Mundo Animal — Filme.

Ílh35m — Globlnho — Noticiário Infantil com
Paula Saldanha.

Ilh50m — Globo Cor Especial — Desenhos:
Scooby Doo e Urso do Cabelo Duro.

12h50m — Globo Esporte — Noticiário esportivo
apresentado por Léo Batista.

13h — Hoje — Noticiário apresentado por Sônia
.«JWaria, Lígia Maria, Marcos Hummel a Nelson
_r Motta.

13h30m — Carinhoso — Reprise da novela de
Lauro Cézar Munlz.

14h — Sessão da Tardo — Filme: Degraut para
o Pastado.

16h — Sessão Aventuda — Da Volta ao Planeta
dot Macacot.

17hl5m — Globlnho — Noticiário Infantil com
Paula Saldanha.

17h30m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Ot Pi-
ratai do Capitão Gancho (reprise). Novela
infanto-juvenil baseada na obra de Monteiro
Lobato. Com Zllka Salaberry, Jacira Sampaio,
Reny de Oliveira, André Valli e outros.

18h — A Sucessore — Novela de Manoel Car-
los baseada no romance de Carolina Nabuco.

. Dir. de Herval Rossano. Com Suzana Vieira,
Rubens de Falco, Natália Timberg, Aríete Sal-
les, Lisa Vieira, Mario Cardoso, Célia Biar
e outros.

18h45m — Polícia Desmontada — Desenho.

19h — Pecado Rasgado — Novela de Sílvio de

Abreu. Dir. de Régis Cardoso. Com Aracy
Balabanian, Felipe Carone, Jucá do Oliveira,

Renée de Vielmond, Armando Bogus, Heloísa

Mafalda a outros.

19h45m — Jornal Nacional — Noticiário apre-

sentado por Cid Moreira e Carlos Campbell.

20h05m — Dancin'Days — Novela do Gilberto

Braga. Dir. de Daniel Filho e Gonzaga Blota.

Com Sônia Braga, Antônio Fagundes, Pepita

Rodrigues, Cláudio Corrêa e Castro, Mário

Lago, Milton Moraes, Joana Fomm, José Lew-

goy, Lídia Brondi.

20h55m — Gloro Repórter — Atualidade — Hoje:

O Grito dos Rios — A situação em que se
encontram os rios Moji, Piracicaba, Tietê e ou-
tros. Narração de Sérgio Chapelin.

22h — Sinal de Alerta — Novela de Dias Go-
mes. Dir. de Walter Avancini e Jardel Mello.
Com Paulo Gracindo, lona Magalhães, Jardel

'Filho, Carlos Eduardo Dolabella, Isabel Ribei-
ro, Vera Fisher, Renata Sorrah, Eduardo Conde,
Vanda Lacerda, Beta Mendes.

22h40m — Amanhã — Noticiário apresentado
por Sérgio Chapellin.

23h — Os Procurados — Filme: Os Andarilhos.

24h — Coruja Colorida — Filme: Os Qua Chegam
com a Noite.

CANAL 6
8h — Coisas da Vida — Religioso.

9h - TVE.
9h45m — Inglês com Flsk.

Artes Plásticas
PAISAGENS — Mostra do acervo, incluindo te-
Ias de Antônio Parreiras, Manuel Santiago, Ca-
mila Michalka, Aluizio Valle, Jurandir Paes Le-

rfiè*, Galdlno Guttman, Jair Pires, Armando Pa-
checo, Wil Van Dlih, Elmano Henrique, Bráulio

Rolava, Sansão Pereira e Julien Gustave Gafliar-

djni. Museu Antônio Parreiras, Rua Tiradentes,
47, São Domingos, Niterói. De 3a. a dom., das
13h ès 17h. Até dia 3 de março.

TEMAS POPULARES BRASILEIROS - Coletiva
reunindo 40 trabalhos de 10 pintores: Celeste
Bravo, Gilvan, Gerson de Souza, laponi Araújo,
Isabel Braga, José Sabóia, Júlio Martins da Silva,
Lia Mittarakis, Miranda e Rosinha Becker do
Valle. Pérgula do Copacabana Palace, Av. Atlan-
tiea. De 3a. e dom., das 12h às 22h. Até dia 31.
Inauguração hoje,*às 18h. Promoção da Secreta-
ria Municipal cie Turismo.

RETRATOS DE CRIANÇAS - Esculturas e pintu-
ras tendo como tema a criança, pertencentes ao
acervo do Museu, como parte das comemora-

ções do Ano Internacional da Criança. Museu
Nacional d* Bclas-Artes, Av. Rio Branco, 199.
De 3a. a 6a., das 12h30m às 18h30m, sáb. e
dom., das 15h às 18h. Até dia 19. Abertura

hoje.

VENCEDORES DO 1? SALÃO DE ARTES PLÁSTI-
CTÍS"— Mostra de trabalhos de 14 artistas pre-
miados no 19 Salão Nacional de Artes Plásticas

da Funarte: José Lima (gravura), Paiva Brasil (pin-
tura), Glauco Pinto de Morais (pintura) e As-

canio M. M. M. (escultura), que ganharam prê-
mio de viagem ao exterior, Takashi Fukushima

(pintura), Arlindo Mesquita (pintura), Arlindo

Daibert (desenho) e Valquiria Chiáron (fotbgra-
íia), que ganharam prêmio de viagem eo país,
e ainda Paulo Laport, José Aguilar, Almir Ga-
delha, Newton Mesquita, Ricardo Aprígio e Luiz
Gregórlo. Galeria Rodrigo Mello Franco de An-
drade, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a
6a., das lOh às 18h. Até dia 20.

CARTAZES POLONESES - Mostra de cartazes
de peças, óperas e filmes. Centro Cultural Can-
dido Mandas, Rua Vise. de Pira já, 351, subsolo.
De 2a. a 6a., das lOhàs 12h e das 17h às 23h,
sáb. e dom., das 16h às 20h. Até dia 22.

TAPEÇARIAS E FORMAS TECIDAS II - Obras de

Arlinda Volpato, Heloisa Crocco, Joana Moura

e Fernando Manoel. Clube Costa Azul, Cabo

Frio, De 2a. a 5a., das lOh às 18h e de 6a. a

dom., das lOh às 23h. Até dia 28.

COLETIVA — Obras de Abelardo Zaluar, Antô-

nio Maia, Bianco, Djanira, Floriano Teixeira, José

Maria, leontina, Manoel Santiago, Milton Dacos-

ta, Moriconi, Newton Rezende, Pietrina Chec.ic-

ei, Reinaldo Fonseca, Sami Mattar e Volpi. Gua-

nabara Galeria de Arte, Rua Teixeira de Melo,
30/A. Sem indicação de horários.

COLETIVA — Obras de Messias Neiva, Azeredo
Coutinho, Manoel Santiago, Lazzarini e outros.
Sagitário, Av. Copacabana,, 435, loja J. Diária-
mente, das lOh às 22h.

LUCfllO DE ALBUQUERQUE - Óleos. Museu
Histérico do Estado do Rio de Janeiro, Rua Pre-

sidente Pedreira, 78 — Ingá (Niterói). De 3a. a
domingo, das 13h às 17h. Até dia 28 de fe-
vereiro.
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Ava Gardner em
A Condessa Descalça

(canal 2, 22h50m)

¦ ¦
10h — Clube 700 — Programa religioso.

Com o Pastor Robert McAIlister.

11b — Rede Fluminense d* Notícias — Noticiário
apresentado por José Saleme.

!1hl5m — Adolfo Cruz e o Cinema — Noticia-
rio. v

llh30m — Panorama Pop — Musical apresén-
tado por M. Lima.

11h45m — Desenhos.

12h — Operação Esporte — Noticiário apresen-
tado por Carlos Uma e Ricardo Mazella.

12h30m — Jornal do Rio — Noticiário apresen-
tado por íris Agatha e Jacyra Lucas.

13h15m — Plim Plim, o Mágico do Papel —
Programa infantil apresentado por Gualba
Pessanha.

14h — Éramo* Seis — Reprise da novela da
Sra Leandro Dupré.

14h40m — Conflitos Humanos — Programa
apresentado pela psicóloga Maria Lídia.

15h — Sessão das Três — Filme: Assalto Frus-
trado.

17h — Zorro — Seriado.

17h30m — Pinóquio — Seriado.
18h — Os Pankekas — Programa humorístico.
18h30m - Club* do Mickey - Seriado.
IShSSm — Salário Mínimo — Novela de Chico

de Assis. Com Nicete Bruno, Edney Giovenaz-
zi, Hélio Souto, Maria Isabel de Lizandra, Enio
Gonçalves, Ettl Frazer, Elias Gleizer.

19h40m — O Direito de Nascer — Novela de
Félix Gaignet, adaptada por Teixeira Filho.
Com Carlos Augusito Strazzer, Eva Wilma,
Cléia Simões, Beth Goulart, Aldo César, Adria-
no Reis, Lolita Rodrigues.

20h30m — O Grande Jornal — Noticiário.
20h50m - Aritana — Novela de Ivanl Ribeiro

Com Bruna Lombardi, Carlos Alberto Ricelli,
Jayme Barcelos, Tony Correia, Othon Bastos,
Cleide Yaconis; Jorge Dória, Carlos Vereza.
Johnny Herbert e Wanda Estefania.

21h30m — Moacyr Franco Show — Programa de
variedades.

23h — Informe Financeiro — Apresentação de
Nelson Priori. .

23h01m — Pinga-Fogo — Programa de entrevis-
ta.

0h05m - O Homem da Valise - Seriado.

p!2h 
— Reino Selvagem — Documentário.

r 12h30m — Desenhos.

13h — Primeira Edição — Noticiário apresentado
por Ana Davis, Galvão Bueno, Márcio Gua-
des.

13hl5m — Desenhos. . .

13h30m — Programa Edna Savager — Varie*
dades.

15h — Xênia e Você — Variedades. Apresenta-
ção de Xênia Bier.

16h30m — Família Dé-Ré-Mi — Seriado.

17h — Mary Tyler Moora — Seriado.

17h30m — Pullman Jr. — Programa Infantil
apresentado por Luciana Savaget.

18h — Os Monkeet — Seriado.

18h30m — Flipper — Seriado.

19h — Hanna Barbara — Desenho.

19h30m — Jornada nat Estrelas — Seriado de
ficção científica.

20h30m — Jornal Bandairantat — Noticiário
apresentado por Ronaldo Rosas, Paulo Stein.

21 h — Basquete — Transmissão direta do jogo
Sírio x Francana.

23h — Persuaders — Seriado.

OhOSm — Sinopse de Sebastião Nory — Comen-
fários políticos.

0hl5m — Cinema da Madrugada — Filme:
Rebelião na índia.

CANAL 11

CANAL 7
llh — Educativo.

Ilh30m — Rin-Tin-Tin Seriado.

12h — A Turma do Pica-Pau — Desenho.
12h30m — ligairinhe e teus Amigos — Desenho.
Í3h — Laboratório Ark II — Seriado.

I3h30m — Taro Kid — Desenho.

I4h — Aquaman — > Desenho.

14h30m — Papaléguat — Desenho.

15h — Viagem ao Centro da Terra — Desenho.
15h30m — Johnny Cyphar — Desenho.

16h — Gaguinho e teut Amigos — Desenho.

16h30m — A Princesa e o Cavaleiro — Dese-
nho.

17h — Zé Colméía, Patinho Duque • Leão da
Montanha — Desenhos. ¦

I7h30m — Pica-Pau — Desenho.

18h — Tarzã — Fiime: O Convertido.

19h — O Rei dos ladrões — Seriado.

20h — Sessão Bangue-Bangue — Seriado.

21 h — Sessão das Nove — Filme: Pilastras do
Céu.

23h — Sessão Policial — Serpico.

COLETIVA DE VERÃO - Pinturas de Olegário,
Ciomara, Moema, Maria Gomes e outros. Hotel
Arpoador inn, Rua Francisco Otaviano. 177. Dia-
riamente, das lOh às 22h. Até dia 25.

NOVAS LINGUAGENS DA JÓIA ARTESANAL -
Mostra de trabalhos de • Sérgio Mattar, Eliete
Mourão, Marinete Dantas, Fernando Heráclito,
Rubem Del Giudice e Márcio Mattar. Museu His-
tórico do Estado, Rua Presidente Pedreira, 78,
Ingá, Niterói. De 3a. a dom., das 13 às 17h.
Até dia 31.

MOSTRA DE NATAL — Exposição de pinturas e
esculturas de autores ignorados, que tem como
tema o Natal. Museu Nacional de Belas-Artes
Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h30m
às 18h30m e sáb. e dom., das 15h às 18h. Até
dia 31.

EXPOSIÇÃO DE FIM DE ANO - Obras de Anna
Letycia, Teresa Miranda, Fayga e outros. Gravura
Brasileira, Rua Belford Roxo, 161 — sobreloja
B. De 2a. a 6a., das lSh às 21h.

COLETIVA — Obras de Sigaud, Roberto Maga-
Ihães, Ivan Freitas e Cláudio Kuperman. Galeria
Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207, loja
307. De 2a. a 6a., das 13h30m às 22h. Até dia
15.

ACERVO — Obras de Tomie Ohtake, Roberto
Magalhães, Volpi, João Câmara e seleção de

gravuras brasileiras. Galeria Saramenha, Rua
Marquês de S. Vicente, 52/165. De 2a. a 6a.,
das 13h às 22h e sáb., das 15h às 17h.

ACERVO — Esculturas de Bruno Giorgi e Vasco

Prado e pinturas de Marcier, Mabe e José Ma-

ria. Galeria Domus, Rua Joana Angúl:c^, 184

De 2a. a 6a., das 14h às 22h., sáb., das 16h

às 21 h. Até dia 17.

COLETIVA — Pinturas de Hdda Nelson de Mello,

Evilásio Lopes, Guima, José Paulo Moreira da

Fonseca, Lazzarini, Romanelli e outros. Eucatex-

po, Av. Princesa Isabel, 350. De 2a. a 6a., das
14h às 22h.

GREGORY FINK — Pinturas. Galeria Quadro, Rua
Marquês de S. Vicente, 52/332. De 2a. a sáb.
das llh às 22h. Até sexta-feira.

ARTE ÁFRICA — Mostra de máscaras, esculturas,
armas, instrumentos musicais, Jóias a vestimen-
tas de diversas tribos africanas. Galeria Oca,
Rua Jangadeiros, 14-C. De 2a. a 6a., das lOh
às 19h. Até dia 15.

LEQUE — Mostra de 16 peças. Museu Histórico
do Estado, Rua Pres. Pedreira, 78, Ingá, Niterói'.
De 3a. a dom., das 13h às 17h. Até dia 28 de
fevereiro.

ANTÔNIO CITRANGULO - Esculturas e traba-
lhos artesanais. Centro de Pesquisas lorubara,
Av. Brás de Pina, 26/203. Penha. De 3a. a dom.,
das 13h às 18h. Até amanhã.

GRAVURAS 78 - Obras de Ana Virgínia, Fer-
nando Tavares, Heloísa Pires Ferreira, Isis Bra-

ga, José Altino, José da Paixão e outros. Gale-

ria Divulgação e Pesquisa, Rua Maria Angélica,
37. Sem indicação de horários.

COLETIVA DE NATAL - Obras de Sônia Streva,
Adhema, Telma Mlrtes, Gavazzoni, Sheila Chazin
e Octacilio, Roberto Alvet Atelier, Av. Princesa
Isabel, 186, loja E. De 3a. a sáb., das 15h às
22h.

MINIGRAVURAS - Trabalhos de Newton Cavai-

canti, Uiría Palombini, Percy Deane, Chala Zis-
man e outros. Estampa, Rua Visconde de Pirajá
82, s/ 105. De 2a. a 6a., das lOh às 19h, 5a.,
até 22h, sáb., das lOh às 14h.

RÁDIO JORNAL
DO BRASIL

ZYM53

AAA-940 KHz - OT-4875 KHz
Olariamente daa 6h ae 2hJ0m

8h30m - HOJE NO JORNAL DO BRA-
SIL. Apresentação de Ellaklm Araújo.

Bh35m — ROTEIRO — Produçlo a epra-
tentação da Ana Marli Machado.

. 9h - INFORME ECONÔMICO -Pro-

dução da Aleide* Mello * apresentação de
Ellaklm Araújo.

23h - NOTURNO - Especial - Ho|e,
seleção do* melhorei de ano da' 197B. Pro-
dução • apretentação d* Lult Carlos Saroldl.

JORNAl DO BRASIL INFORMA -J 7h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m. Dom., 8h30m, 12h
30m, 18h30m, 0h30m. Apretentação da Elle-
klm Araú|o, Antônio Cario* Nlderauar o Or>
lendo da Souza.

ZYD-460
FM - ESTÉREO - 99.7 AAHz

[]][J [~DOLBY SYSTEM

Diariamente da* 7h a 1h

HOJE

20h — O Galo d* Oura — Suite, de
Rimky Kortakoff (Ivanov — 27:20), Sonata
n.* 5, em Dó Maior, de Galuppi (Benedetrl-
Mlchelangeli - 14:20), Suite Tcheca, Op. 39,
d* Dvorak (Mackerrat —21:22), Concerto
para Harpa • Orquestra, da Villa-Lobot (Ca-

therlne Mlchel * Orquestra da Ópera d*
Monte Cario — 27:49), Sinfonia n.° 2, em
ÍH Maler, Op. «1 da Schumann (Inbll —
39:00), Sanata em M Maler, de Haydn (Horo-
wltz - 13:57), Sinfonia Matiat, • Pintor, da
Hindemlth (Kletzkl - 26:21).

AMANHA

20h — Batuque (3:40), de lorenzo Fer-
nandez, Sintonia índia (12:00), de Cario» Chá-
vez, • Dança Brasileira (2:05), de Camargo
Guarnlerl (Filarmônlda de Nova Iorque a
Berntteln), Sonata em Fé Menor, D. 625 (frag-
mento de 1818), de Schubert (Kempff —
22:06), Sinfonia nf 9, am R6 Menor, op. 125,
de Beethoven (Karajan — última gravação —
66:39), Sonata am SI temei para Violino *
¦lane, K 454, d* Mozart (Szering a Haebler
- 22:00), O. Prelúdio», de Llszt (Karajan -
17:00), Sonata n9 12 (Vol. II), am fei Mener,
para Violino a. Orgia, de leclalr (Davy Er-
llh e Pulg-Roget - 13:40), Veyevodo, op. 78,
de Tchaikowsky (Sinfônica da Moscou e Ve-
ronlk* Dudarova — 10:27).

RADIO CIDADE
ZYD-462

FM-ESTÉREO - 102.9 KHz

- Diariamente, da* 6h at 3h

Os grandei sucessos. da música popu-
lar dot anos 60/70 e os melhores lança-
mente* em música nacional a Internacional,.
Editor Musical: Alberto da Carvalho.

O SUCESSO DA CIDADE - As músicas mais
solicitadas da programação da Rádio Clda-
de. De 2a. a 6a., das 18h às 19h. Apresen-
tação da Romllson Luiz.

CIDADE DISCO CLUBE - O tom das dis-
cotecas carioca». De 2a. e 5a., dat 22h às
23h. 6a. e táb., das 22h às 24h. Produção
a apretentação d* Ivan Romero.

Show
EM BOA HORA — Série apresentando nomes
consagrados e novos valores da música popular
brasileira. Hoje, amanhã e quinta-feire, show
com Macalé e Altay Velloso. Teatro Leopoldo
Fróet, Rua Professor Manoel de Abreu, 16, Nite-
rói. Ás 18h30m. Ingressos a Cr$ 20,00.

O PEQUENO NOTÁVEL — Reapresentação do
show do humorista, compositor e cantor Jucá
Chaves. Teatro Carlos Gomat, Pça. Tiradentes
(222-7581). De 3e. a sáb., às 1«h30m. Ingressos
a Cr$ 50,00 (balcão), Cr$ 80,00 (balcão nobre),
Cr$ 100,00 (platéia de P a X) *'Cr$ 150,00 (pia-
teia de A a O). Até sábado.

FORRÓ FORRADO — Apresentação da cantora
Márcia dot Santos; João do Valle, Xangô da
Mangueira, Julinho do Acordeão, Almir Saint
Clair, conjuntos Reais do Samba e Roraima, além
de forró. Associação Recreativa Gigantes de Ca-
tete. Rua do Catete, 235/7. Hoje, a partir de
21h30m. Ingressos a Cr$ 40,00, homens, e Cr$
10,00, mulheres.

NOVOS BAIANOS — Show de lançamento do
IP Farol da Barra, com o conjunto formado por
Pepeu (guitarra), Didi (baixo), Jorginho (cava-
quinho e bateria), Charles (tumbadora e per-
cussão), Bolacha (bongô), Baixinho (timbales e
bateria) e Gato Félix (dançarino). Concha Verde

do Morro da Urca, Av. Pasteur, 520. Hoje às
21h. Ingressos a Cr$ 100,00, Incluindo a passa-
gem do bondinho.

COBRA DE VIDRO — Show dos quartetos vocais
MPB-4 e Quarteto em Cy. Participação especial
de Bebeto (flauta e baixo), Mário Negrão e
Eneías (bateria e percussão) e Luiz Cláudio (vio-
lão e guitarra). Direção de Túlio Feliclano. Tea.
tro da Galeria, Rua Sen. Vergueiro, 93 . . .
(225-8846). De 4a. a dom., às 21h30m. Ingressos
de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 120,00 e Cr$ 80,00,
estudantes e sáb. a Cr$ 120,00. Até dia 18
de fevereiro.

VERÃO VAGABUNDO - Show da cantora Zezé
Mota acompanhada de Helvius Vilela (piano),
Márcio Pereira (sopro), Marcos Palma (percussão),
Magro (bateria), Paulo Sérgio (baixo) e Vítor Bi-
gllone (guitarra). Direção musical de John Nes-
chling e Geraldo Carneiro. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 3a. a
dom., às 21h30m. Ingressos de 3a. a 5a. e dom.,
a Cr$ 100,00 e 6a. e sáb., a Cr$ 120,00. Até
dia 22 de fevereiro.
FEITIÇO — Show do cantor Ney Matogrosso
acompanhado de Cidinho (percussão), Túlio Mourão
(teclados): Jorge (baixo), Aristides (guitarra), Rui
Mota (bateria) e João Gomes e Elisário Melo
(sopros). .Cenografia de Fernando Pinto. Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241, Posto Seis . . .
(247-9842). De 3a. a dom., às 21h30m. Ingres-
sos a Cr$ 150,00. Até dia 22 de fevereiro.
JANTANDO A LOUÇA - Show do grupo Tar-
sis, formado por Ary Domingues (violão e gui-
tarra), Clarice Kamllot (piano e acordeão), Enio
Santos (baixo), Mario Faria (percussão e bateria),
Daniel de Souza (flauta), Nelson Welllngton, Fer-
nando Veloso, Silvia e Ophelio (vocais). Partici-
pação especial de Silvlnho Silva (bateria) e Ro-
berto Guima (clarinete). Roteiro a direção de

ERICO DE FREITAS — Pinturas. Galeria Macunaí-
ma, Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
2a. a 6a., das 9h30m às 18h30m. Até dia 17.

.

Túlio Feliciano. Teatro Opinião, Rua Siqueira Canv
pos, 143 (235-2119). De 3a. a dom., às 21h30m.
Ingressos a Cr$ 80,00 e Cr$ 60,00, estudantes.
Até domingo.

ALTA ROTATIVIDADE - Textos de Max Nunes,
Haroldo Barbosa, Agildo Ribeiro. Com Agildo
Ribeiro, Rogaria, Luis Pimentel e Maria Odette,
Teatro Serrador, Rua Sen. Dantas, 13 (232-8531).
De 4a. a 6a., às 21h30m, sáb, às 2Oh30m e 22h
30m, dom. às 19h e 21 h. Ingressos 4a., 5a. e
dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 70,00, estudantes, 6a.
e sáb., a Cr$ 100,00. ¦
MIÉLE — Show. de humor apresentado por Luís
Carlos Miéle. Texto e direção de Miéle e Bôsco-
li. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S. Vi-
cente, 52, 3o andar (274-9696). De ,4a. a 6a.
e dom., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m.

Ingressos na 4a. e 5a. e dom., a Cr$ 100,00 *
Cr$ 70,00 (estudantes). 6a. e sábado a Cr$
120,00 (preço único).

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME - Show
do humorista Jô Soares. Textos de Jô Soares,
Millôr Fernandes, Armando Costa e José Luís
Archanjo. Cenário e Iluminação de Arlindo Ro-
drigues. Direção de Jô Soares. Direção musical
de Edson Frederico. Teatro da Praia, Rua Fr.an-
cisco Sá, 88 (267-7749 e 287-7794). De 4a. a -6a.

às 21 h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom. àt 18b
e 21h. Ingressos 4a, 53. o dom. (Ia. sessão),
a Cr$ 150,00 e Cr$ 70,00, estudantes, e 6a.,
sáb., e dom. (2a. sessão), a Cr$ 150,00.

O HUMOR DE SÉRGIO RABELLO - Show do
humorista com direção de Paulo José. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2746),
De 4a. a sáb., às 21h30m e dom., às 20h30m.
Ingressos 4a., 5a., a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00,
estudantes, 6a. e feriados e dom. a Cr$ 120,00
e Cr$ 70,00, e sáb,, a Cr$ 150,00.

REVISTAS
MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show de
travestis. Texto de Brigitte Blair. Com Geórgia
Bengston, Sandra Brasil, Kiriaki, Gesslca, Marle- \
ne Casanova e outras e participação especial de
Edson Farr. Teatro Brigitte Blair, R. Miguel Le-
mos, 51 (236-6343). De 3a. à 6a., às 21h15m,
sáb., ès 20hl5m e 22hl5m, dom., às 19hl5m e
21h15m, ingressos de 3a. a 6a. a Cr$ 100,00 e
Cr$ 50,00, estudantes, sáb. e dom. Cr$ 100,00
(18 anos).
CAFÉ' CONCERTO RIVAL - De 3a. a sáb., três
programações diárias. Às 20h30m — Elas Co-
bram Taxa de Luxo, com Tutuoa. Às 22h30m —
Show de Bonecas, show de travestis. Às 24h
— Strlp Show, com Tutuca, Eddy Star, Everaldo,
César Montenegro e Gugu Qlimecho. Rua Âl-
ro Alvim, 33 Tel. 224-7729. Couvert de Cr$
70,00.

CASAS NOTURNAS
ROBERTO CARLOS — Show com o cantor e com-
positor acompanhado do conjunto RC-9 e grande
orquestra. Texto e direção de Miéle e Bôscoli.
Direção musical de Eduardo Lage. Canacão, Av.
Venceslau Brás, 215 (286-9343, 266-4149, ....
266-4096 e 286-9293). 4a. e 5a., às 21h30m,
6a. e sábado, às 23h30m. Domingo, àt 18h30m.
Ingressos de 4a. a dom. a Cr$ 250,00, dom.
crianças de cinco a 14 anos pagam Cr$ 100,00
Até fins de fevereiro.

Macalé faz três apresentações no Teatro Leopoldo Fróes
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HORIZONTAIS — 1 — diminuição gradual da resistência é» um
material por efeito de solicitações repetidas. 6 — elemento da
composição grego que significa fixação, coagulacâo (antes de
vogai). 9 — Impressiona, perturba.' 11 — produção ou artigo
lançado recentemente no mercado. 13 — dascair a embarca.
ção da rota para a qual aponta a sua proa, por efeito de cor
renleza, mar ou vento. 14 — palavra que se usa em lugar
de sobrenome que se desconhece, que nio ocorre a memória
ou .que se di como exemplo. 16 — dito indiscreto, indiscrição,
18 — sufixo nominal' que indica resultado de ação enérgica,
19 — árvore da família das tapotáceas, todada de frutos
édulos, mas pouco carnosos, parecidos com o ablu (pi,), 20
— bal apuxa-puxa feita com açúcar derretido em um corpo
graxo, e uma qualquer essência aromátlca (pi.) neve conge-
lada, em flocos (pi.) 23. — Interjeição que exprime resposta a

¦pelo do nome. 24 — acertar a medida com a rasoura, ert-
chtr até a borda. 26 — cavidades noi barrancos dos rios ou
doi Igarapés, sob at raízes das arvorei, e onde se abrigam
oi pelxos nas horas de calor, 30 — divindade chinesa que ,
preside os mistérios da geração a representa a perpetuldade
da família. 31 — tudo quanto existe, tudo que foi criado.
32 — sistemas de duas forças paralelas, Iguais, que aluam
em sentido contrário, mai nio diretamente opostai.

VERTICAIS,— 1 —que adere cegamente a uma doutrina, a
um Partido, que tem dedicação ou amor exaltado a alguém
ou a elguma coita. 2 — lentamente, tem pressa, 3 — repree
duza a tcmolhança de. 4 — ficam vendo os outros comerem,
a espera de que lhe dêem alguma coisa, comem com os
olhos. 5 — analise, considere. A — que encerram poesia, que
Inspiram. 7 — unidade monetária que vigorou em Formosa no
ano de 1945. 8 — espécie de manta, em geral de li ou d*
seda, com que as mulheres cobrem • agasalham os ombros •
o tronco, e às vezes « cabeça (pi.). 10 — unidade estrutural
hipotética, resultante da agregação sucessiva de bióforos e
determinantes. 12 — cada ume dat seis divisões de cada tribo
ateniense antiga. 15 — a|unta, emparelhando ou Irmanando;
17 — cantas para adormecer es crianças, 21 — bolsa dé caça
feita de flbrat de caroá (pi,), encarregado da educação dos
filho» de famílias nobret ou ricas. 22 — princípio de ação,
símbolo do desejo, cu|a energia é a libido, entre os gregos,
filho de Venus, o deus. do Amor. 25 — grande quentldade,
despropósito. 27 — tambor afro-brasHeiro do tipo' do ataba-
que. 28 — hemorragia, derrame ou amolecimento cerebral.
29 — a primeira das quatro juntas de boit que puxavam o
antigo arado de pau. Léxicos: Melhoramentos, Aurélio • Ca-
tanovat.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — sutura — upa — oconlte — om — lapidar —
tu — eco — eble — patarata — abam — baHr — rodela —
ada — lanotadat — ca — talmado — arte — so.
VERTICAIS — solapar — uca — topetada — unicamente —
ridor — ata — potl — amua — ereta — balada — ebojar —
abatis — idade — rados — loa — amo — ca.

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N.° 458 l
2
3

c ~~il 
i
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15
16

C I T jjI 20

CONCERTO DE UM SOLISTA (7)
CORDEIRO DE TRÊS MESES (8)
ENFIA OUTRA VEZ (7)
ESPINGARDA (5)
EVIDÊNCIA (6)
EXCENTRICIDADE (6)
FIBRA DE PALMEIRA (5)
FOME (4)
INCLINA (7)
INFUMAÇÃO DA MUCOSA
N« »>l (6)
PRÓPRIO DA RAÇA (6)
QUANTIA RECEBIDA (7)
QUE ESTA JUNTO, NA RAIA (7)
RACIAL (6)
REBUSCA (6)
RELA (7)
REVIGORA (8)
RESTABELECIDA (7)
ROCHEDO (6)
TORNA A CALCAR (7)

PALAVRA-CHAVE: 14 LETRAS

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-
se determinado vocábulo, cujas con-
soantes já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, a direita, ó dada
uma relação de 20 conceitos, devendo
ser encontrado um sinônimo para
cadê um, com o número de letras
entre parênteses, e todos começados

pele letra inicial da palavra-chave.
As letras de todos os sinônimos estão
contidas no' termo encoberto, e res-

peltando-se es letras repetidas.

Soluções do problema n.° 457. Pala-
vra-chave: GENETLIOGRAFIA. Perciais:

gafieira; gaforina; grafia; gaiola; gai-
fona; gafar; gagá; gaita; gage; granita;
galane; gilete; gafeira; gafento; gaiato;

grafite; gaiatri; granai; gafe; gaitear.

HORÓSCOPO JEAN PERRIEI

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

Dia agitado. Você terá que
sacrificar algumas ativida-
des ou distrações. Evite as
assinaturas e solicitações.

Vênus favorece o teu tig-
no. Aproveite. Clima de har-
monia com a pessoa amada.
Grandes satisfações.

Para a sua saúde, o ar
livre é o melhor reme-
dio.

Demonstre boa vontade.
Imponha a tua parsont-
lidada.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

¦9

(Jo
Você sabe ver o lado bom
das coisas e o futuro trará
ótimos aspectos. Aja com
competência.

Clima neutro. Voei è livre

para decidir tua vida. Pen-
te bastante no futuro.

No caso de uma Indispo-
sição, procure um má-
dico.

Cem um pequeno esfor-

jo você conseguirá con-
tolidar um projeto.

GÊMEOS -21 de maio a 20 de junho

n Você lutará, mas os resul-1
tados serão poucos. Plano j Voe* deve esperar mudan-
financeiro e negócios bené-
ficos. Você pode procurar
novo emprego e assinar
contratos favoráveis.

;a» em sua vida sentimen-
tal. Evite at aventurai. No
seu lar risco de brigas,

Evite esforços acima de
suas capacidades.

Você precisa dos amigos
(as) e de sua família.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

33
Bom clima profissional. ÓtI-
mo dia que. lhe permitirá
resolver, muitos negócios é
ser . bem-sucedido (a). Soli-
citações, estudos e associa-

ções favorecidas.

Uma troca d» idéias terá

proveitosa. Sucesso no .pia-
no sentimental.

Risco de intoxicação ali-
manter.

Novat relaçõet serão
importantes para • fu-
turo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

ü Plano financeiro excelente.
Você conseguirá o capital
necessário, para um empre-
endimento I n t e ressante.
Chances se você for secre-
tário (a).

Saiba aproveitar -a sorte

que «urgirá. - Possibilidade
de um encontro inesperado.
Harmonia em família.

Dores intestinais. Não
tome remédio sem en-
tes -consultar um me-
dico.-

Você deve ter mais dl-
namico (a). Contatos In-
terestantet turgirão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Os astros facilitarão a rea-
lização de seus negócios'.
Você pode resolver todos
os assuntos. Ótimo dia para
assinar um contrato.

Clima neutro. Você tem ti-
do egoísta com, as petsoas
que estima. Pense ,em mu-
dar de.atitude.

Excelente dia. Você de-
ve fazer ginástica para
manter a forma.

Você sentirá necessidade
de ficar só para resolver

jaus problemas. .

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubrom Chances se você é repre-
senrante. Uma proposta de
trabalho poderá ser feita
inesperadamente, Você po-
de começar um processo ou
fazer uma associação.

Seja otimista. Ot attros o
(a) favorecem. Um projeto
em comum poderá te real-
zar. Você viverá horas agra-
déveit.

Grande forma física,

ça exercício pela
nhã.

Fa- Contatos com pessoas
agradáveit • bem-inten-
cionadat.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembroa Você deve mostrar a sua
capacidade de trabalho para
obter uma promoção. Não
assine documentos e evite
especular. Viagens favore-
cldas.

Não tenha medo de dizer
o que sente. O bom rela- j Cuidado com sua saúde.
cionamento com a pessoa I Risco de desidratação.
amada dependerá de você. |

Vida social benéfica e
satisfações com amigos
(as) sinceros (as).

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembrom Nada de decisivo na sua
vida profissional. Possibili-
dade de- recebimento finan-
ceiro inesperado. Sorte no
jogo.

Dia benéfico para at deci-
tõet importantes. Deixe de
lado at aventuras.

Não dê muita atenção a
um mal-estar passageiro.

Um pequeno sacrifício
resultará na admiração
de seus próximos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Eo
Esteja preparado (a). O dia
poderá trazer decepções nos
negócios e projetos recen-
tes.

Risco de desentendimentos.
Não provoque discussões.

I
Você não precisa tomar ] Aceite os convites que
remédios, nem fazer I receber. Você podará
dieta. I distrair-se.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Não perca tempo com ne-
gócios Inúteis. Faça novos
projetos. Período favorável
para as mudanças.

Boat influenciai. Dia dé har-
monia. Você encontrará ai-
guém que não via há algum
tempo. Sorte em família.

Saúde protegida pelos
astros. Você pode iniciar
uma dieta.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você deve mudar a de-
coração de tua casa.

m Profissões liberais favoreci-
das. Os empreendimentos
Irão adiante. Anime-se.

Contente*» com o que tem.
Alegrias em familia.

Se você tem problema
renal, consulte um mé-
dico.

Vida particular proteçti-
da. Defina bem et teut
objetivos.
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/ EÜ SO' LEIO / LA' EM CASA , \
V NO TRABALHO. 

\ fctj NUNCA LEIO. j

/ NA VERDADE, 1°"1
l LA' NUNCA ENTROU J

/ MINHA .MULHER \ . '«
DETESTA V

\ QUANDO EU LEVO )' V TRABALHO /¦'¦¦ 
X—. PRA' CASA. .X -^^ '•'. 

£

¦PEANUiS
CHARLES M. SCMUlt

ENTÃO ACHA QUE
NÃO SOU PERFEITA,

HÊI\A 9l

VOCÊ TAMSG/vV ES-
TA' LON&E, DE SER
PERFEITO:. CHARLIE

BROuVN!
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SEU CACHORRO -^U 

TAMBÉM??»)
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A. C. JOHNNY HART

MOSTRE-nAE UAA lv\AQ.UlN\QTA
QUE NUNCA DESCAR.RILHOU...

l#o 1
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... E EU LHE MOSTRO UM SUJEITO GÜ£
NUNCA SAIU DA LINHA....
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VOCÊ NAO PODE DEIXAR DE VER #_„».

OS GRANDES SUCESSOS DE 78/79
APROVEITf SUAS HERIAS E COLOQUE SE EM DIA COM O PANORAMA TEATRAL CARIOCA

...E Ó SUCESSO CONTINUA - 8 MESES EM CARTAZI

HISTÓRIA É UMA HISTÓRIA
ÜB MILLOR 'com ÂNGELA LEAL • JÒSÈ AUGUSTO BRANCO • OLNEICAZARRÉ
•ffrwANDES- um espetáculo de AUGUSTO CÉSAR VANNUCCI '" '
fpnlMAIMUt&, ÀS 4«. e Sa«. ÀS 21,30 HORAS «HlUliVAS

. MpBaae.A m.M m u^mm^mm UMMMmm ÁS 6as. FEIRAS e SÁBADOS -274-7246

ia£ÍmSTEATRO VANNUCCI ás20,30.ás22.30horas 218ano,
JO SUAHE9 HUAMAHOUÊSOES.VICENTE,52.3?(ShopplngC#nleriHO»»é») Aoi domingo» ii 18,10 • 21,JO H«.

MAMBEMBÃO CADA SEMANA ESPETÁCULOS DIFERENTES DE
VÁRIOS ESTADOS

Reeliieçlo: SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO - DAC - FUNARTE Órgloi do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA .
no TEATRO GLAIÍCE ROCHA Apoio: SESC-RIO - ACET - ABTB
(Ex-Tejptio Noclonol de) Comédia) PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A11 OE FEVEREIRO •

De 10 a 14 d» Jonelio:
"CIGARRO SOUZA CÂNCER'.' m. Girais
De 17 o 21 de Janeiro:
"TEM PIRANHA NO PIRARUCOVazom»
Oe 24 o 20 de Janeiro: *
"CURITIBA VELHA DE GUERRA" Paraná.
De 31 de Jan. a 04 de Fevereiro:
"LINHA DE MONTAGEM" r.g. do Sul
De 7 o 11 de Fevereiro
"DONZELA JOANA" Poroiba .
De'14 a 18 de Fevereiro: "COBRA NORATO"

- Minas Gerais —

teatro experimental cacüda beçker
De 10 a i 4 de Janeiro: "URUBU" Paraná .
De 17 o 21 de Janeiro:
"República independente darling" p*,nambuco- .
De 24 a 28 de Janeiro:
"CHICO REI" Pernambuco ¦, 

"'

De 3,1 de Jan. a 4 de Fevereiro: ,
"ROSA DE LAGAMAR" Ceará ,
De 07 a 11 de Fevereiro:
"ELES NÃO USAM BLACK-TIE" DrasDia.
De 14 a 1fl de Fevereiro:
"PEQUENAS HISTÓRIAS DO BICHO HOMEM" R.G.doSui.

HORÁRIOS: DE 4? A 6? FEIRA ÀS 21 HS..— SÁBADOS AS 20 E 22 HS. — DOMINGOS AS 18 E 21 HS.

DOLORES TRÊS VEZES POR SEMANA
. ou"TEM UM PSICANALISTA

EM NOSSA CAMA
a mais hilariante

comédia ¦
de JOÃO BETHENCOURT

com
SUELY FRANCO' FELIPE WAGNER
NELSON CARUSO

PRÁ MARIDO MACHISTA, .
MULHER •

SÚ COM PSICANALISTA
TEATRO COmCABAMl

700 REPRESTAÇÕES!

DM»a6«, às21,:«)hs.-
Sííbs. às Ü0e 22,30 hs.-

Jfff^L \\w 
"^s^ Reserva?: ^Ê

/XSNT/PAC/FUNARTE/MEC Wmmmmmmmmmmmmmmmm^
•5" Feira Vesp. as 17 hs.
Doms. às 18e21 horas.

.AGORA EM 3 -
ÚLTIMOS MESES

FERNANDA
MONTENEGRO
NÉILA TAVARES
NILSON CONDE
MÍRIAM PÉRSIA

FERNANDO TORRES

Cenário: Marcos Ffaksman

TEATRO*
MAISON

DE FRANCE

4." e 5.": 21 Horas
B.'% e Sabs.: 20 e 22,30 h

Dqms.: 18 e 21 Horas

de MILLOR FERNANDES RESERVAS: 252-3456
Dir. Paulo José Pat.roc: SNT/MEC/FUNARTE/DAÇ

TeStrO Clara NuneS e-ÒdaráPromoçíese Produções
. APRESENTAM

MMW
ÚLTIMOS DIAS

tini show '
Miele & Boscoli

. Com
Bfjrnaclettfi e Shirley
Direção Musical
Ahcío Flávio

•3." MÊS DE SUCESSO ABSOLUTO: ,i
DEÍ-ae-.FEIflA 

' 
9ABAD0SAS. DOMINGOS

AS2I.30HORAS 20,30822.30HS. AS 21.30 HORAS
Rua. Marquês de Sào Vicente, 52 - 3.° and. - Gr. 370

Reservas: 274-9696

wsmiMiMNm
O Maravilhoso Musical Infantil

de Chico Buárque

"SÁBADOS

ÀS 16,00 e 17,30 HS.
DOMINGOS

ÀS 15,00 HORAS

E... O SUCESSO CONTINUA. 3 ANOS EM CARTAZ!

AGILDGD •¦;RIBEIIR®:&-R®:G5ERIA
em mtK

TEATRO SERRADOR

Show de Max Nunes, Haroldo Barbosa
eAgildo Ribeiro.

com LUIZ PIMENTEL
e MARIA ODETE

De4;a6r.:21:30hs. — Sàbs. 20:30 e 22:30 •
hs. — Dom. 19 e 21 hs. RESERVAS: 232-8531

DESC. P/ESTUDANTE: 4?s., 5ís e Dorhs. Imp.: 18 anos

UM EDIFÍCIO CHAMADO

da Paulo Pontes. Dir.: JOSÉ RENATO

¦ .A. PROL PRODUÇÕES ARTÍSTICA.LTDA. APRESENTA

MILTON OAAMORAES *UU
[^ EM
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Com DENISE DUMMONT ETÂNIA LOUREIRO

TEATRO DA LAGOA
DE 4.' A 6.": 21,30 HS - SÁBS.: 20 E 22,30 HS

AOS DOMINGOS, SESSÃO ÚNICA ÀS 21,30 HS

CENSURA RJ,18 ANOS

RESERVAS: 274-7748 «274-7999

1 ANO DE SUCESSO
O HUMOR DE

Sérgio
Rabello

O SHOW DE HUMOR MAIS ELOGIADO PELA CRÍTICA
De 4." a sábado às 21,30 h:
Domingos às 20,30 h

[Cl VEIGA
yoM

MPB 4
QUARTETOEMCY

TEATRO DA GALERIA
%%. Rua Senador Vergueiro, 93

De 4.a a Domingo
às 21,30 hs.

CURTA
TEMPORADA

TELS.: 225-9185 e 225-8846

Horários: rfj

4!» e 6» às21,15 hs.. JÍ
5<* às 17 e 21,15 hs. Wfc

Sábs. ís'20 e 22,30 hs. f'|.
Domingo às 18 e 21,15 hs.

COMEDIA E ISSO. O RESTO E PIADA

TEATRO MESBLA
2-12-Í8K0
222-7622

"SEI
••• PLEASE! •f

RICAKDO BLAT, MARTÍM FRANCISCO, CATITA SOARES, DENNY PEKRIER,
MARTHA ANDERSON, SÉRGIO DE OLIVEIRA, GRACINHA COUTO, IDELAR BAIDISSERA.

IlcMarjniln: ANDRÉ VILLÒN c LÍDIA MATOS

7..°MÉS DE
SUCESSO'

Direção de
HÁVIO RANGEL.

REALIZAÇÃO:
T.A.AYER

PRODUÇÕESm
Teoo

ASSOCIAÇÃO DE ESPECTADORES DE TEATRO
SEJA VOCÊ MAIS UM SÓCIO DO "TEÇO" E GANHE POR MÊS:

~k2 Ingressos inteiramente grátis.~k 2 Ingressos, com desconto especial, para outro teatro
Inf.: Rua Álvaro Alvim, 48-11.° andar - Centro.
Tel.: 224-8990 . 224-8125 . 252-3754 . 262-0847.t

O PRATO
DO DIA

PUDIM DE
AIPIM COM
CAMARÕES

Ruth Maria

COZINHE 

depois de
descascado e bem
lavada um quilo
de aipim, pesado

sem casca. Passe num es-
premedor e deixe' esfriar.
Adicione uma colher de
manteiga, duas gemas,
bastante salsa e cebollnha
picadas, sal a gosto, a me-
tade do leite puro de > um
coco grande e duas claras
batidas em neve. Misture
multo bem. Unte de man-
teiga uma forma alta e 11-
sa. Forre com uma parte 

'
da massa do aipim e en-
cha com o seguinte creme:
coloqUe. em uma panela
meia xícara de azeite do-
ce. Quando estiver bem
quente, Junte melo quilo
dé camarões descascados e
temperados com sal e cal-
do de limão. Deixe refogar
até que os camarões fi-
quem bem vermelhos. Des-
manche na outra metade
do .leite de coco, uma co-
lher de massa de tomate,
uma colher (de chá) de fé-
cuia. de batata e um pou-
co de plmentá-do-reino.
Misture aos camarões até
formar um creme espesso.
Junte então o conteúdo de
uma lata pequena dé pai-
mitos cortados em rode-
ias. Cubra com o resto da
massa e leve ao forno re-
gülár por 30 minutos. Na
hora de servir, vire ò pu-
dim em um prato, cubra
com molho de tomates e
èrifeite com camarões co-
zidos em água e sal e azei-
tonas recheadas com mas-
sa de tomates.

SERVIÇO
E •'

COMPRAS
ARTE POPULAR
BRASILEIRA

Trabalhos de importan-
tes ceramistas nordestinos,
como Nuca e Zezinho de
Tracunhaém, se reúnem a
tapetes do Paiúí, colchas
de crochê do Estado do Rio
e gravuras de cordel. A Io-
ja Arte Popular Brasileira
tem também pequenas pe-
ças antigas e móveis colo-
niais que' misturados com
as peças de arte oferecem"
muitas opções a quem gos-
ta de artesanato (R. Vise.
de Pira já, 282, Ij. H).

¦ ¦'
BONECAS DE PANO

Uma loja reçém-inaugu-
rada tem. confecção pró-
pria de bonecos, bichinhos
e enfeites com trabalho
em tecidos. Os quadros
também em patchwork, os
lápis para forrar o berço
do bebê, bonequinhas anti-
gas com ceròulás e carnel-
ros e cachorrinhos fofos e
macios fazem parte da li-
nha de Gab's (R. Vise. de
Pirajá, 82, subsolo).

¦ ¦ ¦
BRINQUEDOS
CRIATIVOS

A Peteleko, loja especia-
lizada em brinquedos edu-
cativos, tem agora com ex-
clusividade o Montec. Uma
série de brinquedos de
montar; como os carros
com movimento, cujos ta-
manhos crescem de acordo
com a idade. Para crianças
a partir de seis anos. De
Cr$ 335 a Cr$ 1 mil 115
(R. Visconde de Pirajá,
580, lj. 309). ¦¦

¦ II
ANIMAÇÃO DE FESTAS

O Grupo Pé-de-Moleque
anima festas infantis com
brincadeiras antigas, que
fazem o maior sucesso en-
tre a, criançada! Os pedi-
dos podem ser feitos a Ma-
ria Eugênia no telefone
266-5255 ou ' recados no
224-4180. Bip 2880.

¦ a
Tudo para aniversário
A festa completa incluin-

do toalha, pratos e copos,,
enfeites de mesa e brin-
quedos, você encontra a
partir de Cr$ 1 mil, com o
tema à sua escolha." A gali-
nha com pintinhos feita
de bolinhas de dobradur»
japonesa custa Cr$ 170 a
dúzia. Guirlandas colori-
das a CrS 60. Tudo na Vic
(R. Visconde de Firaja,
580, lj 209), que também
aceita encomendas.

¦ fl
Doces e bolos .

Bolos confeitados com o
tema da festinha, especial
para batizados e casamen-
tos, são feitos com massa
de receita exclusiva da
D Eunice. Deliciosos re-
cheios de ameixa, choco-
late ou doce de ovos
acompanham a delicade-
za da massa. As enco-
mendas podem ser feitas
pelo tel.: 227-4816, dire-
tamente com ela.

CinofiKa

EXPOSIÇÕES EM
SANTA CATARINA

Paulo Roberto Godinlw

Aclnofllla 

catarinense fechou
se.u ano de 1078 com seis ex-
posições, realizadas em dois
dias, duas em Itajai e duas

em Florianópolis. No dia 16, em Itá-
Jai, a gaúcha Ester Wlnckler escolhia
a.Dobermann, Gr. Ch. Ayfa Landell
de Moura, como Melhor Cão da 6a.
Expo Nacional doKennel Clube ide
Itajai escolhendo para sua Reserva,
a Boxer Ch. Sá Brito's CarmenclU. Q
39 lugar ficou para oPlnscher Minla-
tura, Laika dl Alram e o V> lugar, para
a Pastora Alemã, Chi Jata da Çldáde
dos Príncipes. Vencedores de Grupos:
1? Gp.: Croweil of Sbanon do Bulcano
(Setter Irlandês), de Jb&o Fortunato
Bulcão Melo, do Paraná; Reserva: Gr.
Ch. Waiterock Colonel Brown (Sprln-
ger Spaniel Inglês), de Sérgio Coutinho
Nogueira, de São Paulo. 29 Gp.! Ch.
Khajah's Akuaha Samlan (Basenji),
de Sérgio Coutinho Nogueira, de São
Paulo; Reserva: Ch. Dakar do J. Ba-
rão (Basset Hound), do Infinltu's
Kenhels, do Rio Grande do Sul. 39
Gp.: Gr. Ch. Ayfa Landell de Moura
(Dobermann), de Carmelita Salomão,
do Rio Grande do Sul; Reserva:, Ch.
Sá Brito*s Carmencita (Boxer), de Ve-
ra Di Primo Garucclp, do Rio Grande
do Sul; 39 lugar: Ch. Jata da Cidade
dos Príncipes (Pastor Alemão), de
Eliane Rosskamp, de Santa Catarina.
49 Gp.: Gr. Ch. Int. Penda Prestige
(Fox Térrier pêlo .duro), de Leana
Lewis, de São Paulo; Reserva:' Ch.
Waybroke Smooth Operator (Fox Ter-
rier pêlo liso), de Sérgio Coutinho No-
gueira, de São Paulo. 59 Gp.: Laika di
Airam (Pinscher Miniatura), do Ca-
nil Di Airam, de Sántà Catarina; Re-
serva: Qh. Charles Silver Baron of Pa-
nizzi (Poodle Toy), de Iracema Eva
Longo Pfeifer. 69 Gp.: Dolfo Alfos of
White Fields (Poodle Miniatura), de
Jorge Wora, do Paraná; Reserva:
Landry do Laio (Ihasa Apso), de Ve-
ra Araújo. >••.;...

Ainda no dia 16 de dezembro, o
paulista Ataide Reis Filho julgava
uma especial para o grupo dos cães de
trabalho, com o seguinte resultado fi-
nal: Melhor Fêmea da Expo: Ch. Sá
Brito's Carmencita (Boxer), de Vera
Di Primio Caruccio. Melhor Macho dá"Expo: 

Gr. Ch. Alan Landell de Moura

(Dobermann), de Antônio Carlos Hil-
gert. Melhor Absoluto: Ch. Sá Brito'*
Carmencita (Boxer).

No dia 17 de dezembro, na cidade
de Florianópolis, o uruguaio Carlos
Gamarra julgava a 9a. Expo Naclo-
nal tio Kennel Clube de Florianópolis,
que apresentou esses resultados: Me-
lhor Cão da Exposição: Gr. Ch. Ayfa
Landell de Moura (Dobermann), de
Carmelita Salomão, do Rio Grande do
Sul. Reserva: Ch. Maybroke Smooth
Operator (Fox Terrler de pêlo liso),'
de Sérgio Coutinho Nogueira, de Cam-
pinas (SP). 39 Lugar: Ch. Sá Brito's
Carmencita (Boxer), de Vera dl Pri-
mio Caruccio, do Rio Grande do Sul.
49 lugar: Gr. Ch. Sheik da Danha de
Avis, do Canil di Airam, dè Santa.Ca-
tarina. Foram vencedores de grupos
sem classificação na final: 19 Gp.: Gr.
Ch. Waiterock Colonel Brown (Sprin-
ger Spaniel Inglês), de Sérgio Couti-
nho Nogueira, de Campinas (SP). 2o
Gp.: Sakkara's Radia (Afghan Hound),
de Darci Rebelo Jr. 6o Gp.: Ch. Yvy de
Resedá (Poodle Miniatura), de Maria
Clara Sferra.

Na especialidade para Cães do 39
grupo, julgada por.Ana Maria Belani,
foram finalistas: Melhor Macho da
Exposição: Gr. Ch. Alan Landell de
Moura (Dobermann), de Janete e An-
tonto Hilgert, do Rio Grande do Sul.
Melhor Fêmea da Exposição: Joy da
Bela Fonte (Dobermann), de Sônia
Palumbo, do Rio Grande do Sul. Na
especial para á raça Collie de pêlo

-longo, realizada pelo Collie Clube de
Santa Catarina, julgada pela uruguaia,
Ada Gamarra, form vencedores: Me-
lhor Macho: Gr. Cr. Int. Colliedom
Fulll Dress, criação e propriedade do
Canil Colliedom, de São Paulo. Melhor
Fêmea: Ch. Colliedom Gingeorbrèd
Matrix, do Canil Colliedom, de São
Paulo. Finalizando o circuito de seis
shows no Estado de Santa Catarina, o
Dobermann Clube'daquele Estado en-
tregou o especializado Sérgio Capps o
julgamento de sua 7a. especial, que
teve estes ganhadores; Melhor Ma-
çho: Antony Charleston, de Luis Fer-
handò Ribas, do Paraná. Melhor Fê
meá: Joy de Bella Fonte, de Sônia Pa-
íumbo, do Rio Grande do Sul.

JANTARES& LIVROS
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Gr. Ch. Esp. Ayfa Landell de Moura, ganhadora absoluta das duas
exposições gerais do circuito de, seis exposições que os Kennel
Clubes de Itajai e Florianópolis realizaram nos dias 16 e 77 de
dezembro, respectivamente. Ayfa aqui aparece quando se sagrava
best in show em Pelotas, Rio Grande do Sul, com o juiz wru-

guaio José Luis Nande. Handler: Carlos Fernandes

TALVEZ 

o mais comentado
acontecimento da semana
que passou tenha . sido o
incremèntadissimo j ant a r

.que sexta-feira passada Arthur Al-
fred Schwartz (Canil El Retiro) ofe-
receu em sua casa a seus amigos,
comemorando o encerramento do
ano de 1978. Um jantar que se ini-
ciou às 21h e terminou as três da
madrugada; Figuras como a juíza
Marina Dias, o presidente do RJKC,
José Lago Neto, o excelente auxiliar
de juizes, Lourenço Marcos Mônaco,
a expositora Lilian Corrêa do Car-
mo (Canil Follow" Me) e seu filho
Sérgio Carmo (Can.il Field Hunter),
Ismar e Gilda da Silva (Canil Lo-
krum), Amaro Mendes Magalhães
(Canil Vale dos Ciganos), Maria Syl:
via Camacho (Canil Oxford), Regi-
na Victoria Castelo Branco (Canil
Mayfair), Ruth e Valneldes Vieira
(Canil Quo Vadis), César Mesquita e
Maria Lúcia Pereira (Canil Porte-
zuelo), Sônia Peixoto . (Canil Goldem
Gate), e outros. //// .Descobri por
acaso, numa livraria do Leblon, dois
livros em português, editados recen-

temente, e que suas editoras não ti-
veram a lembrança de me remeter
para divulgação: Refiro-me ao livro
do veterinário brasiliense, Gustavo
Luis Gouvêa de Almeida, entltulado
Cães Vida e Saúde, que traz. na ca-
pa o meu velho conhecido Ch. Wen-
dy Cerveza (Cocker Spaniel Inglês),
de Edna Alves Torres, de Brasília.
Ê um trabalho muito bom que eu re-
comendo principalmente àqueles que
estão iniciando e querem fazê-lo
bem. O outro livro foi a tradução do
original de Margareth Engíish,. A
Basic Guide of Dog Traning, que
aqui recebeu o titulo O Cachorro.
Para os amantes do adestramento,
aconselho sua leíbura nesses meses
de férias. E' sempre bom lembrar
que a Cafib (Comissão de Aprimo-
ramento do Fila Brasileiro) já está
editando seus boletins mensais, e os
enviará pelo Correio, mediante assi-'
natura (Cafib — Praça Prof. Resen-
de Puech, 43 — São Paulo (SP) CEP
05444). E' uma publicação alta-
mente técnica que não pode faltar
na coleção do cinéfilo brasileiro.

!



DRÁCULA
ESTA

DE VOLTA
DEPOIS

DE TUBARÕES,
ARANHAS

E PIRANHAS,
A AMÉRICA
RESSUSCITA
O VAMPIRO

PARA SUGAR
DÓLARES

DAS PLATÉIAS
John Wüson
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Também na Eiiropía, lendário berço dos vampiros, a praga está longe de ter desaparecido, como o
demonstra filme de Herzog com Igabelle Adjarii e Klaus Kingki
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apavorante espectro do Con-
de Drácula ronda novamen-
te a terra. Bem, menos está
assombrando . os cinemas
americanos como nunca an-

íçs. Nada menos que uns 10 filmes so-
bre o persoiiagem ou outros vampiros
foram distribuídos, concluídos, ou ti-
véram o inicio de suas filmagens
anunciado no final do ano passado,
vários deles grandes projetos multi-
milionários. Os homens da merchan-
dissing já espalham produtos relacio-
nados com o tema, e as capas negras
provocaram uma correria na moda em

- Nova Iorque.' E enquanto o conde desperta, po-
d.-se Imaginar que misteriosa causa

¦ jaz por trás desse assustador surto de
Draculamania. Sem dúvida, Prank
Langella tem algo a ver com isso. Ele
estrelou, na temporada de 1977-78 na
Broadway, á longèva produção teatral
de Drácula, uma montagem suntuosa,.
com o a,tor fazendo um simpático e
sensual vampiro condenado a viver
morto, e que precisa sugar sangue de
vitimas inocentes para se alimentar."-. 

Criado por Bram Stoker em seu
romanoe de 1897 (que nunca deixou
de ser reeditado), o sanguinário con-.
de também sugou .milhões de dólares.,
dos bolsos de. freqüentadores de cine-
mas, através de mais de 200 filmes,
uns 20 dos quais, pelo menos, em lín-
gua inglesa. O mais famoso, certa-
mente, é a versão de 1931, dirigida por
Tod Browning para a Universal,
com Bela Lugosi repetindo um papel
que já fizera nos palcos.

Em 1978, Langella também passou
do palco para estrelar Drácula num
novo filme da Universal, que deve ser
distribuído em julho 

"próximo, nos Es-
tados .Unidos. De modo geral, credita-

se ao ator um hipnótico desempenho
no palco,.que, despertou o'ressurgi-
mento do personagem. Mas será que
o delicado e atraente Langella deve
obter o crédito — ou aceitar a res-*
ponsabilldade — de mesmerlzair Hol-
lywQod?

É possível que a onda de Drácula
tenha sido Instigada pelo minúsculo
Dr Donald Reed, o incansável presi-
dente da Sociedade Conde Drácula, de
Los Angeles, que saltita nervosa-
mente pala cidade metido numa capa
preta e com óculos de lentes tipo íuri-
do de garrafa. "Fui eu que fundei a
Sociedade Qonde Drácula, há 17 anos
e meio", diz ele. "Fui eu o verdadeiro
responsável pelo renovado interesse ¦

•por Drácula".
Mas também há um jovem (23

anos) e dinâmico agente produtor cha- ~

mado Daryl Marshak, qüe tentou ven-
der.um projeto com Bela Lugosi a to-
dos os estúdios, e acabou filmando
sua própria versão pornográfica de
Drácula em sete dias. "Parece egois-
mo", diz Marshak, "mas acho que ini-
ciei a mania de Drácula em Los An-
geles. Batuquei a idéia do personagem
nos ouvidos de.Ken Bussel, o famoso
diretor, que escreveu um argumento
próprio sobre o personagem, de Mike
Gruslíoff, produtor do novo Nosferatu,
outro vampiro, Não me entenda erra-
do. Não me sinto espoliado, prácula é
de domínio público. Mas em minha
opinião, foi quando eu representava
os bens de B«la Lugosi e esmurrava as
paredes com o plano de Drácula que
se iniciou toda essa onda".

Mas qúe dizer das outras especula-
ções sobre esse tétrico assunto? Ro-
bert Kaufmann, autor-produtor de
Amor à Primeira Mordida, comédia
com George Hamilton como um conde

contemporâneo, diz: "Não sei por que
essa mania de Drácula. Não se trata
de uma conspiração.; Eu pensei no meu
ao mesmo tempo* que os outros. Está-
vamos na piscina, às 4 da manhã, ná
casa de Leslie Bricusse, em Acapulco.
George e eu nadávamos, fazendo imi-
tações de Drácula um para o outro.
Pensamos se não séria.engraçado Drá-
cuia vir para Nova Iorque na década
de 70 e, em vez de aterrorizar a cida-
de, ser aterrorizado por ela. Todo
mundo Tiu. Assim nascem os filmes".. ,

Foi a má influência do álcool, en-
tão. George Hamilton depõe: "Drácula
representa a figura romântica última,
e estamos muitíssimo necessitados de
romance. Drácula e eu concordamos
em que as mulheres gostam de boas
maneiras, querem que os homens se
preocupem com elas e as tratem como
damas. Acho que o -.homem de hoje'
não sabe o que fazer, como se impor,
dar ordens. A maioria dos americá-
nos'se sente hostilizada, não, toma a
iniciativa. Os europeus tomam a ini-
ciativa, e suas mulheres se sentem fe-
lizes. É isso que torna Drácula tão
atraente".

Então é Isso — uma reação ãd fe-
mlnismo. Mas há uma-teoria ainda
mais, antiga, a do desejo secreto, se-
xualidade reprimida,- na sociedade em'
geral — ou pelo menos nas alcovas dos
estúdios! "O beijo mordida do vampi-
ro na garganta da vítima, para sugar
o sangue, tem1 um conteúdo erótico e
sádico que não- passou despercebido
dos psicólogos", escreveu Daniel Far-
son em Vampiros, Zumbis e Monstros
Humanos. .

Montague Summers, em sua his-
tória.do vamplrismo, afirma que "há
uma definitiva relação com o fascínio
do sangue e da excitação sexual".

* 
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Freud concordava, e o psicoterapêuta
George Frankl relacionou o apelo* do
mito de Drácula à amamentação insa-
tlsfatórla e à separação de mãe e fi-
lho após os partos no hospital. "O fl-
lho", escreveu FrariW, "substituiu isso
por fantasias de mordidas no seio até
extrair sangue'. ' -

Seja qual for a sinistra causa, o
Conde Drácula está sein'dúvida conse-
guindo uma transfusão cinematpgrá-
fica em 1978; para não falar numa
múltipla ressurreição em várias pro-
duções teatrais,'e pelo menos uma ex-
periência nas redes de televisão (uma
comédia piloto de série, ¦• O Vampiro
Relutante, da CBS).'

Dos filmes de cinema, o da Uni-
versai é'provavelmente o mais airibi-
cioso, com um orçamento»de 8.milhões
de dólares, com Langella no papel-ti-
tulq e'Làur,ence Olivier. como a~dife-
rença do Conde^ o professor Von Hei-
sing. Á produção é de Walter Mirisoh,
a direção de John Badham (Embalos
de Sábado à Noite), a música de John'
Williams, que já ganhou um Oscar, e
o mestre Albert Whitlock criou os
efeitos especiais.

Nosferatu: o Vampiro, refilma-
gem do clássico do cinema mudo de
F. W. Murnau, Nosferatu: Sinfonia
de Horrores, de 1922, 'foi concluído
pelo diretor -Werner Herzog, -um dos
líderes da-nova onda de cinema ale-
mão, para a 20th Century Fox.

O Drácula de Ken Russel, do exu-
berante diretor de Tommy, teve pro-
blemas financeiros, mas está. se' re-
cuperarido. e espera-se que saia em
meados de março. Entrevista com o
Vampiro, baseado num romance ten-
so e estranhamente erótico de Anne
Rice, ainda está em início de adap-
tação; falharam várias tentativas de

tondensar o tempo de ação da his-
tória, 300 anos, para o filme. Antes
um projeto da Paramount, pertence
agora a Bob LeMond e Lois Zetter,
que agenciam John Travolta. "E' um
papel sensacional", diz LeMond.' "Se
John quisesse fazê-lo, poderia. Mas
ainda não o leu".

Outros projetos anunciados na
linha do vampiro são Presas, comédia
musical; Asas Noturnas, sobre mor-
pegos; Explosão de Vampiros,. outro
musical; Vampiros do Espaço; è ain-
da uma versão do diretor Roger Va-
dftq/Eqtre os filmes de Dracupun,tu-
ra Já^istribuídos ou prontos para is-
so estão Os Cães de Drácula, de his-
tória contemporânea, com Reggie
Nalder e um pastor alemão com olhos
que reluzem--como um sinal verme-
lho de tráfego; Conde Drácula e suas
Noivas Vampiras, com Chrlstopher
Lee e Peter Cushing; Nocturna, Ne-
ta de Drácula, em que David Carra-
dine sacode a poeira do mesmo tra-
je que usou há uns 40 anos, talvez
por apertos orçamentários; fyfaripo-
sas Vampiras, de novo Carradine;
Drácula, Pere et Fils (Pai e Filho),
produção francesa com Christopher
Lee; e Martin, uma adaptação con-
temporanea ,da lenda do vampiro, pe-
Io diretor George Romero,. que fèz o
favorito do culto, A-Noite dos Mortos-
Vivos.

Por último, há a versão grossa do
jovem Daryl Marshak, com sexo vi-
slvelmente.não simulado, e que custou
250 mil dólares. Quase se pode ouvir
os ossos* de Bram Stoker ohocalhan-
do no caixão, mas Frank Langella ig-
nora as muitas imitações baratas com
um movimento de ombros.

- "Pelo que sei; o nosso é o único
que está sendo feito com dignidade,
estilo e elegância, e fiel ao livro. Os

outros são os costumeiros, que não o
levam multo a sério. Sempre se ftee** ,
ram desses, não fizeram?" Lembife-
ram-lhe o Nosferatu de Herzog. "Ah,
sim. Sení dúvida há Jugar para Nos- ;
feratu e ô-meu, tão ser muito dife-
rentes". '.. ,

O vampiro de Langella — que o
diretor John Badham classifica de
"multo byrônico, com um lado erótl-"
co" — diferirá também das lnterprej-
tações clássicas de Lugosi, Max Sch-
reck (no^Npsferatü original de 1822),
Lon Chaney Jr. (Filho de Drácula,
1943) e Chrlstopher Lee. "Não revi os
primeiros filmes", diz Langella. "Na
verdade não gostei deles quando cri-
anca. Tento manter minha mente ii-
vre e fazê-lo com novas idéias, para
que as pessoas tenham algo diferente,

•algo novo".

. - LE diz que Rick Richter,, o
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autor do argumento, desço-
brlú algumas coisas maravi-
lhosas que um vampiro po-
de fazer, e que fizeram no

filme, em grande parte graças a dei-
tos especiais emóolonântes, realmen-
te sensacionais. "Mas macacos me
mordam se vou entregar o ouro agp-
ra". Richter fól múitp útil. "Por exem-
pio, aprendi que Um. cavalo branco
pode. detectar um vampiro, e temos'"
um cavalo branco. Mas quando se.faí
muitas pesquisas sobre vampiros, vê-

.. se que há muitas contradições".
Richter explica que seu Drácula

não será inteiramente mau.. "Será
simpático é romântico, condenado à
solidão, cota verdadeira neoessldade
de amqr. Em vez de odiar a luz do
sol, ele sente a sua falta. A única Hjjl-
sa que restou da produção da Broa<_*
way foi Langella. Á nossa.versão:é
multo naturalista".

A SOCIEDADE FRANCESA EM PERIGO
FILHOS,

UM ARTIGO
DE LUXO

Arlette Chabrol
Correspondente

FARIS 

— Desta vez é gra-
: ve e as autoridades re-
solveram lançar um gri-
-to de alarma: ós france-

ses não querem mais ter filhos.
Acreditou-se, há um ano ou dois,
que os números iriam se estabili-
zar. Mas a curva da natalidade re-
tomou seu caminho descendente
(30% a menos de fecundidade em
apenas 10\anos). O fato torna-
se catastrófico para o futuro de
país. Os demógrafos já avisaram
que, nesse ritmo, a França vai
rapidamente se despovoar, se es-
clerosar, transformar-se numa na-
ção de velhos.

, Ò Presidente Giscard d'Es-
taing, na semana passada, jun-
tou-se ao coro dos preocupados:"Se a baixa da fecundidade conti-
nuar a longo prazo, as consequên-
cias serão irreversíveis. Uma socie-
dade que não é mais capaz de ga-
ràntir a substituição das gerações,
isto é, cujo efetivo populacional
diminui, é uma sociedade conde-
nada". Na realidade, o índice de
féoundidáde> que era de 2,9 em
1964, passou em 1978 a 1,81. Ora,
para assegurar a simples substi-
tuição das gerações, deveria ser
superior a 2: cerca de 2,1 crian-
ças por mulher. Percebe-se, assim,
que o limite fatídico foi ultrapas-
sado. Contudo, é forçoso reconhe-

cer qüe a população francesa ain-
da não diminuiu.

Isso acontece poi duas ra-
zões. De uma parte, a longevidade
da vida humana alongou-se e, na
França, ainda nascem mais pes-'
soas do que morrem (730 mil con-
tra cerca de 550 mil este ano). De
outra parte, porque o número de
mulheres em idade de ter filhos
é muito alto: é a geração do após-
guerra, nascida na época,do baby-
boom. Mas esses dois fatores não .
subsistirão por muito tempo em
face da queda acelerada dos nas-
cimentos.

O problema é que quando se
olha para os países vizinhos da
França, percebe-se que as curvas
não são melhores. E' na Alemã-
nha Federal, sem dúvida, que o
problema mostra-se mais inquie-
tante,. mais espetacular. Entre
1964 e 1977, o número de crianças
alemãs caiu para a metade: de
1 milhão 35 mil passou para 405
mil. A média de filhos por mu-
lher é hoje de 1,4. Além disso, a
população alemã começou a dimi-
nuir desde 1975 e os números
alarmistas indicam que em 2070
não haverá mais de 22 milhões de
habitantes, (contra 58 milhões em
1975) se o ritmo de nascimento
não se modificar."É necessário que os france-
ses sejam claramente informados

de todos os aspectos de um even-
tual declínio demográfico", disse
Giscard d'Estaing, "a situação
atual exige uma reflexão aprofuh-
dada de 1x>dos os franceses, seja
qual for sua idade, profissão e
opiniões políticas. O futuro demo-
gráfico de nosso país está acima
das discussões de Partidos".

Mas frente a esse belo discur-
so, as mulheres francesas dão de
ombros: "É ele quem vai criar
nossos filhos?", comentam agres-
sivas. Porque, é necessário dizer,
a mentalidade evoluiu bastante e
se as pessoas, há 20 anos, sen-
tiam-se orgulhosas de ter uma fa-
milia grande — de três a quatro
filhos — hoje ficam envergonha-
das. As exigências da vida tor-
nam-se maiores é não se admite
atualmente que um casal tenha
mais filhos do que é capaz' de
criar em boas condições. E não é
raro escutar-se a propósito de
uma família numerosa e desmu-
niciada financeiramente: "Eles
não conhecem a pílula?" No fu-
turo, o que era digno outrora, ho-
je é considerado indigno.

É certo que a contracepção
fez muito pela evolução dos espí-
ritos, como a legalização do abor-

to. Mas todos csrespecialistas di-
zem que isso não é o essencial e
que a contracepção •— imperfeita
mas também eficaz — já existia
antes. Contudo, não se deve negli-
genciar o fato e a socióloga Ca-
therine Calabrégue afirmava re-
centemente, por ocasião do lan-
çamento de seu livro, Filhos, Por
.Quê?— Atualmente, muitos casais
se colocam a questão: filhos, sim
òu não? Se é sim, é*necessário de-
cidir. claramente, parar de tomar
a pílula meses antes. Não se tra-
ta de um ato automático, exige
uma reflexão.

Parece que os especialistas
têm razão em dizer que a contra-
cepção não é o essencial; Q essen-
ciai «tara mais provavelmente
na evolução dos costumes da mu-
lher e de toda a sociedade, que
não soube se adaptar a essas mu-
danças. Hoje, com efeito, a maio-
ria das mulheres jovens em ida-
de de procriar trabalha fora. Por-
que é .necessário para ajudar nas
finanças familiares, mas também
porque querem sentir-se indepen-
dentes do marido e procuram
uma abertura para o mundo ex-
terior ao lar. Essas mulheres vi-

vem, em sua grande maioria* nas.
cidades (3/4 dos franceses são ci-
dadãos urbanos), geralmente lon-
ge da família (pais ou avós). As-
sim, não podem contar com os
mais velhos para cuidar das cri-
ancas. Por isso, é necessário bus-
car uma nova forma,de çúidá-las:
a creche ou a babá. O problema
é que há.falta de creches na
França. Quanto às .babás,1 tám-
bçm em pequeno número* jSão car
ras ou então não oforecem todas
as garantias de segurança para a
criança. Em suma; à sociedade
francesa, como tantas sociedades
•industrializadas, esqueceú-se de
que para" ter crianças deveria ter
criado estruturas de atendimen-
to. - .

A isso, poderia se adicionar
outros elementos. Por exemplo, o
fato de que uma família de três
crianças não pode, praticamente,
morar no Centro de uma cidade
grande. Se pretende viver ã von-
tade em seu apartamento, neces-
sita pelo menos de quatro peças e
os preços são tais que .a obrigam
a se retirar para a periferia. Daí a
fadiga, o isolamento, etc. Ou ain-
da o fato de que tudo torna-se
mais caro com filhos, que o preço

das férias fica duplicado ou tri;
plicado, que .rç. alimentação, "ás
roupas e os livros constituem',., f;a
cada dia urii peso mais difícil de
carregar. Na época em que servir
via privado de carne, distrações,
férias, quando chegava uma boca
a mais pára alimentar, tudo o qüe
sé tinha a fazer era suspirar é es-
quecer o assunto. Hoje, um só"fi-
lho põe tudo em questão: as saí-
das à noite, os fins.de sema,na
com os amigos, etc.

Naturalmente as velhasjgera-
ções falam,em egoísmo e não e«-
tão totalmente erradas. Mas nao
são também donas absolutas da
verdade: muitas mulheres jovens
recusam-se a ter filhos porquete-
mem o mundo atual, a crise eco-
nômica, o desemprego, a poluição,
a guerra nuclear, a injustiça. Tu-
do isso as atemoriza e elas acre*
ditam que fariam uma demons-
tração de «irresponsabilidade se
pusessem no mundo crianças ape-
nas para prazer próprio. Fato,
aliás, mais ou menos reconhecido
pelo Presidente Giscard d'Estaing
um dia destes: "Pode ser que nos-
sa sociedade não seja considerada
pelos pais suficientemente acolhe-
dorà". Frase lúcida, e cruel.
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À guisa de pauta, este-Informe Especial
condensa os debates e análises
preliminares ocorridos durante as mesas-
redondas preparatórias do seminário

j "Agricultura Brasileira: Agenda para
o Amanhã", a ser realizado em Brasília no
período, de 15 a 18 próximo, promovido
pelo Banco do Brasil e JORNAL DO BRASIL

Este conjunto de teses e idéias
submetido a novas discussões em plenário
no encontro de Brasília propiciará um :
amplo inventário da opinião nacional
sobre a agricultura brasileira, como
subsídio à formulação da política agrícola
do novo Governo. Dos debates participam
líderes agrícolas, técnicos, industriais,
parlamentares, comerciantes, autoridades
governamentais e líderes sindicais de
.trabalhadores do campo.
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Seminário servirá para se
o auadro aavaliar grícola

Ao assumir a Presidência da
República, o General João Baptis-
ta àe Figueiredo terá em mãos
um amplo inventário da opinião
nacional sobre a nossa agricul-
tura, como subsidio à formulação
da política agrícola do novo Go-,
verno. O documento será o resul-
tado de análises e debates abertos
de líderes agrícolas, técnicos,
cientistas de renome, industriais,
comerciantes, autoridades gover-
namentais e líderes políticos, si-
tuando os problemas e impasses
das principais áreas e setores da
agropecuária no conjunto da eco-
nomia brasileira.

O inventário vai surgir de um
seminário sob o titulo Agricultura
Brasileira: Agenda para o Ama-
nhã, promovido pelo Banco do
Brasil e JORNAL DO BRASIL, a
se realizar de 15 a 18 próximos no
Palácio do Itamarati, em Brasília.
A primeira fase do seminário se
encerrou na segunda quinzena
de dezembro último, durante a
qual foram desenvolvidas nove
mesas-redondas em que se dis-
cutiram preliminarmente os te-
mas. As colocações e análises ori-
unãas destas mesas-redondas se-
rão debatidas em plenário no se-
minário de Brasília.

Os temas são: I — Agricultu-
'ra Emergente: Seu Contexto Po-
lítico-Institucional; II — Agricul-
tura e a Política Monetária; 111

A Agricultura num Contexto
de Urbanização; IV — A Comer-
cialização como Instrumento de
Valorização da Produção Rural;
V — O Risco na Atividade Agro-
pecuária: Sistema de Previsão,
Eficiência e Garantias ao Produ-
torRurat; VI — Tecnologia e Au-
mento de Produtividade: Impac-
tos-e Conflitos; VII —«Novas Re-
lações entre a Agricultura e a In-
dústria; VIII— A Disputa do Co-
mércio Internacional, num Con-
texto de Mudança Acelerada; IX

Estrutura da Propriedade e
suas Implicações na Renda, Em-
prego e Produtividade.

Participarão como coordena-.
dores e debateãóres, entre outros,
Paulo Roberto Viana, presidente
da Comissão de Financiamento
da Produção; Renato Ticoulat

(empresário agrícola); Mário Sta-
áler de Souza (empresário); José
Francisco da Silva (líder sindical
agrícola); Dérció Garcia Munhoz
(economista); AloysióBiondi (jor-
nalista econômico); Edgard trio
Simm (empresário agrícola); Cé-
lio Borja- (Deputado federal);
Hamilton Carvalho Tolosa (eco-
nomista); Padre Dayid Regan, da
Pastoral Urbana da CNBB; Wal-
ter Barelli, diretor do DIEESE; Jo-
sé Ulpiano de Almeida Prado (pre-
sidente da Bolsa de Mercadorias
de São Paulo); Julian Chacel (eco.
nomista da Fundação Getúlio
Vargas); Márcio Ramos Villela,
presidente da Cobal; Lourival Car-
mo Mônaco (cientista agrícola do
Instituto Agronômico de Campi-
nas); Benedito Fonseca Moreira,
diretor da Cacex; Johanna Dobe-
reiner (cientista e economista da
Universidade Rural do Rio de Ja-
neiro); Sigurâ Schindler (empre-
sário); Rubens llgenfritz da Sil-
va, presidente da Cotrijuí; Laerte
Setúbal (empresário, presidente
da Duratex); Paulo Tharso Flexa
de Lima, do Depto. de Promoção'
Comercial do Itamarati; Eduardo
Suplicy (economista da Fundação
Getúlio Vargas); Maria Conceição
Tavares (economista e professora
da Unicamp); José Dion de Melo
Telles, presidente do CNPq; José
Flávio Pécora (empresário); Afon-
so Celso Pastore (economista e
professor da USP);' Lúcio As-
sumpção (presidente da Usimi-
nas); Luiz Antônio Fayet, presi-
dente do Banco de Desenvolvimen-
to do Estado do Paraná; Louren-
ço Vieira da Silva, presidente do
INCRA; João Carlos de Souza
Meirelles (presidente da Associa-
ção dos. Empresários Agropecuá-
rios da Amazônia; Roberto Holi-
guti Toshio (líder sindical e pre-
sidente da Confederação dos Tra-
balhadores na Agricultura); José
Resende Peres, Secretário de Agri-
cultura fluminense.
O PROGRAMA

O seminário "Agricultura Bra-
sileira: Agenda para o Amanhã",
será aberto em sessão solene, no

dia 15 próximo, às 20 horas, no
auditório da Fundação Visconde
de Cabo Frio, Palácio do Itama-
ratl, em Brasília. Os painéis serão
iniciados no dia seguinte, às 8h
30m, de acordo com o seguinte
programa:,

16/1 T-8h30m
Painel I — "Agricultura

Emergente: Seu Contexto Polití-
co-Institucionál".

Coordenador: Paula, Rabello
de Castro — FGV

Debateãóres convidados: Fá-
bio Riodi Yassuda, da Consultrad;
Robert Eugene Appy, jornalista
econômico do.jornal O Estado de
São Paulo; Renato Ticoulat, pre-
sidente da Sociedade Rural Brar
sileira; Mário Stadler de Souza,
da Confederação Nacional da
Agricultura; Nestor Jost, diretor
da Cocentro S/A; Ruy Brasil Ca-
valcanti Júnior, Vice-Governador
sleito de Goiás; José Francisco da
Silva, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
16/1 — 15 horas

Painel II — "Agricultura e a
Política Monetária".

Coordenador: Dérçio Garcia
Munhoz, professor da Universida-
de Nacional de Brasília;

Debateãóres convidados: José
de Ribamar Melo, diretor da Car-
teira Agrícola do Banco Central;
Ny,no Casassanta, coordenador da
assessoria econômica do Mfnisté-
riojda Agricultura; Marcos Amo-
rim Netto, coordenador da asses-
soria econômica do Ministério da
Fazenda; Flávio Teles de Mene-
zes, da Sociedade Rural Bfasilei-
ra; Roberto Konãer Bornhausen,
presidente da Federação Brasilei-
ra das Associações de Bancos;
Aloysio Biondi, jornalista econò-
mico;

16/1 — 15 horas
Painel III — "A Agricultura

num Contexto de Urbanização".
Coordenador: Jorge Guilher-

me de Magalhães Francisconi, da
Empresa Brasileira de Transpor-
tes Urbanos.

Debateãóres convidados: Ma-
ria Aãélía de Souza, da FAO;

Walfrido Salmito Filho, superin-
tendente da Sudene; Edgard trio
Simm, presidente da Cotrijuí; Pa-
dre David Regan, da Pastoral Ur-
bana, da CNBB; Deputado federal
Célio Borja; Hamilton Carvalho
Tolosa, do 1PEA/1NPES.

17/1 — 8h30m'
Painel IV — "A Comercializa-

ção como Instrumento de ValoH-
zação da Produção Rural".

Coordenador: Paulo Roberto
Viana, presidente da CFP.

Debateãóres convidados: Má-
rio Ramos Vilela, presidente da.
Embrater; Geraldo Diniz Junquei-
ra, presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de São
Paulo; Walter Barelli, diretor do
DIEESE; José Ulpiano de Almei-
da Prado, presidente da Bolsa de
Mercadorias de São Paulo; Luiz
Carlos Bresser Pereira, presiden-
te do Supermercados Pão de Açú-
car.

17/1 — 15 horas . .
Painel V — "O Risco na Ati-

viãade Agropecuária: sistema de
previsão, eficiência e garantia ao
produtor rural".

Coordenador: Luís Fernando
Levy, editor da Gazeta Mercantil.

Debateãóres convidados: Ju-
liàn Chacel, da FGV; José Resen-
de Perés, Secretário da Agricul-
tura do Estado do Rio de Janeiro;
Eduardo Matarazzo Suplicy, eco-
nomista da Fundação Getúlio
Vargas; Renato Simplício Lopes,
ãa. Embrater; Aloísio Monteiro
Carneiro Campeio, superinten-
dente da Suframa; Isaac Kerste-
netzky, presidente do IBGE.

17/1 — 15 horas
Painel VI — "Tecnologia e Au-

mento de Produtividade: Impac-
tos e Conflitos".

Coordenador: José Dion de
Melo Telles, presidente da CNPq.

Debateãóres convidados:
Francisco Alberto Moura Duarte,
âo Departamento de Genética da
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto (SP); Lourival Carmo
Mônaco, do Instituto Agronômico
de Campinas; Luís de Souza Li-
ma, empresário (Vereda Agro-
pecuária Ltda.); Johanna Dobe-
reiner, professora da Universida-,
de Rural Federal do Rio de Ja-
neiro; Nei Bittencourt Araújo,
empresário da Agroceres; Aloísio
Sérgio Magalhães, do Centro Na-
cionat de Referência Cultural; Al-
miro Blumenschein, da Èmbrapa;

Paulo Roberto Haddad, da Fun-
dação João Pinheiro.

18/1 — 8h30m
Painel VII — "Novas Relações

entre a Agricultura e a Indústria".
Coordenador^ Luís Antônio

Fayet, presidente do Banco de De-
senvolvimento do Estado do Pa-
raná.

Debateãóres convidados: Ma-
ria da Conceição Tavares, da
Unicamp; Rubens Vaz da Costa,
da Editora Abril; Lúcio Assump-
ção, presidente da Usiminas; Si-
gurd Schindler, empresário (Uba-
tuba Agropecuária S/A); João
Sayad, da Universidade Federal
de S. Paulo; Manuel Luzarão de
Almeida, da Federação da Agri-
cultura do Rio Grande do Sul;
Cyro Dias da Costa, presidente da
Fecotrigo.

18/l—8h30m
Painel VIII — "A Disputa do

Comércio Internacional, num
Contexto de Mudança Acelerada".

Coordenador: José Flávio Pé-
cora.

Debateãóres convidados: Be-
nedito Fonseca Moreira,' diretor
da Cacex; Humberto Costa Pinto
Filho, empresário (S/A Costa Pin-
to); Rubens llgenfritz da Silva,
presidente da Cotrijuí; Afonso
Celso Pastore, economista e pror
fessor da USP; Paulo Tharso Fie-
cha de Lima, diretor do Departa-
mento de Promoção Comercial do
Itamarati; Laerte Setúbal, empre-
sário (Duratex);

18/1 — 15 horas
Painel IX — "Estrutura da

Propriedade e Suas Implicações
na Renda, Emprego e Produtivi-
dade".

Coordenador: José Francisco
Graziano da Silva, professor da
Unicamp (SP). ^

Debateãóres convidados: Ger-
vásio Castro de Resende, do
IPEA/INPES; Lourenço Vieira da
Silva, presidente do INCRA; Abi-
lio dos Santos, presidente do Ban-
co de Desenvolvimento de Minas
Gerais; Roberto Holiguti Toshio,
vice-presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura e presidente da Fe--
deração dos Trabalhadores na
Agricultura de São Paulo; Mauri-
cio Vinhas de Queiroz, economis-
ta da Universidade de Brasília;
João Carlos de Souza Meirelles,
presidente da Associação dos Em-
presários Agropecuários da Ama-
zônia; Tomás Pompeu Acioli Bor-
ges, do Serpro.
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Agricultura emergente: seu contexto político-institucional
Entre as várias colocações feitas pelos

participantes áo painel que discutiu; em me-
sa-redonãa preliminar, o tema "Agricultura
Emergente: seu Contexto Pólítico-Institucio-
nal", destacaram-se:-

Paulo Rabello de Castro (coordenador):"O fato é que, diante do problema do abas-
tecimento interno cada vez mais gritante, ou
assumimos imediatamente o papel de novos
importadores agrícolas no mercado mundial,
a fim de controlarmos os preços dos alimen-
tos via maior oferta, oú então assumimos
imediatamente uma postura nova, de apoio e
estimulo aos produtos de abastecimento in-
terno, transformando a agricultura de escas-
sez em agricultura de abundância com pre-
ços acomodados pela maior quantidade pro-duzida internamente";

Renato Ticoulat (presidente ãa Sociedade
Rural Brasileira e empresário): "A tensão
social urbana, gerada por cerca de 8
milhões de favelados, apenas no ei-
xo Rio-São Paulo é associada ao êxodo
rural, que representa a hostilidade do
campo abandonado. Chegamos ao momento
de harmonização do desenvolvimento urbano
ao desenvolvimento rural. A agricultura não
tem mais condições de permanecer como es-
tá; me parece que ela é um ser anêmico, fa-zendo uma transfusão de sangue permanen-te. Nós nos defrontamos com um problema,
que é o de discutir o modelo exportador.
Quem se opõe a esse modelo exportador, pre-
ga o equilíbrio do mercado interno. A Oposi-
ção política ao Partido do Governo prega es-
se incentivo ao mercado interno".

José Francisco da Silva (líder sindical,
presidente da Contag): "Temos que atentar
que o aumento da produção; e até mesmo da
produtividade, não tem-se dado nas grandes
propriedades; elas têm ocorrido mais acen-
tuadamente nas propriedades de até 50 hecta-
res e, podemos dizer, em termos um poucomais globais, até 100 hectares de terra. Acre-
dito que o Brasil tem terra agricultável sufi-
ciente parar aí se conviver a empresa rural,
a média e a pequena propriedade. A grandeextensão de terra não é essencial vara au-
mentar a produção e a produtividade agri-
colas.
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O Painel I pretende
servir de moldura con-
ceitual para os demais
temas da pauta do semi-
nário, procurando discu-
tir o modelo brasileiro de
desenvolvimento, suas ai-
ternativas para o futuro,
a harmonização entre os
setores econômicos, a au-
tocrítica do homem do
campo, refletida na pró-
p r i a auto-lmagem, a
reação da burocracia go-
vemamental diante des-
se setor e possíveis orien-
tações futuras para
agropecuária.

Buscando localizar as
causas da atual situação
da agricultura, os deba-
tedores remeteram a dis-
cussão inicial ao movi-
mento político vitorioso
em 1930, cujo ideário fo-
ra forjado pelos Tenentes
de 1922. Tenentes que
ainda hoje, enquanto fi-
guras de proa do ancien
regime, representam a
tentativa histórica de in-
versão dos valores da ve-
lha ordem, da antiga pri-mazia do campo sobre a
cidade.

Não podia deixar de
ser lembrado que o ideá-
rio reformista dos Te-
nentes só pôde se afir-
mar em razão do inevitá-
vel esgotamento históri-
co do modelo político"café com leite", e nele
se viu a causa do pro-
gressivo esvaziamento da
voz de comando rural,
chegando aos dias de ho-
je não só afônica, mas
também chocando-se
contra os ouvidos d e
mercador das grandes
m etrópoles industriais.

Assim, fica a dúvida: a
nova ordem dos Tenen-
tes, desbancando a pri-
mazia do campo teria
terminado por criar uma
tutela ainda mais rude.
da urbe sobre o meio ru-
ral.

Nas palavras do coor-
denador Rabello de Cas-
tro: "Hoje em dia, nós
estamos diante de um
ponto de inflexão na tra-
jetória histórica da agri-
cultura brasileira". E pa-
ra justificar este ponto
de vista inicial, "apenas
verifiquemos quais têm
sido, de uma maneira ge-
ral, os papéis históricos
da agricultura brasi-
leira. Poderíamos arrolar
d i v ersas classificações
possíveis. Aqui, propo-
nho uma: seriam quatro
esses papéis históricos
fundamentais. O primei-
ro deles, realmente his-
tórico no sentido secular
da palavra, é a ocupação
física do território nacio-
nal, coisa que acontece
ainda hoje em dia."Em segundo lugar,
há o papel histórico da
agricultura na geração
da capacidade produti-va nacional. E aí, eu des-
dobraria essa capacidade
de geração de poupançaem dois itens principais:
há as exportações, quesão uma forma de pou-
pança, pela'acumulação
de divisas externas, queaumentam a capacidade
de importar. E um se-
gundo item seriam os
próprios reinvestimentos
que o setor agrícola vem
fazendo através dos pro-dutores mais bem-suce-

didos, em setores não-
agrícolas."Em terceiro lugar,
papel histórico, bastante
óbvio, o da produção de
alimentos para garantia
do sustento è da repro-
dução da força de tra-
balho nacional. E' a pro-
dução de alimentos para
abastecimento interno,
na sua função de sus-
tentação da força de
trabalho e da capacida-
de de reprodução, que
está vinculada ao nível
nutricional da popula-
ção."Em quarto lugar, fi-
nalmente, há o papel
histórico de liberação de
mão de obra para o se-
tor urbano e industrial.
Temos, portanto, quatro
papéis históricos. ;;

Continuando, Rabello
de Castro, inquire:"Agora, vejamos. Pare-
ce-me que, hoje em dia,
estamos diante de um
grande dilema. No conr
texto desses 4 papéis his-
tóricos, pare.ce que a :
agricultura vem sendo,
nos últimos anos, paula-
tinamente, quase que in-
sidiosamente, transmu-
dada."No seu primeiro
grande papel, que foi a
ocupação física do terri-
tório, hoje em dia, crês-
cem as discussões sobre
novas formas de ocu-
pação. Há quase uma
descrença ou uma re-
jeição dos modos tradi- [cionais de ocupação de-
sempenhados pela agri- ¦
cultura. Fala-se muito =

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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na vantagem da grande
propriedade agrópecuá-
ria, critica-se muito o ca-
ráter predatório da ex-
pansão através da • pe^
cuária extensiva e da
agricultura itinerante
dos pequenos produto-'
res, com suas queima-
das. Hoje, comenta-se
sobre a necessidade de
r e d i mensionarmos as
formas de ocupação, de
atacarmos o a espaços;.
fala-se que precisamos
ocupar o território com
formas modernas, com
apoio e colaboração tec-
nológica de grandes em-
•preendimentos; inclusi-
ve, com suporte interna-
cional.

"Então, ressalto a dis-
eussão, muito importan-
te, para ser empreendi-
da, em termos de até que
ponto essa descrença no
modelo tradicional de
ocupação vai modificar o
papel estratégico da
agricultura, o papel his-
tórico què ela vem repre-
sentando decisivamente,
até hoje.

"Papel número dois:
geração de poupança. A
opção por industrial!-
zação, defendida por ai-
guns, mesmo a qualquer
eusto, e a idéia do desen-
volvimento acelerado co-
mo necessidade de afir-
mação nacional reduzi-
iam e vêm reduzindo o
papel d a agricultura
nessa geração de pou-
pança. A agricultura cai,,
em termos de partici-
pação no produto inter-
no bruto. Cai, em termos
percentuais, o volume de
fatores envolvidos na ge-
tação do produto agrope-
cuário, em relação a ou-
tros setores econômicos.
E ultimamente, vem de-
crescendo até a partici-
pação da agricultura na
pauta de exportações. De
forma que. a opção por
industrialização é tam-
bém uma opção, por des-
viar recursos para fora
de setores tradicionais.

"À medida que es-
tes vão diminuindo de
tamanho, relativamente
aos setores novos, vai
cessando seu papel de
fornecedor predominan-
te de poupança para o
desenvolvimento nacio-
nal. Será que o país já
acordou para o fato de
que a agricultura não
pode ir. a i s d continuar
sendo fornecedor predo-
minahte de poupança a
não ser à custa de sua
própria descapitalização?
Esta descapitalização po-
deria estar sendo eviden-

ciada por um superdi-
mensionamento do setor
não-agrícola d a econo-
mia. Aí estaria, inclusi-
ve, um motivo causador
da. propalada estreiteza

dò mercado interno. B
também uma explicação
de por que a indústria é

' obrigada a exportar cada
vez mais, mesmo com
elevado custo social de
subsídios. .

"O terceiro aspeato,
que é o da produção de
alimentos para abasteci-
mento interno, também
tem sofrido uma revolu-
ção de princípios. Na me-
dida em que a população
fosse e ssencialmente
agrícola, como há deca-
das, a demanda por ali-
mentos no setor urbano
seria relativamente mo-
desta em relação aos
braços da agricultura.
Com o f e n ô m e n o tre-
mendo da emigração pa-
rá o. setor urbano, hoje
em dia temos um aguça-
mente dessa pressão de
bocas em relação aos
braços qüe permanece-ram na agricultura. E
enquanto boa parte des-
ta mão-de-obra urbana
esteja mal-empregada, o
baixo nível salarial se
traduz em pressão por
alimentos a preços in-
compatíveis com os eus-,
tos da produção agrope-
cuária.

"Enquanto nós vivia-
mos num período de re-
lativas facilidades para
gerar excedentes para a
população urbana, o país
nem mesmo cogitava do
problema do abasteci-
mento que é típico de so-"cie dades urbanizadas.
Não constituía, nem pa-
rece-me alguma vez ter
constituído um objetivo
explícito dos planos de
desenvolvimento, o pro-
blema nütriciohal das
famílias brasileiras.
Nunca nos perguntamos
quanto desejamos, real-
mente, empregar em re-
cursos reais para abaste-
cer convenientemente a
população nacional.

"Em conseqüência,
nunca se pensou na pre-
sença de estímulo e de
apoios concretos para se
produzir aquela quantl-dade julgada ótima oja,
pelo menos, mínima dé
produtos de abasteci-
mento interno para a po-
pulação. Com isto, nós
estamos, hoje em dia,
claramente vivendo uma
agricultura de escassez,
contemporizada através
da crescente -utilização
do expediente de impor-
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tação. Embora nenhum
país possa ser auto-sufi-
ciente, a pergunta que
fica aqui é a seguinte:
diante das vantagens
comparativas de que o
Brasil dispõe natural-
mente, é econômico que
nós adotemos cada vez
mais o expediente de im-
portações' agrícolas? O
Governo ainda não fez
essa opção entre uma
agricultura de escassez,
completamentada por
importações constantes
e crescentes, e outra, de
uma agricultura de
abundância, com esto-
ques estratégicos e im-
portações apenas even-
tuais.

"O fato é que, diante
do problema do abasteci-
mento interno cada vez
mais gritante, ou assu-
mimos imediatamente o
papel de novos importa-
dores agrícolas no mer-
cado mundial a fim de
controlarmos Os preços
dos alimentos via maior
oferta, ou então assumi-
mOs imediatamente uma
postura nova, de apoio e
estímulo aos produtos de
abastecimento interno,
transformando a agri-
cultura de escassez em
uma a g r icultura de
abundância com preços
acomodados pela maior
qua ntidade produzida
internamente.

"Foi extremamente
importante e, até certo
ponto, inevitável, a
função histórica da agri- •
cultura de liberação de
mão-de-obra para o setor
urbano, função que con-
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sideramos como sendo o
quarto papel fundamen-
tal do campa Hoje em
dia, nós estamos vivendo
a situação inversa: como
fixar a mão-de-obra no
campo, já que o equipa-
mento urbano tem custo
crescente, em termos dé
tributação ou em termos
de aumento da dívida e,
por via da* conseqüência,
gerando, inclusive
pressões inflacionárias.
Parece que o papel histó-
rico virou; o papel histó-
rico da agricultura, de li-
ber ar a mão-de-obra,
transformou-se numa
tentativa, pelo menos
paliativa, de f ivar a mão-
de-obra ainda restante
no meio rural.

"Outra coisa que a
agricultura esta en-
caranáo agora — e os
últimos debates são
muito sérios a respéi-
to — é a questão dos
subsídios: Eu mé filio
à corrente dos que en-
tendem que o país
tem subsídios demais
e, como todos sabem,
no momento em que
o subsídio atinge
grandes parcelas tor-
na-se uma "indús-
tria", a economia per-
ãe eficiência, diminui
a produtividade e o
empresário passa
quase exclusivamente
a procurar subsídios".
Nestór Jost, ex-presi-
dente do Banco do
Brasil

"Como pode, diante de
tantos conflitos e con-
tradições, subsistir a coe-
réncia interna de qual-
quer planejamento go-
vernamental para a agri-
cultura? O telescópio da
História está sendo usa-
do pelo lado errado: re-
nega-se o ainda impor-
tante papel da ocupação
do território pelo modo
tradicional; insiste-se no
confisco da poupança
agrícola, quando ela não
suporta mais «se trata-
mento; insiste-se no des-
caso à agricultura, de
abastecimento, transi or-
mada em agricultura de
escassez; e, finalmente,
não se sabe realmente se
a mão de obra é para
se fixar no campo ou pa-
ra emigrar."Diante, disso tenho a
Impressão de que estsu
mos diante de um imen-
so e s q u e m a paliativo,
apesar de grande elo-
quência das afirmativas
oficiais, e apesar do ra-
zoável volume de recur-
sos dispersos no §etor
agropecuário.. Por isso,
não constato com sur-
presa a veracidade da
afirmação de que não
existe uma política agri-
cola definida no Brasil.

"Em segundo lugar,
são verossímeis as afir-
mativas de que a grande
fonte de instabilidade do
setor é a própria instabi-
lidade das regras ditadas
pelo sistema governa-
mental; também isto
não pode ser encarado
com surpresa, porque se
os papéis históricos, da
agricultura, que nós os
compreendemos histori-
camente, estão todos eles

invertidos, e ainda não
se assumiu uma alterna-
tiva a esse modelo histo-
ricamente constituído, o
que nós temos, então, é
um período de transição,
onde estamos meramen-
te tapando os buracos,
até descobrirmos nova
resposta para esses dile-
mas.

O desenvolvimento dos
temas propostos pelo
coordenador propiciou o
enlace de visões distintas
dos problemas apresen-
tados, sem preocupação
pela busca de um con-
senso, mas sim, um vas-
to mosaico de opiniões
afluentes desta propo-
sição inicial.

A preocupação, por
exemplo, coni a excessi-
va emigração de mão-
de-obra para as cida-

. des foi expressa den-
tro de pontos de
vista não divergentes
e, sim, complementa-

.res. A tensão social urba-
na, gerada por cerca de
8 milhões de favelados,
apenas no eixo Rio-São

Paulo, citada por Renato
Ticoulat, foi associada
ao êxodo rural, tido por
alguns debatedores co-
mo líquida represen-
tação da hostilidade do
campo abandonado e,
por outros panelistas co-
mo fenômeno normal-
mente esperado numa
nação em desenvolvi-

mento. Nas palavras do
Presidente da Rural Bra-
sileira, ..."chegamos ao
momento de harmoni-
z aç a o do desenvolvi-
mento urbano e do de-
senvolvimento rural. A
agricultura não tem
mais conãições. de per-
manecer como está; me
parece que a agricultura
é um ser, anêmico, fazen-
do uma transfusão de
sangue permanente. Nós
nos defrontamos com
um problema,: que é o de
discutir o modelo expor-
tador. Esse modelo ex-
portador que foi adotado.
por muito tempo, nos le-
vou a essa dívida exter-
na que aí está, e para
mantê-la bem adminis-
trada, é necessário que
nós incentivemos perrna-nentemente a s expor-
tações. Desses recursos
provindos das exporta-

ções, se dá, quando mui-
tó, 60% para salários.
Esses salários não po-dem aumentar, sob pena

de ter que aumentar os
subisídios. Fazemos
então uma política sala-
rial de; arrocho, de com-
pressão de preços, que
geram imediatamente a
necessidade dos tabela-
mentos e dos confiscos
à agropecuária para aco-
modar os preços dos ali-
mentos aos salários insu-
ficientes.

"Devemos incentivar a
poupança externa.
Quem se opõe a esse mo-
delo exportador, prega o
equilíbrio do mercado in-
terno. A oposição politi-ca ao partido do Gover-
no prega esse incentivo
ao mercado interno. O
Ministro Mário Henrique
Simonsen tem afirmado
permanentemente que
quem pensa no incre-
mento do mercado inter-
no, é ingênuo; é uma in-
genuidade se pensar no

incremento do mercado
interno. Não podemos
sair do modelo exporta-
dor.

. "Tendo ouvido discur-
sos do ex-Ministro Del-
fim Netto, dizendo que
é absolutamente compa-
tível a política de incre-
mento do mercado inter-
no. Eu gostaria muito,
nesse caso, de ouvir os
técnicos, e me reservaria
o direito de, ouvidos os
técnicos, ver se realmen-
te é compatível ou não.
Compatibilizado isso ,
nós passaríamos a ter —
e me parece sér o desejo
do Presidente da Repú-
blica — uma agricultura
empresarial, uma agri-
cultura realmente tenta-
vel".

A defesa de um mode-
lo alternativo, com ca-
racteristicas de pequena
exploração empresarial,
como opção ao provável
modelo do Futuro, calca-
do na concepção; do gi-
gantismo agroindustrial
e agroexportador, deve
ser considerada, Sua jus-
tificativa, baseada e ro
experiências passadas no
Brasil, quando, em algu-
mas regiões, pequenos
produtores rurais se au-
to-abasteciam, lâstrou-se
em comparações com as
lavouras de pequena ex-
tensão, altamente capi-
talizadas, da Europa e
do Japão. Evidentemen-
te, tais analogias limita-,
ram-se a. seu papel didá-
tico, uma vez que a evo-
lução dessas regiões,
subcentros do capitalis-
mo mundial não se equi-
para a de um país perifé-
rico, necessariamente
agroexportador, por im-
posição de uma divisão
internacional do traba-
lho. Não obstante, é para
se refletirem as ponde-
rações áe José Francisco
da Silva, representante
do pensamento dos' tra-
balhadores na agrlcultu-
ra:

"Temos que atentar
que o aumento da pro-
dução, e até mesmo da
produtividade, não tem
se dado nas grandes, pro-
priedades; elas têm se
dado mais acentuada-
mente nas propriedades
de até 50 hectares e, po-
demos dizer, em termos
um pouco mais globais,
até 100 hectares de ter-
ra. Isso nos convence de
que não é necessária ta-
manha extensão de ter-
ra, de propriedades, em
detrimento de tantas fa-
mílias que não têm se-
quer um palmo de terra
para produzir; não é ne-
cessaria para aumentar
a produção e a produtivi-
dade agrícolas.

"Um outro aspecto,
que vai depender da
opção do modelo, é com
relação à introdução de
tecnologia no' meio rural.
Se na realidade se querintroduzir tecnologia no
campo, por. meio do au-
mento no número de tra-
tores, colhedeiras, etc,
mais uma razão para se
preocupar com a redis-
tribuição da proprieda-
de. Porque, do contrário,
o êxodo rural hoje acen-
tuado, tem a tendência
a se agravar.

"Acredito que o Bra-

sil tem terra agricultável
suficiente para aí se con-
viver a empresa rural, a
média e a pequena pro-
priedade. Esse é um as-
pecto que levanto, com
relação à distribuição da
propriedade; a o tama-
nho da propriedade; não
só do ponto-de-vista so-
ciai, mas como também
do econômico. As estatís-
ticas comprovam isso;

. há pouco tempo nós fize-
mos uma pesquisa, em
cima do cadastro do IN-
CRA, através da Univer-
sidade de São Paulo,
mais precisamente da
Faculdade de Botucatu,
e as conclusões a quechegamos foram essas:
de que 80% da produção
agrícola brasileira, ad-
vêm das propriedades de
até 100 hectares.

"Acho que não â$-¦ vemos pensar em au-
to-suficiência, nemna
indústria,; nem na
agricultura. Vamos
ser realmente agricul-
tores eficientes. En-
tão, não será necessá-
rio dar prioridade &
agricultura. Vamos
dar prioridade à ra-
cionalização econômi-
ca. E o tema, para
mim, do futuro Presi-
dente devia ser fazer
penetrar a agricultu-
ra na civilização in-
dustrial". Robert,
Appy

"Também achei muito
honesta, muito leal, até
certo pOnto, a recente
autocrítica do próprio

{em segundo, Yassuda, "
raízes no "modelo prag---*mático" ou seja, na es- \
cassez de planejamento !efetivo que sempre ca- í
racterizou o s governos !brasileiros, levando à su- S
peração de etapas da t
economia nacional que \deviam dar-se de forrtía í
espontânea; sem desper- I
dicios e conflitos preju- "diciais a um país pobre. ]' D ex-Ministro da In- 5
dústria e Comércio que»,tiona: "Existe uma poli- Jtioa agrícola nacional? \
Não existe. Nos grandes i
p 1 a n ejamentos nacio- '
nais, a agricultura é me- jj
ro fornecedor de con- \
dições para o desenvolvi- [
mento industrial; forne- (
ce matéria-prima para jindústrias, diversas, para »financiar o desenvolvi- í
mento, para liberar mão- \
de-obra para a indústria \

e comida barata para \
operário. Estes são os pa- .
péis. Mas, se além disto »
houvesse uma política (condizente para o de- >
sempenho desses papéiáí !'•ela sobreviveria e não le- [
varia a fracasso ne- ¦
nhum. Mas, como hão i
há uma política agrícola »
nacional para suprir o
setor, ele continua fra-
cassando, pondo tudo
em risco: o orçamento \
monetário, o combate \
inflação. Como expedi- ..
ente para combater a in- f
fiação, tabela-se comida í
barata. O preço mínimo {
é erradamente fixado, [
f o rç a n d p importações \
mais carai em cruzeiros j
ao cambio reali agravan- ii
do indevidamente a si- >
tuação. f
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Presidente do.Banco do
Brasil, em concluir que
a política agrícola de
crédito está benefician-
do mais à média e gran-
de propriedades do que
a pequena. A pequena•propriediade está sendo
marginalizada por essa
pol ítica; conseqüente-
niente, também pela po-
litiea de assistência téc-
nica e de extensão rural,
já essas duas estão era
função da primeira".

Vulnerável, enquanto
incapaz de controlar as
cotações de seus bens co-
locados no mercado
mundial, escapa ao Bra-
sil a percepção de seu
papel acessório às neces-
sidades das economias
avançadas. ¦ Levantando.
considerações a respeito
da oferta internacional
de produtos primários,
pôde Fábio Yássuda de-
monstrar como a escolha
de fontes 

' de abasteci-
mento para as "grandes

potências fundamenta-
se em razões ditadas por
uma estratégia global,
que leva os produtores
d e matérias-primas a
uma competição contra-
ria a seus próprios inte-
resses.

A razão pela qual o
Brasil permanece no rol
dos frágeis exportadores
de produtos sobremesas
(café, açúcar, cacau)

"Realmente, h á plar^
nos de desenvolvimento,,
no Brasil. Houve, por;
exemplo, o plano SALT,.
que, apesar de mencio-^
nar saúde, alimentação,",
etc, não tem nada dea
agricultura. Daí por*,
diante, todos, de Juseeli-,
no para cá, confundem-
d e senvolvimento brasi-*
leiro com desenvolvi-
mento industrial. Al-
guém tem que pagar ak
conta. E esse não é outros,
senão a agricultura, r
Uma pessoa, casando, ré-;.
cém-formada, sustenta a1'
mulher e, depois, o pri-.
meiro filho. A família vaL
ficando grande, a rendai
é a mesma e o padrão*
de vida vai caindo, até'
que os filhos comecem à'-
trabalhar e ganhar.""Eu diria que o pai->
agricultura é quem tem*
pago isto tudo. Acho que?,
temos que promover o"»
desenvolvimento brasi-'
leiro, não sei a que taxa.^
E' preciso que o produto*
primário continue con-;-
tribuindo. Porque os fi->
lhos industriais ainda1
não estão maiores. MasJ
quando vai-se poder alP
viar a carga do pai agri-'
cola? Não disccvdo quan-*
to ao fato de termos tido-
que pagar a conta án-\
rante um certo lapso de'
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•-tempo. Mas precisamos
de um mecanismo que
não esgote a agricultura
para sustentar a insufl-
dència de outros seto-
res."

No plano concreto das
opções íuturas de trans-
formação no tratamento
de nossa agricultura,
Nestor Jost agrega:

i$ü "Quem vai-se introdu-
r^ir na agricultura mo-
derna precisa ter recur-

^'sos à sua disposição. As-
sim que, no mleu poníio

^de vista, o mais grave
srproblema que se apre-
íiaenta não é nós estimar-
^mos o que é necessárior;se fazer. É, sim. orça-
ementarmos com exa-
ntidão os recursos neces-
Ü .aários para se fazer o que

se precisa.
"Ai é que me .parece

estar a grande dificulda-
-de de nosso pais, porque
no tempo que a agricul-

Hura era apenas de abas-
^tecimento interno — a
^chamada agricultura de
subsistência — ela quase

anão necessitava, de re-
«cursos. Hoje, ela real-^mente pneclsa de recur-

sos. A alocação de recur-
sos, pela sociedade, se
faz para as atividades
mais rentáveis. Então,
no global da p o 1 í t i c a
agrícola, devia ser orça-
mentada a necessidade
de incentivo das cultu-
ras de consumo interno
e das culturas de expor-
tação, e alocados os re-
cursos para que ambas
pudessem oferecer con-
dições d e crescimento
compatíveis com a ren-
tabilidade necessária do
produtor. .

"Quer dizer: quem fos-
se plantar café, cacau,
soja, milho ou arroz ti-
vesse, na rentabilidade
da - lavoura, a compen-
sação do seu emprego de
recursos e de seu tempo.
Quer dizer: que a agri-
cultura sofresse úm pró-
cesso de apreciação, por
parte da sociedade, no
sentido de que não nou-
vesse desestímulos.

Outra coisa que a
agricultura está enca-
rando agora — e os últi-
mos debates são muito
sérios a respeito — é á
questão dos subsídios.

Eu me filio à corrente dos
que entendem que o país'
tem subsídios demais e,
como todos sabem, no
momento em que o sub-
sídio atinge grandes par-
celas torna-se uma "in-
dústria", aeconomia
perde eficiência, diminui
a produtividade e o em-
presário passa, quase ex-
clusivamente a procurar
subsídios. Mas no caso
da agricultura conside-
ro-o excepcional, pois em
todo o mundo, a agricul-
tuia tem características
próprias e tem proteção
especial dos Governos, is-
so acontece na América
do Norte, acontece na
Alemanha, acontece no
Japão. A agricultura tem
essas características.
Igualmente acontece na
França. Ela tem ca-'
racterísticas especiais,
necessita mais do
que outras atividades
de proteção direta do Es- '
tado. Porém o subsídio
dado nos juros ao crédito
rural é ilusório porque,
no sistema brasileiro, o
financiamento é feito à
base de 60% dos orça-
mentos de produção.'
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Ora, o empresário, o pro-
.dutor singular tem de
entrar com os outros
40%, pagando por ele ju-
ros de mercado. Então,
se fosse calculado o pre-
ço mínimo com os juroscorrentes, o produtor te-
ria uma remuneração de
capital, tanto dos recur-
sos necessários à entres-
safra como dois recursos
empregados na suá pro-
priedade."Outro grande passo,
que se poderia dar, era
acabar com a ilusão de
que os tabelamentos fa-
vorecem o consumidor
urbano e criar condições
em que haja determina-
da tentativa de paridadena renda dos diversos
produtos, que não são
muitos."Aí nós teríamos con-
dições de dar ao agricul-

tor independência, inde-
pendência que ia tam-
bém atrair novas inicia-
tivas e fazer coma que a
lavoura, sem essa pletorade pseudo-benefícios ore-
ditícios, respondesse à
solicitação do mercado.

O trabalhador, qué é re-
munerado pelo salário-
mínimo, seria imediata-
mente uma vítima da
mudança de critérios na
política agrícola, porquea verdade sobre os preçosagrícolas refletiria logo

no preço de todos os pro-dutos do mercado inter-
no. Mas há remédio paraisso, porque também en-tre nós a política de sala-rios-mínimos leva sem-
pre em conta os custos
da alimentação, do ves-tuário, da morada e dealgumas outras necessi-
dades do trabalhador, desorte que uma marcha
inexorável — não violen-ta, mas programada —
para a eliminação dossubsídios ou eliminação
antecipada dos tabela-
mentos seria bem possí-vel, numa política muitomenos controlada do quea que existe atualmente.
E acho que toda a socie-dade marcharia parauma distribuição maisequitativa de renda,também com a elimi-nação da atual proteçãoestatal." v

O setor industrial te-'ria crescido demais?
Quem responde é aindao ex-presidente do Bancodo Brasil:"Foram erros deconstrução industrial
que vieram atender soli-citações mais sofistica-
das da sociedade de con-sumo que, ainda hoje, évítima de massificação,
feita pela propaganda^muito mais do que pelassuas próprias necessida-
des de conforto."Vou ser mais enfàti-
co: só a agricultura poderesolver o problema dobalanço de pagamentosdo Brasil. A indústria
não pode. A nossa indús-
tria é cara, as nossas
máquinas de fazer
máquinas são caras,
tudo o que nós estamos
instalando em matéria
de indústria básica é ca-
ro; hoje, uma tonelada
de aço a ser produzida
por essas indústrias
novas, que se estão ins-
talando, é 3 vezes mais
cara do que o aço pro-duzido em Volta Redon-

da, que é caro em termos
internacionais..""Daí 

se vê que a in-
dústria não tem con-
dições competitivas no
mercado mundial. E a
agricultura brasileira
tem condições competi-
tivas.

Fala-se que a produti-
vidade é baixa, mas a
produtividade é fruto da
capitalização. Nós pode-
mos aumentar a produti-
vidade de qualquer hec-
tare nosso.

"Eu acho que nós
temos um grande desafio
para a ágriçultftra, para
ela responder à neces-
sidade de equilibrar o
balanço de ..pagamentos

e para melhorar as can-
dições de oferta de gene-
ros alimentícios do mer-
cado nacional: o desafio
é que não basta só pro-
duzir, é preciso comprar
os equipamentos, os in-
sumos e depois ter con-
dições de armazenar e
de comercializar a pro-
dução."

, Num depoimento com
alto poder de síntese, Ro-
bert Appy foi ferir mais
fundo, refletindo sobre
diversas causas mais re-
conditas das disfunções
econômicas e sociais re-
lacionadas à agricültu-
ra. Por vezes divergindo,
sempre contundente, 'de
afirmar:

"Existe uma •politi-
ca agrícola nacional?
Não existe. Nos gran-
des planejamentos
nacionais, a agricul-
tura é mero fornece-
dor de condições pa-
ra o desenvolvimento
industrial; fornece
matéria-prima paraindústrias ¦ diversas,
para financiar o de-
senvolvimento, libe-
rar mão-de-obra para
a indústria e comida
barata para o opera-
rio. Toãos os planos
áe desenvolvimento,
toãos, ãe Juscelino
até agora, confundem¦desenvolvimento bra-
sileiro com desenvol-
vimento industrial.
Alguém tem que pa-
gar a conta". Fábio
Yassuãa, ex-Ministro
da Indústria e Co-
mércio.

"O BNDE acaba de
publicar u m trabalho
em favor de um desen-
volvimento do feijão e
arroz. Este trabalho me
assustou,.--por que sim-
plesmente está se pre-
vendo um sistema de
subvenções de tal ordem,
que não vai resolver
nada senão aumentar os
impostos, porque como
disse o Jost, temos um
sério déficit orçamenta-,
rio e não podemos con-
tinuar assim.

"Acho que baratear
os produtos agrícolas é,
primeiro, não obrigar os
agricultores a pagarem
pelos erros da industria-
lização; segundo, ofere-
cer aos agricultores uma
política que não dependa
do orçamento monetário
e dos erros feitos pelasautoridades monetárias
nesse orçamento e, ter-
ceiro.de uma infraestru-
tura, que vá baratear o
acesso ao mercado.

"Mas temos que en-
tender que, no Brasil,

a opção industrial era
absolutamente inévitá-
vel, porque a agricul-* tura nunca poderia ter
absorvido a mão-dèrobra

necessária em nosso
País. Se a agricultura

fin anclou o desenvol-
vimento urbano, isso foi
um grande bem para o
Brasil.. Queria acrescen-

tar também, que se
temos êxodo rural tam-
bém não devemos nos
preocupar demasiada-
mente com isso; so-
mos condenados a ter

um êxodo rural, que con-
tinuará, porque se nos

Estados Unidos um agri-
cultor consegue dar
comida para 40 pessoas
da cidade, é o normal"."Para mim, o êxodo

rural não é sinal de ma-
logro da agricultura, pe-lo contrário, é sinal de

progresso. No entanto,
não direi que não temos
tido um êxodo agrícola
no Brasil"."A agricultura não foi
abandonada, ela recebeu
empréstimos fabulosos.
Eu acho que talvez esses
empréstimos foram mal
aplicados, foram mal
distribuídos. O Brasil
também sempre teve
uma agricultura de ex-
portação; agricultura de
exportação quer dizer
que quem está compran-
do é consumidor de ren-
da alta. Então, por isso,
tivemos um abandono
total aa agricultura pa-
ra o mercado interno
cuja população tem ren-
da inferior a nossos im-
portadores"."Quanto à opção mer-
cado interno, mercado
externo, eu acho que é
uma falsa opção. A agri-
cultura tem que ser para
o mercado interno e tem
que ser para o mercado
externo"."Acabo de receber um
documento do Banco
Mundial, que mostra a
taxa anual de exportação
de produtos agrícolas no
mundo.'De 60 a 75, a
média anual, a preços
constantes, foi de 4,2%.
Nos países em desenvol-
vimento, foi de 2,6%, o
que significa que os pai-
ses industrializados con-
seguiram exportar muito
mais produtos agrícolas,
muito mais rápido. O
documento consigna
uma projeção para o pe-ríodo 19 7 5/1985: a
média mundial s eria
4,4% contra 4,2% no pe-ríodo anterior; os paísesem desenvolvimento te-
riam 3,1% — há uma
melhora, mas fica abaixo

. do crescimento dos pai-ses industrializados."Acho que devemos
nos tomar competitivos,
mas isso significa jus-tamente a inclusão d a
agricultura na civili-
zação industrial, isto é,
oferecer à agricultura
uma infra -estrutura
adequada à c omerciali-
zação, da qual se apro-
veitarão tanto o mercado
interno quanto o mer-
cado externo.

"Temos uma agri-
cultura de "plantation"-
que dá bons resultados;
e temos, uma multidão
de pequenos produtores,
que não têm nenhum re-

cursç. A causa dessa f ai-
ta de recursos é a falta
de educação.' Isso cabe
bem em nosso tema, por-
que temos que pensar
què no interior, estamos
formando gente para se
dirigir para as cidades.
Teríamos que pensar em
termos de uma educação
para fixar o homem no
campo; não para conde-
ná-lo a ganhar pouco,
mas para qüe ele apren-
da a ganhar muito. E a
difusão, agrícola, nò
Brasil, é catastrófica."Apesar de todo o
apoio- creditício, não
tivemos o s resultados
que poderíamos esperar.
E eu acho que há diver-
sas explicações: nós não
podemos divòrciaro
crescimento agrícola do
crescimento industrial.
Infelizmente, fizemos
no Brasil um desenvol-
vimento industrial na
base do artificialismo.

"Eu hão tenho medo
da famosa "agricultura
de importação". Acho
que nao devemos pensar •
em auto-suficiência,
nem na indústria, nem
na agricultura. Vamos
ser realmente agricultó-
res eficientes. Então, não
será necessário dar prio-
ridade à agricultura.
Vamos áar prioridode à
racionalização econô-
mica.. E o tema, para
mim, do futuro Pre-
sidente, devia ser fazer
penetrar a agricultura
na civilização industriai;
Quer dizer, nâo manter
esta agricultura n à
Idade Média, ao lado de
uma tecnologia indus-
trial muito avançada,
porque o divórcio, então,
se torna lamentável".
. Na opinião de Appy,
e f i ciência significaria,.
entre outros programas,
a pesquisa agrícola e o
zoneamentoda pro-dução. Quanto ao pri-meiro, evitando o modo
desordenado como é con-
duzida a pesquisa e o
baixo nível, de inter-
comunicação de resul-
tados obtidos. Quanto ao
zoneamento, de cunho
indicativo e não imposi-
tivo, deixando ao pro-dutor a opção de plantaro que quizesse onde lhe
aprouvesse, mas só con-
cedendo ajuda gover-namental "quando 

obede-
cido o zoneamento pre-estabelecido.

"iicfto que bara-
tear os produtos agri-
colas é, primeiro, não
obrigar os agricultó-"
res a pagarem peloserros áa inâustriali-
zação; segundo, ofe-
recer aos agricultores
uma política que não
dependa ão orçamen-
to monetário e dos er-
ros feitos pelas auto-
riãaàes monetárias
nesse orçamento e,
terceiro, de uma in-
fra-estrutura que vá
baratear o acesso ao
mercado". Robert
Appy, editor de Eco-
nomia áe O Estado de
S. Paulo.

A ruptura do círculo
vicioso em que entrou o
setor primário exigirá

medidas eficazes. A cha-
mada prioridade ao setor
necessitará de bem im-
plementada política or-
çamentária, que restitua
à agricultura sua posi-
ção de destaque, re»
hamonizando-a com os
demais s e t o r e s econô-
micos, chave para o equi-
líbrio da atual economia
do pais, em sua atual
fase de desenvolvimento.

Pedras de toque do
modelo autoritário, em
ocaso, serão mexidas.
Como conciliar a expan-
são do setor agrícola
com um mercado inter-
no abafado por uma po-
lítica de salários baixos,
motivador» d e tabela-
mentos? A velha contro-
vérsia "mercado interno
x mercado externo" per-manecerá de pé, embora
não sejam compartimen-
tos estanques pois, ao ex-
portar, cria-se uma ren-
d a suplementar inter-
namente, que favorece o
mercado interno. A re-
formulação da política
global de subsídios será
condição sine qua non
para a efetivação de
quaisquer tentativas dè
incentivo às atividades
econômicas, e ao meio
agrícola em particular.

Porém, não serão só
medidas visando à har-
monização da agricültu-
ra com as demais forças
vivas da sociedade que se
farão necessárias. A
meta de racionalização
econômica é um prin-cípiò. A par disso, é for-
çOso reconhecer que o
processo de acumulação
no meio rural ainda é
díspar, com variações
espaciais, e a busca da
harmonia não pode, ou-
tra vez, desconsiderar
esta característica da
formação social brasi-
leira., O pleno apro-
veitamento dos fatores
de produção alocados à
agricultura deverá ter
como. base o homem do
campo, nos 2,5 milhões
de minifúndios espalha-
dos pelo território brasi-
leiro, conforme lembrou
o Sr José Francisco ãa
Silva, p r e s i d e n t e da
CONTAG. Modificações
de mero status jurídico
não parecem ser sufici-
entes, sem um corte ci-
rúrgico n a estrutura
fundiária do país. Medi-
das como o Estatuto do
Trabalhador Rural, hoje
considerado nocivo, pelo
processo de dispensa de
mão-de-obra que desen-
cadeou, havia sido bem
aceito em 1963. Quemcogitou de seus efeitos?
A liberação de amplos
contingentes de força de
trabalho, porém, corres-
pondia a uma nova fase
da produção. As van-
tagens do trabalho vo-
lante para o empregador
são notórias, visto que a
legislação não considera
como salário a remune-
ração do trabalho medi-
do pela execução das ta-
refas.

E' este homem, fugi-
tivo do campo que, ao
engrossar o exército de
assalariados e marginali-
zados, torna-se deman-
dador de produtos agri-

.colas, cujos preços reais
não podem, ser pratica-
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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dos, sob pena de destrui-
ção desta mesma íorça
de trabalho mal remune-
rado.

Pelo visto, as dificul-
dades que se apresentam
a projetos de "moder-
nização" da agricultura
são inúmeras e, se impõe
ao Brasil uma pausa pa-
ra repensar seu desen-
volvimento. Sabe-se' que
o País não pôde parar de
crescer. Nao pode, por-
que a taxa de crescimen-
to demográfico é alta,
porque as aspirações dos
consumidores não o per-
mitem e porque sua cre-
dibilidade como devedor
internacional não lhe
deixa liberdade para tal.

Se é verdade que o
setor industrial, tomado
no sentido amplo, e as
áreas metropolitanas, já
superaram o seu ponto
ótimo de crescimento, es-
tando superdimen-
sionados em relação ao
setor agrícola e ao Inte-
rior, respectivamente, e
já que surge a agricultu-
ra como a opção mais
rentável, e mais imedia-
:ta, de se continuar pro-
movendo essas taxas
mínimas de crescimento' e uma melhor redistri-
buiçãopessoal e espacial
da renda, pergunta-se:

"Enquanto nós vi-
víamos num período
de relativas faciliãa-
des para gerar exce-' dentes para a popula-
ção ' urbana, o país
nem mesmo cogitava
do problema do abas-
tecimento que é típi-
co de sociedades, ur-
banizadas. Não cons-
tituía, nem parece-
me alguma vez ter•; constituído um obje-
tivo explícito dos pia-
nos de desenvolvi-
mento, o problema
nutricional das fami-
lias brasileiras". Ra-
bello de Castro.

Io) Os nossos produto-
res rurais têm estofo in-
telectual, gerencial e in-
f ormativo capaz de aten-
der a esse apelo?

2Ç>) Precisaríamos de
poupanças externas que
continuem interessadas
em investir no mercado
brasileiro, agora já dian-
te de novas prioridades,
convergindo (como an-
tes convergiam para o
setor industrial), agora
para a produção e a
comercialização agro-
pecuária?

3o) Não haveria uma
incompatibilidade, uma
impossibilidade de coe-
xistêncla pacifica, e m
termos de competitivi-
dade, entre os grandes e
novos investidores n o
campo e esse produtor
nacional conforme nós o¦ descrevemos aqui, com
todas a suas potenclali-
dades, mas com muitas
limitações, inclusive as
estruturais, já que a
maioria reside em peque-
nas propriedades e é des-
tituída, muitas vezes do
mínimo de fatores
modernos necessários à
sua modernização? Que
tipo de efeito seria pro-
movido pela introdução
de maciços capitais ex-
ternos na agricultura,
num ritmo altamente
intensivo, e precipua-
mente voltado para o re-
torno mais rápido pos-,
sível do seu investimento
inicial?

Todas essas perguntas
merecem resposta lúcida
e abrangente da classe.-
rural. Os líderes classis-
tas devem ter a coragem
de se posicionar. Mas o
que vemos: o total desin-
teresse pelo exercício da
liderança rural? O
imediatismo das reivin-
dicações? A atitude de

mero pedinte na distri-
buição dos subsídios
governamentais? A
anemia intelectual, pa-
reina com a anemia
econômica do setor? A
mlnoridade civil do pró-
prio Ministério da Agri-
cultura?

Em corajosa e inteli-
gente auto-crítica Rui
Brasil Cavalcanti Júnior
registra seu depoimento:"Está havendo um
f e nômeno interessante

em termos de represen-
tação sindical, fi 'uma
observação minha: acho
que as federações estão
estruturando-se mais do
que a Confederação e os
sindicatos; os sindicatos
não estão se estruturan-
do, nem se fortalecendo.
E a Confederação, tam-
bém, do ponto de vista
de órgão pensante
maior, não se estruturou'
para receber todo o tipo
de informações que as
federações poderiam lhe
enviar. E não há uma
união entre os vários in-
ter esses relacionados;
por exemplo, à CON-
TAQ, muitas yezes, qual-
quer iniciativa.da CNA
é suspeita; assim como
para a CNA, qualquer
iniciativa da CONTAG
já fica sub judice... Nun-
oa via CONTAG e CNA
reunir-se para discutir
um problema de interes-
se comum."O problema é que
nião podemos apenas
ficar pensando só rio que
está acontecendo e no
que podemos fazer hoje.
Não podemos deixar de
tratar do problema do
que vai acontecer após
79, com as aberturas po-
li ti cas e, consequen-
temente, a correção de
distorções1 importantes
que aconteceram num
modelo mais fechado
economicamente. O re-
equilíbrio dos p o d e r es
que, necessariamente,
terá que acontecer para'
esta abertura, provocará
uma serie de modifica-
ções importantes . no
modelo econômico."Acho também que o'
problema do homem do
campo está muito ligado
ao problema do homem
das cidades pequenas do
interior. Devem-se criar
condições de vida no. in-
tèrior. Lembro-me d e
Paulo Rabello, n^ima pa-
lestra na Confederação,
onde ele dizia que a me-
trópole é a grande inimi-
ga da agricultura. O
grande esforço, hoje, es-
tá sendo feito para as es-
truturas da metrópole. E
o interior?"

Nessa mesma linha de
raciocínio, o presidente
da CONTAG agrega seu
ponto-de-vista:"Temos que analisar
que estamos atravessan-
do um longo período de
exceção, que, felizmente,
não vai tornar-se regra. '
Esse sistema de governo,
escolhido por vias indire-
tas — há tendência de
abertura, — é pouco fie-
xível, principalmente a

•críticas. Ele se comporta^
mais como juiz, faz-se as-
sessorar por um grupo
de pensadores, e acha
que ali encontra respos-
ta suficiente para a re-
ceita da política brasi-
leira no campo econô-
mico e no campo social.
A colaboração que é soli-
citada dos segmentos da
sociedade é muito mais
do ponto de vista do
apoio e da divulgação
das programações e dos
programas, d o que do
ponto de vista crítico, de
análise crítica dessas
programações."O mo v i m e n t o sin-
dical, tanto profissional
como econômico, tem so-
frido reflexos .dessa situ-
ação: ele tem sido muito
mais solicitado para co-
laboração, para divul-
gação dos programas, do
qué, mesmo, para análi-
se, para crítica e para

_sugestão. E asim a gen-
te pTfce^^eerta-rejeiçãQr-
certo fechamento a uma
participação dos diversos
segmentos da sociedade,
tanto na formulação de
idéias para os programas
como nas avaliações des-
ses programas, nas cri-
ticas a esses programas."Então, por que invés-
tir tanto no campo de
pesquisa, de assessora-
mento, se um grupo de
economistas e de asses-
sores de ministros
podem aceitar ou não
aquelas sugestões? Isto
desestimula. -E os recur-
sos que se têm, vão para
o campo social. E' um
programa d a mão-de-
obra aqui, de concentra-
ção ali, etc. Investe-se
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em outras coisas, ao in-
vés de sé partir para as-
sessoramento, pesquisa,
em busca de elementos
para melhor partici-
pação e colaboração na
feitura dos programas de
Governo".

Tomando emprestado
a sua experiência n o
campo político, Rui Bra-
sil Cavalcanti J-unior
acrescenta:

Tenho notado que
algumas distorções d e
parti cipação qué eu
imaginava que fossem
fruto de casuísmo foram
mesmo objetivos dos
Governos revoluciona-
rios. Uma delas é o fede-
ralismo. cooperado. E'
aquela radicalização de
planejamentos e de toda
arte e técnica que deci-
dem os destinos de um
Estado, sem deixar mar-
gem a críticas. Mesmo
porque os Governadores,
sendo filhos deste mes-
mo sistema, perdem em
muito a sua capacidade
de crítica. Não há inte-
resse de se fazer essa cri-
tica. Se forem feitas, dei-
xa-se de ter as vantagens
do poder central.

"Outro grande pas-
so que se poderia dar,
era acabar com a ilu-
são de que os tabela-
mentos favorecem o
consumidor urbano, e
criar condições em
que haja determina-
da tentativa de pa-
ridade na renda dos
diversos produtos, que
não são muitos". Nes-
tor Jost.

"Com relação ao pro-
blema do federalismo co-
operado, vou exempli-
ficar o caso de Goiás,

porque acho que pode
ser generalizado para ou-

jtros Estados. Temos vá-
riosórpLõs^suporter-nias
quem dita a política é a
EMBRATER. Temos em-
presas vinculadas à EM-

BRAPA, mas quem dita
a pesquisa para Goiás é
a EMBRAPA. Cada dia
menos os Estados, e
aqueles que participam

da produção, estão inte-
grados no planejamento
político da região"."Acho que essas distor-
ções poderiam ser corri-
gidas com maior partici-
pação da classe produto-
ra na definição dessas
políticas. Tenho partici-
pado de muitas reuniões,
onde são comunicadas
as decisões e poucas
vezes nos dão chance de
realmente participar e

colaborar. Acho que o
papel desta reunião
aqui, onde se pretendem
dar subsídios ao futuro

Governo, é colocar que a
classe agrícola, não tem
tido participação efeti-
va".

A falta de partici-
pação efetiva, seja pro-

vocáda por sistema de
governo ou meramente
consentida por uma lide-
rança nacional acomo-
dada, transforma-se em
gravíssima carência pa-

ra o País, diante da
necessidade premente de
se ampliar a discussão,
com objetiva sagacidade,

i sobre os rumos da estru-
tura fundiária, e nesse
contexto, da possível in-
tromissão de c a p i t a i s
transnacionais no meio
rural brasileiro.

A escassa rentabili-
dade da agricultura foi,

até hoje, a causa do
desinteresse do invés-
tidor estrangeiro. A agri-
cultura foi cercada pelocapital externo, na área
de insumos, de comercia-
lização e de transfor-
macio, mas o cerco não
foi rompido. O capital es-
trangeiro poderia expan-

i dir-se por áreas de até
25% de extenções muni-
cipais e se não o fez, foi.

pela pequena taxa de re-
torno do setor.

Agora, com a propala-
da prioridade, e mais im-
portante, diante da op-
ção do País em manter
sua boa imagem de deve-
dor internacional, de sua
vontade d e continuar
crescendo e de distribuir
melhor o bolo, a agricul-

tura surge .como alter-
nativa. O convite ao en-
volvimento multinacio-
nal já estaria feito, pela
aparente necessidade do
Pais. Mas em que ter-
mos?

Quem resume bem sua
posição é Renato Ticou-
lat, da Rural Brasileira:"Temos que fazer in-
dagações sobre a recipro-
cidade da vinda desse
capital. Temos que fazer
indagações sobre se esse
capital virá para o País
usando os estímulos fis-
cais internos, ou se só
admitiremos que ele ve-
nha sem usar de estímu-
Io algum. Teremos que
examinar se esse capital
deverá vir. com direito à
remessa de lucros, ou
não. E' toda uma série
de indagações. E essa
resposta competirá à li-
derança empresarial,
junto com o Governo,
passando pelo crivo da
sociedade...

"Na crise energética
em que o mundo se
afoga, parece que o Bra-
sil tem uma solução, pa-
ra a sua área, em pro-
duzir biomassa e hidro-
gênio, ou álcool — álcool
de cana ou álcool de
mandioca. No caso da bi-
omassa, 2% da área do
Brasil reflprestada e m
eucalipto permitirá subs-
tituição total do combus-
tível gasto no País, em-
bora, hoje em dia, a custo
.mais elevado do que

o preço do petróleo". O
que estaria por detrás
destes novos interesses?
Que instrumentos teria
a sociedade nacional pa-
ra capitalizá-los em seu
benefício?

Os futuros planos de
Governo não poderão se
esquivar de respostas
claras para estas quês-
toes,- sob pena de criar
um cisma intransponível
entre o País e o Poder
constituído. Entre ou-
tros, fica também o

questionamento d o re-
presentante dos' traba-
lhadores rurais:

, "E' de se perguntar o
por quê de as pequenas
propriedades estarem
produzindo — ape s ar
dos poucos recursos r—
com mais eficiência do
que as grandes proprie-
dades. Aquela família
sente que está traba-
lhando, produzindo para
si, não busca apenas seu
salário; tem também a
segurança de sua propri-

edade. Mas pára os que
trabalham assalariado,
terminada a colheita
têm que se mudar. AJé
que ponto haveremos çie
estimular esse pessoáKa
produzir mais, se ele tem
a incerteza da partici-
pação nos frutos do trâ-
balho?"-

Estes constituem os
grandes desafios intelec-
tuáis para o Plenário
que se reunirá entre 15
a 18 de janeiro, em Br£-
sília.

COCEA É IMAGEM DE EMPRESA PUBLICA BEM ADMINISTRADA
Em 31 de março de 1975, a COCEA — Com-

panhia Central de Abastecimento, vinculada a

Secretaria de Agricultura — devia Cr$ 42 mi-

lhões 
"aos 

seus fornecedores e efetuava os pa-

gamentos com atrasos de oito meses a partir
do vencimento das faturas. Ho|e, numa prova
inconteste de boa administração e de visão em-

presarial, ela nada deve aos fóTrlScécfore? e os

pagamentos são feitos rigorosamente em dia,

conforme relatório que a direção da empresa

encaminhou à Secretaria de Agricultura.

A par do saneamento financeiro que reali-

zou, a atual administração da COCEA investiu

em vários setores e ampliou seus serviços e ins-

ralações. Enquanto em março de 1975 a empresa

abastecia de gêneros alimentícios a 1.019 órgãos

do antigo Estado da Guanabara, hoje é fome-

cedora de 5.000 órgãos nos 04 municípios flu-

minenses e, o que é relevante, mantendo o

mesmo número de funcionários, entre servidores

públicos colocados a sua disposição e seu pró-

prio pessoal, regido pela CLT, totalizando 332

funcionários.
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FINANCIAMENTO

Até mesmo um financiamento obtido pela
COCEA junto ao BD-Rio, para a expansão do

Matadouro Industrial de Santa Cruz, no valor de

Cr$ 4.267.000,00, cujo vencimento ocorreria so-

mente em 1980, foi integralmente pago. Em

caixa, a «empresa tem Cr$ 69 milhões. Em mar-

ço de 1975, o capital social da COCEA era de

Cr$ 7 milhões, dos quais apenas Cr$

6.400.000,00 integralizados. No entanto, menos

de dois anos depois, em dezembro de 1976, a

empesa já elevava, seu capital para Cr$

30.400.000,00. Na ú!»ima Assembléia Geral,, rea-

lizada a 21 de. dezembo passado, o capital foi

aumentado para Cr$ 91.200.000,00.

Em 1974, o estoque médio mensal de mer-

cadorias se situou emCr$ 4.098.594,74, enquan-

to em 1978 foi de Cr$ 20.002.883,99, sendo

que em alguns meses superou a marca dos CrS

23 milhões. Ainda em 1974, a COCEA apre-

sentou lucro de Cr$ 6.450.730,39, mas em 1975,

já sob nova administração e em apenas nove

meses, o lucro se elevou a Cr$ 11.338.199,22.

Nos primeiros onze meses de 1978, a empre-

sa já registrava um lucro de Cr$ 48.880.924,78.

Isso, com a COCEA mantendo as mesmas taxas

de comercialização cobradas anles de março de

1975 e reduzindo, de 15% para 10%, as taxas

incidentes sobre bens perecíveis, como carne,

peixe e hortigranjeiros, entregues diretamente

pelo fornecedor ao órgão abastecido.

O novo Matadouro Industrial de Santa Crux, dotado da todas at condições exigida» da um
•stabelecimento moderno, foi construído pela COCEA

Ainda quanto ao lucro, em 1976, no se-

gundo ano da atual administração, ele foi de
Cr$ 22.003.939,31, quase quatro vezes o de
1974. Em 1977, o lucro já alcançava Cr$

29.989.675,76, cerca de cinco vezes o do ano

anterior ao Governo da Fusão. Em 1978, a

COCEA paticipou do capital da SIAGRO-RIO —

Empresa de Serviços e Insumos Básicos para a

Agropecuária, também vinculada à Secretaria de

Agricultura — com a soma de CrS 2 milhões.

Conforme decisSo adotada na Última Assem-

bléia Geral dos acionistas, a COCEA elevou

aquela participação em Cr$ 2 milhões, passando
a ter uma participação total de Cr$ 4 milhões.

MATADOURO DE SANTA CRUZ

Um dos aspectos mais importantes da' atua-

ção da empresa foi o trabalho realizado para
recuperar o Matadouro Industrial de Santa Cruz,

O velho matadouro, com instalações que data-

vam do tempo do Império, estava com obras

paralisadas há 28 anos. O abate era feito sob

condições de higiene precárias e anti-econômí-

cas. A operação do matadouro acarretava pre-

juízos mensais da ordem de Cr$ 40 mil. Foi

quando a COCEA, seguindo instruções do Secre-

tário de Agricultura, investiu Cr$ 12.736.210,71

nas obras de construção de um novo metadou-

ro, |únto ao antigo. As obras foram reformadas,

em ritmo acelerado, a fim de fazer do velho

matadouro um estabelecimento industrial mo-

derno. Isso foi conseguido e, já em fevereiro

de- 1977, era Inaugurado o novo matadouro

construído .dentro de todas as exigências qúr
devem ser atendidas por um moderno estabe

ledmento no gênero, de categoria Interrracional,

com câmaras de resfriamento com capacidade

para 400 bois. e um túnel congelador com ca-

pacidade de seis toneladas de miúdos. A capa-

cidade de abate é de 100 bovinos e 120 suínos

por hora. ,-í|

O Matadouro Industrial de Santa Cruz em-

prega 160 funcionários, entre operários e pes-
soai administrativo, número bastante inferior»ao

do quadro funcional encontrado em 1975, quan-
do o estabelecimento dava prejuízo. Em oulu-

bro de 1978, o Matadouro apresentou um lu-

cro líquido de CrS 1.684.981,93. 1

Funcionando sob inspeção federal, ele. é

considerado estabelecimento .modelar no País,

no que se refere às condições de higiene e de

defesa sanitária animal. Com a sua entrada "em

funcionamento, os pecuaristas e marchantes flu-

minenses tiveram suas despesas reduzidas, jo
mesmo tempo em que passaram a receber preços

justos pelos resíduos não aproveitados por eles

e que servem para a industrialização comple-

mentar. Com a garantia do órgão fiscalizaçjor

do Ministério da Agricultura, a carne e os dé-

mais p-ociutes deixam o matadouro sem o psrl-

go de oferecer problemas à saúde do consumi-

dor, já que antes, durante e após o abate to-

dos os animais são inspecionado».
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tico da UnB.

Debatedores: José de
Ribamar Melo, diretor de
Crédito Rural, Industrial
e de Programas Especial

- do Banco Central; Nuno
Casassanta, coordenador
da Assessoria Econômica
do Ministério da Agricul-

Agricultura
tura; Marcos Amorim
Netto, coordenador da
Assessoria Econômica do
Ministério da Fazenda;
Flávio Teles de Menezes,
da Sociedade Rural Bra-
sileira; Roberto Konder
Bornhausen, presidente
da Federação Brasileira

• das Associações de Ban-
COS.

Dr. Marcos Amorim Neto
O primeiro item que se colo-

ca a discussão é a dificuldade em
conciliar os objetivos da política
agrícola com o controle do orça-
mento monetário, cujo objetivo é
manter razoável equilíbrio entre
produção e preço, de forma a per-
mitir um certo crescimento da
produtividade sem estimular o
Crescimento da inflação.
È A exceção de algumas ocor-
rèncias, têm-se permitido, desde
Í966, a elevação dos meios de pa-
gamento a níveis ligeiramente su-
periores aos da inflação, para evi-
ter unia recessão pela queda de
preços ou do produto.' 

Entre outros fatores, tais co-
mo a crise internacional do pe-
tróleo e o encarecimento e modi-
fícação dos preços relativos, dois
tiontos merecem destaque como
óbices à .conciliação da política
monetária com a agrícola: o cri-
tério institucional da concessão
do crédito rural e o f uncionamen-
to do Banco Central como banco
de fomento.

' • "Subsídio, entendido co-
,-c mo imposto indireto, negati-

. vo, nao pode, portanto,, ser
-i confundido com transferên-
: cias, que se exercitam do se-

?v tor público para p privado e
- que não se encontram sob

r> controle do Estado. E o Orça-
mento Monetário não é muito' 
explícito em qualificar p que

1} é subsídio e o que é transfe-
prenda". Nuno Casassanta,
>, coordenador da Assessoria

Econômica do Ministério da"_- Agricultura.

Para entendero primeiro de-
les, é necessário que se divida o
crédito rural em três linhas^ bá-
sicas: custeio, comercialização e
investimento. O primeiro é conce-
dido na medida em que o agricul-
tor o solicita, sem restrições; o
mesmo ocorre com o de comercia-
lização, pois é automático para
aqueles que financiaram o custeio
agrícola. Apenas os créditos para
investimentos podem oscilar em
função dá política monetária.

' O grande volume de recursos
.destinados a financiamentos de
-custeio e de comercialização, que

têm critérios rígidos e institucio-.
nalizados de concessão, sem ad-
mitir qualquer contingenciamen-
to ou restrição, constitui fator de
dificuldade na execução do con-
trole monetário.

Por outro lado, o Banco Cen-
trai repassa recursos à rede ban-
caria,.que os empresta aos agro-
pecuaristas, a juros e regras pre-
fixadas. Sua atuação pode dár-se
também com a determinação aos
bancos para financiarem a agro-
pecuária a taxas inferiores às de
mercado, cabendo a ele, Banco
Central, a cobertura do diferen-
ciai dos juros como se faz com
fertilizantes. Esses dois mecanis-
mos de amparo à produção agrí-
cola se apresentam em flagrante
contradição à necessidade de re-
duzir os meios de pagamento.

Em decorrência das baixas
taxas de. juros praticados ao se-,
tor, num memento em que a in-
fiação pulou para 30% a 40%, há
uma indução à não aplicação de
recursos próprios na atividade,'
ampliando a«demanda de crédito.
Diante de alternativas mais lucra-
tivas, o eriípresário rural emprega
suas rendas e disponibilidades em
outros setores ou na compra de
terras; o que provavelmente expli-
ca, em parte, a elevação dos pre-
ços destes.

Outra. distorção freqüente-
. mente citada é, a provocada pelo
crédito calculado com base na es-
timativa da produção, que contri-
bui para concentrar capitais em
mãos dos maiores produtores ou
para a superavaliação das áreas
dè plantio. Òbserve-se que 1% dos.
contratos do Banco do Brasil cor-
respondem a 39% dos recursos
aplicados, enquanto 83%.dos con-
tratos absorvem apenas 18% dos'créditos totais. Embora timida-
mente, já se começou a corrigir
essa situação, com percentuais va-
riáveis de financiamento, a fim de
se reduzir desvio de recursos pa-
ra outras atividades.

Quanto à política de preços
mínimos, sua tônica tem sido a de" acrescentar aos custos de produ-
çãü um prêmio à melhor produti-
vidade, nunca se fixando preços
abaixo dos custos. Mas, talvez por
deficiência .administrativa, os
prazos dos"'financiamentos para
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comercialização não são compatí-
veis com as condições de cada sa-
fra, ocorrendo a formação de es-
toques financiados pelo próprioGoverno em épocas de escassez no
mercado. Quanto à outra forma
de intervenção do Governo — o
tabelamento — sempre procura
deixar margens normais de lucros,
tentando evitar ganhos especula-
tivos e procurando manter o mer-
cado abastecido, objetivo também
do imposto de exportação e do
confisco cambial. Em contrapar-
tida o Governo'subsidia uma sé-
rie de produtos gravosos — como
o sisal, algodão, cera de carnaúba
e agora também o açúcar.

Tem-se discutido também so-
bre a taxa de cambio, que estaria
contribuindo com sua supervalo-
rização, para gravosidáde dos pro-
dutos agrícolas. Para que tal afir-
mativa fosse válida, teria, ao me-
nos em tese, que estar ocorrendo
perda de reservas, queda de invés-
timentos externos no Brasil, re-
messas anormais de lucros, expor-
tações decrescentes, ao contrário
da situação que se observa. Não
há convencimento de que a taxa
cambial esteja, supervalorizada,
parecendOi isto sim, que os preços
agrícolas apresentam crescimen-
to. muito rápido, superior ao da

taxa de inflação. A gravosidáde
estaria mais relacionada com a
baixa produtividade, com os
custos de insumòs e com os altos
fretes internos. Isso, aliás, deve
ser discutido: onde está a gravo-
sidade? na fazenda? no comer-
cio?

- Diante desse quadro, de re-
cursos escassos, fazemos algumas
proposições a serem discutidas no
âmbito da determinação da poli-
tica agrícola nacional:

— adotar relação inversa-
mente proporcional entre o volu-
me da produção e o crédito con-
cedido, seja custeio, comercializa-
ção ou investimento. Isso exigiria
maior aporte de recursos próprios
pelos grandes produtores, trazen-
do mais eficácia áo crédito rural;

II ^ vincular o crédito à exi-
gênciá de um mínimo de produti-
vidade, comum sistema de prê-,
mio à melhoria dos índices, quer
sob a forma de juros favorecidos,
quer em créditos à comercializa-
ção;

III — concentrar subsídios
mais fortes nas áreas de coloni-
zaçãoou naquelas pouco produ-
tivas,'de subsistência, que pode-
riam ser incorporadas ao merca-
do;

IV — estimular sistema de
assistência técnica e fiscalização
mais eficiente, acoplado ao crédi-,
to rural;

—: regular a aplicação pe- •
los bancos, inclusive Banco do
Brasil, de recursos captados no
mercado, ao invés do sistema
atual de repasses do Banco Cen-
trai. O diferencial de juros entre
a taxa súbsidjada e a de capta-

ção seria coberto por parcela
apropriada no Orçamento da
União, com a quantificação dos
subsídios e fixação das priorida-
des em sua destinação, como ocor-.
re em todos os países do mundo.
E isso se faria para todos os sub-*
sídios, não apenas os agrícolas, e
não como agora, em que os finan-
ciamentos provém de emissões,
provocando expansão monetária.

Dr. Nuno Monteiro Casassanta

Os participantes chegaram às seguintes
constatações e colocações, entre as principais:

Agregar índices de produtividade para ob-
tenção de crédito funciona como um meca-
nismo concentrador de renda, pois os agricul-
tores mais eficientes já são detentores de
maior parcela de renda. Assim, na concessão
do crédito, dever-se-ia exigir maiores recur-
sos próprios para os produtos que já possuam
escala suficiente, embora se devesse exigir um
índice mínimo de produtividade.Subsídios elevados determinarão inevita-
velmente um racionamento dos recursos. Isto
porque todo o crédito rural se apoia hoje na
expansão monetária, e caso o Governo venha
amanhã ou depois reduzi? rapidamente a ex-
pansão da moeda, o atendimento do setor
agrícola será afetado.

Mais do que subsídios, o favorecimento ao
setor se dá via transferências contábeis, co-
mo os recursos da Resolução 69, os depósitos
prévios de importação, confiscos na exporta-
ção, etc.

Os dados do Banco Central indicariam que
cerca de 90% dos recursos alocados para o
crédito agrícola são provenientes do Tesouro,
exigindo recursos inexistentes e forçando
emissões.
•\ O problema do crédito subsidiado seria
que, efetivamente, os recursos não se recom-
põem em termos .reais; assim, se os retornos
se dão em recomposição, a cada novo ano ter-
se-á de buscar novos recursos, praticamente
a fundo perdido, para fornecer um montante
suficiente ao atendimento dos financiamen-
tos do ano.

Uma das alternativas debatidas foi a eo-
locação de títulos do Governo — Letras da
Agricultura — para captação de recursos à
taxa de mercado, com o sistema bancário
aplicando à taxa subsidiada e o Tesouro co-
brindo a diferença.

As taxas negativas de juros tendem a es-
timular a compra de terras como reserva de
valor, mas não se pode afirmar que • o fenô-
meno seja devido apenas à aquisição de ter-
ras por agricultores, já que outros setores da
economia também recebem subsídios credití-
cios e inclusive fiscais.Deve haver uma seletiviãaãe de progra-
mas a serem favorecidos por créditos e taxas
favorecidas.. O setor agrícola e o ministro áa Agricul-
tura deveriam fazer parte do Conselho Mo-
netário Nacional, já que o funcionamento de
tal órgão não diz respeito apenas aos interes-
ses dos intermediários financeiros, mas tam-
bém aos do setor produtivo.

Creio que um dos problemas
na condução da política agrícola
é o processo de baixa crítica em
relação aos conceitos econômicos
atualmente utilizados no Brasil,
basicamente relacionados e im-
portados de umà sociedade mui- -
tíssimo bem organizada, onde não
há problemas de crescimento com
tanta ansiedade como aqui. Daí
surge uma fase de inadequação
teórica ao tentarmos estudar com
seriedade o papel do sistema fi-
nanceiro numa sociedade subde-
senvolvida, com grandes aspira-
ções e necessidade de crescimen-
to a curto prazo.¦¦' "¦:•¦'• O primeiro e mais relevante
ponto no caso da agricultura
brasileira é o subsídio, cuja ca-
racterização' exata no sentido
econômico é imprescindível a
uma análise correta do volume
desse benefício.

Conceitualmente, subsídio é
entendido como imposto indireto,
negativo, e pressupõe a participa-
ção intensa do Estado na arreca-
dação e uso desses recursos face
a suas alternativas e prioridades.
A transferência se exercita do se-
tor público pára o privado.

Não pode, portanto, ser con-
fundido com transferências que

. não se encontram sob controle do
Estado. E isso é-muito importan-
te para se estabelecer a diferen-
ça entre crédito controlado e cré'
dito subsidiado. Na verdade, um
crédito controlado, com taxas no-
minais abaixo da taxa da infla-
ção não significa necessariamen-
tè concessão de subsídios; na
maioria das vezes, pode ser con-
siderado uma transferência. Co-
mo exemplos, as taxas de contri-
buição do café, nos últimos tem-
pos; do açúcar, no passado; do
confisco da soja e agora o impôs-
to de exportação. E o orçamento
monetário não é muito explícito
em qualificar o que é subsídio e o .
que é transferência.

A segunda colocação refere-
se à consciência de que a agricul-
tura precisa crescer e que esse
crescimento tem que ser também
qualitativo.

O setor apresenta coisas
curiosas. A agricultura participa
com 12 a 14% no PIB. A alimen-
tação, no entanto, corresponde a
42% dos gastos de grande parte
das famílias brasileiras; represen-
ta, também, 50% dos índices de
preço por atacado. De certa for-
ma, os produtos agrícolas podem
ser considerados bens de salário
importantíssimos.

Uma das dificuldades- com
que se deparam os responsáveis
pela condução da política agríco-
Ia consiste no pequeno espaço de
manobra entre os custos de pro-
dução e os preços de mercado,
parâmetros também considerados
para fixação dos preços mínimos.
E' muito sensível o problema de
compatibilizar preços dè bens de
salário, condicionados por proble-
mas de distribuição de renda, com
a necessidade de incentivar a pro-

dução num sistema tipicamente
privado e competitivo, através de
uma margem de lucro razoável.

Avaliado o preço de ação no
custo básico, como elemento fun-
damental na formação do lucro,
encontra-se, entretanto, a difiçul-
dade da distribuição do produto, ,
da dimensão do mercado. O pon-
to de conflito é que o Governo de-
verá necessariamente garantir
um grau de estabilidade à produ-
ção desses itens fundamentais,
diminuindo o grau de incertezas
do setor e. assegurando nível de
rentabilidade atraente,. O elevado
nível de riscos e incertezas sobre
o setor é um dos fatores inibido-
res da adoção de nova tecnologia,
que pode reduzir os custos reais,
via aumento da produtividade.

"O grande volume de re-
cursos destinados a financia-
mentos de custeio e de comer-
cialização, que têm critérios
rígidos e institucionalizados /
de concessão, sem admitir
qualquer contingenciamento
ou restrição, constitui fator
de dificuldade na execução
do controle monetário". Mar-
cos Amorim Netto, coordena-
dor da Assessoria Econômica
do Ministério da Fazenda.

Por outro lado, l}á necessida-
de de uma definição explícita do
Governo sobre seus objetivos de
política econômica, sobretudo em
duas questões básicas: o nível de
emprego geral e o que se espera
do produto agrícola, isto é, a hie-
rarquia das prioridades em rela-
cão ao crescimento da produção.
Tecnologia agrícola não se trans-
planta. Um país tropical como o
Brasil enfrenta, éni relação aos de
clima temperado, alguma desvan-
tagem para produzir alimentos, e,
pela necessidade de adaptação no
quadro genético, não se pode espe-
rar uma mudança rápida em nos-
sos níveis de produtividade. Na
fixação dos preços mínimos já se
cuida de premiar os índices de
melhor produtividade.

Não se pode levar à agricultu-
ra a culpa de ser gravosa. O im-
posto de importação, os depósitos
compulsórios e depósitos prévios
mostram, naturalmente, um sin-
toma de que na verdade há uma
certa subvalorização do custo.

Julgo temerária, por outro la-
do, a liberação das taxas de juros .
para a agricultura, pois o ajus-

¦ tamento, de qualquer forma será
arbitrário. O empresariado brasi-
leiro, descapitalizado, em busca da
sobrevivência econômica, a cur-
to prazo tem que pagar qualquer
taxa de juros e a gricultura não
pode aceitar mais um componen-
te errático para aumentar seu
grau de incertezas..

Sou favorável à concessão,
pelo Tesouro, de subsídios diretos
para substituir o atual sistema de
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repasses, que não permite uma
eficiente gerência financeira.

Basicamente, minhas propôs-
tas à política agrícola seriam rela-
cionadas com a diminuição do
grau de incerteza dos mecanismos
utilizados. Podemos destacar

— realinhamento de preços
dos alimentos, via ação do Estado,
aumentando a lucratividade dos
produtores, mantendo-se os sub-
sídios em uma escala de priori-
dade;

II •— continuidade dos pro-
gramas de pesquisa e assistência
técnica;

in — investimentos na or-
ganização da produção e no forta-
lecimento das organizações econô-
micas dos produtores, principal-
mente cooperativas;

IV — desconcentração de pri-
vilégios existentes na política in-

dustrial, que necessita de grandes
transferências do setor agrícola,
quer via reserva de mercado para
insumos agrícolas, quer no con-
tingenciamento de exportações;

— continuação dos progra-
mas de instalação e aperfeiçoa-
mento dos serviços de apoio à pre-
dução e comercialização agrícolas,
que têm grande alcance social em
relação ao baixo custo de implan-
taçaoeoperação;

VI — maior atenção no con-
trole de preços dos produtos do
mercado interno, já que o atual-
mente exercido é altamente dis-
criminatório, considerando-se a
existência de larga faixa dè popu-
lação, na periferia dos grandes
centros e no interior,que não con-
ta com os modernos equipamen-
tos de distribuição de alimentos.

Dr Flávio Teles de Meneses
Em primeiro lugar, considero

que qualquer tentativa de aperfei-
çoamento da política monetária,
no que diz respeito à agricultura,
depende, como pré-condição,. da
colocação objetiva, por parte da
sociedade e não só do Governo, de
qual o papel que a agricultura
deve desempenhar no futuro do
Brasil.

Partindo-se da premissa de
que ela vai desempenhar função
muito: importante no futuro da
economia brasileira, há necessida-
de de,: inicialmente, diagnosticar
onde estamos hoje em matéria de
produtividade, de preços e de ofer-
ta de produtos aos mercados in-
ternos e externo.

"Quando se propõe um
aumento de rentabilidade,
pensa-se logo em aumento de
produtividade. Nós conside-
ramos, ao contrário, que sem
a capitalização do setor é to-
talmente inviável falar-se em
aumento de produtividade".
Flávio Teles de Menezes, se-
cr etário da Sociedade Rural
Brasileira.

E' importante ressaltar que,
para uma perfeita coordenação e
compatibilização entre a política
monetária e a de desenvolvimento
agrícola, seria de todo interesse
que' o Ministro da Agricultura
tivesse assento no Conselho Mone-
táriò Nacional, além de um repre-
sentante das entidades privadas
do setor. E' muito difícil entender
como um colegiado que decide a
política monetária possa prescin-
dir da presença de dois represen-
tantes — do Governo e da inicia-
tiva privada — que conheçam o
fato agrícola sobre o qual a poli-
tica monetária haverá de incidir.

Nas comparações entre cré-
dito ao setor agrícola e seu desem-
penho, deve-se considerar que, nas
últimas décadas, o processo de
transferência de rendas do setor
primário para os outros segmen-
tos econômicos tornou possível a
industrialização e a urbanização
do País, com tal intensidade que
reduziu a participação da agricul-
tura no PNB para cerca de. 14%.

E é importante lembrar que,
responsável pelo emprego de 39%
apesar disso, o setor agrícola é
d a população economicamente
ativa e por até 2/3 de nossas ex-
portações em alguns anos.

Essa transferência de rendas,
entretanto, chegou a um ponto
crítico e para que a agricultura
possa manter seu desenvol-
vimento, deveria passar a ser
beneficiária de transferências dos

. outros setores que detêm 86 a
88% da renda nacional.

Como mecanismo de compen-
sação dos recursos extraídos da
agricultura através de - confisco
cambial, tabelamentos, contigen-
ciamentos, financiamento da in-
dústria e alto custo de insumos,
não nos parece que o melhor sis-
tema seja o de crédito subsidiado.
Ele serviu como elemento de
emergência, mas que deve ser re-
estudado, sob o entendimento de
tratar-se de uma antecipação de
renda. Assim, não faz sentido dar-
se crédito a qualquer setor econô-
mico, de maneira a antecipar
uma renda e ao mesmo tempo ti-
rar-lhe a rentabilidade. Tal prá-
tica força a expansão da base
monetária, expande preços, dimi-
nui a produtividade do setor e
aumenta o endividamento.

É necessário que se institua
um sistema, agindo através dos
custos ou dos preços, para que a
longo prazo seja resolvido o pro-
blema da produtividade na agri-
cultura e consequentemente ob-
tida sua auto-sustentação.

Existe um conflito básico nas
opiniões sobre o mecanismo a ser
utilizado. Quando se propõe um
aumento de rentabilidade, pensa-
se logo em aumento de produti-
vidade. Nós consideramos, ao con-
1

trário, que sem a capitalização do
setor é totalmente inviável falar-
se em aumento de produtividade.
É indispensável a existência de lu-
cro para haver possibilidade de in-
vestimentos em pesquisas e ins-
trumentos de produção, através
dos quais haveria: melhora no
desempenho da área primária.
Somente após isso se poderia pen-
sar em exigir maior aporte de
capital próprio, modificações nas
taxas de juros e seletividade do
crédito, que seriam conseqüência
da modificação inicial prevista
nos termos de intercâmbio entre
a agricultura e os outros setores.

Para se abordar a política
agrícola, não se pode deixar de
iniciar a análise pelo alto da pira-
mide: a política econômica geral
do País. E sente-se, então, a pri-
meira grande lacuna, que é a
inexistência de definições claras
sobre o que se deseja, das linhas
que norteariam todos os atos con-
cretos.

Na definição dessas linhas, um
ponto fundamental é a consoli-
dação do Orçamento da União,
para que se conheça como um
todo qual é a realidade orçamen-
tária nacional, com determinação
das transferências de renda, com
uma decisão bastante clara e níti-
da de política geral fixada pela
sociedade.

Para a montagem global da po-
lítica agrícola, existe a necessida-
de de estabelecer ou permitir q<ie
se fixem preços adequados para os
produtos agrícolas, de maneira a
tornar o setor atrativo, pelas re-
gras normais de uma economia de
mercado.

A própria intervenção estatal
deveria ser revista, aperfeiçoando-
se a forma de sua atuação. A pro-
blemática de preços ao produtor
e ao consumidor e um exemplo. O
grande gargalo, em nossa opinião,
está na comercialização da agro-
pecuária, pois temos preços desin-
teressantes nas duas pontas ao
mesmo tempo. Para corrigir a
situação,. o Governo enfrenta o
problema de ter que criar meca-
nismos que deveriam ser têmpora-
rios e acabam se transformando
em permanentes, especialmente
porque muitos produtos são con-
siderados salArios, com peso poli-
tico e sociul muito grande. Mas a
sistemática adotada tem feito a
transferência de ônus de maneira
inadequada.

A ação do Governo deveria ter
alguns enfoques nitidamente bá-
sicos e indispensáveis, como a
montagem de infra-estrutura ade-
quada em transportes, energia e
instalações físicas para estoca-
gem. Tem havido constante de-
gradação do homem do campo, em
decorrência de as atenções do Po-
der Público se voltarem priorita-
riamente para o homem urbano.
Parece que chegou o tempo de
corrigir isso, dando ao homem do
campo as condições adequadas de
saúde, habitação, educação e trei-
namento, para diminuir o fluxo
de mão-de-obra no sentido cam-
po-cidade, que aumenta os proble-
mas dos grandes centros.

E aqui poderíamos acoplar
dois assuntos, a comercialização
e a infra-estrutura relacionada
com. o homem. Para atender a
ambos, uma política de incenti-
vos a agroindústria traria refle-
xos benéficos sob os aspectos de
descentralização da atividade
econômica e dos pólos de atuação
dos trabalhadores.

Mencionaríamos ainda a
atuação governamental para de-
senvolvimento dos programas de
pesquisa e extensão, que reque-
rem maiores investimentos e que
poderiam contar também com
um esforço da área privada, co-
mo ocorre na Bahia, com a expe-
riência altamente positiva da
CEPLAC, que obteve reação mui-
to boa dos produtores.

¦rjg i^H

Roberto Konder Bornhausen
Além disso, cremos que a in-

formação ao produtor deveria me-
recer melhor atenção, pela influ-
ència que exerce sobre a comer-
cialização, especialmente para o
agricultor de baixa renda, sempre
prejudicado pelo isolamento em
que vive.

A política de preços mínimos
é realmente um mecanismo muito
importante e poderia servir de
monitor ao que se deseja em ter-
mos de agropecuária. Parece que
algumas vezes chega-se ao ponto
de desestimular a produção de ai-
guns gêneros, com tradicional re-
ceio de estoques, o que achamos
errado. Com franqueza, cremos
que se deveria estimular uma
agricultura de abundância, com
ênfase na estocagem, em termos
não só de regular a comerciali-
zação interna, como também de
normalizar a participação no mer-
cado externo. Para a presença
adequada no mercado internaoiò-
nal, chega a ser imperativo a exis-
tência de estoques razoavelmente
elevados. Naturalmente isso influ-
enciaria o orçamento monetário,
mas aí retornamos ao pontoinicial da necessidade da for-
mação da pirâmide das priori-dades nacionais.

"A abertura de novas
fronteiras tem recebido exa-
gerada primazia, não se cui-
dando da exploração mais
adequada das áreas antigas,
apesar de estarmos precisan-
do de respostas rápidas. Não
se trata de opção, mas de do-
sagem na alocação de recur-
sos". Roberto Konder Born-
hausen, presidente dá Fe-,
deração Brasileira das Asso-
ciacões de Bancos.

Nesse quadro se insere a
questâada produtividade,' que em
termos de média, vemos nossa
situação extremamente incômoda
quando comparada à de outros
países. Müs temos áreas onde o
rendimento é do melhor nível e,
sob esse enfoque, caberia maior
ênfase à exploração das atuais
fronteiras agrícolas do país, mais
desenvolvidas, onde já temos
grande parte da infra-estrutura
necessária e que talvez necessitem
de menor reforço de carital para
uma resposta muito mais rápida.
A abertura de novas fronteiras
tem recebido exo,gerada primazia,
não se cuidando da exploração
mais adequada das áreas antigas,
apesar de estarmos precisando de
respostas rápidas. Não se trata de
opção, mas de dosagem na alo-
cação de recursos.

Ainda sob o enfoque da alo-
cação, creio que o crédito rural
deveria merecer um contingência-
mento que permitisse a admlnls-
tração do orçamento monetário,
sendo inoportuna a modificação
do critério de juros subsidiados

sem que antes se vislumbre a con-
trapartida necessária à desativa-
ção total ou parcial desse instru-
mento, sob risco de aumentarmos
o nível de insegurança do agricul-
tor. Evidentemente, o subsídio
tem o defeito de distorcer a men-
talidade dó empresário, que deslo-
ca a atenção, da sua exploração
econômica para outro ponto, em
busca de melhor retorno aos capi-
tais aplicados.

Admite-se que realmente
ocorrem desvios, na acepção com-
pleta da palavra, ou seja, fraudes,
como o caso do adubq-papel. Mas
são marginais em comparação ao
volume global do crédito rural
manipulado. Agora, o outro desvio
— e não gostamos de menciona-
los assim — é a opção que o em-
presário faz de investir o capital
próprio, ou parte dele, em outros
ativos, porque é atraído a isso.
Mas não significa que esteja pra-
ticando desvio irregular, está pra-
ticando uma legítima opção

Quanto às aplicações finan-
ceiras, encaramos, como outros
participantes, com a maior gra-
vidade o aspecto do crescimento
da rentabilidade não-operacional
das empresas, pois isso demonstra
que-elas estariam desestimuladas
a novos investimentos na sua área
ou em outras assemelhadas e
também porque essa aplicação a
curto prazo está sendo lastreada
pela divida pública interna, com
transferência de recursos, da área
privada, para a oficial.

A agricultura está, pois, den-
tro de um contexto global e ou-
tros setores também têm sub-
sídios, não se podendo injustiçar
o. setor agrícola com tratamento
desigual.

Quanto ao crédito rural, nos
bancos privados, maior parcela
provém da Resolução 69. Os re-
passes governamentais, que per-
tnitem ao sistema margem adicio-
nal de receita, são insuficientes
pelo volume e pela massa. Assim,
o diferencial de juros acaba sendo
pago pelos tomadores de crédito
de outros setores, com o que está
havendo uma transferência muito
especificada de um determinado
segmento para outro, ambos mui-
to peauenos. Por isso, achamos in-
dispensável a adoção da idéia de
incluir todos os subsídios no or-
çamento central e, através dele,
a sociedade decidir sua redistri-
buição.

O crédito subsidiado, por ou-
tro lado, favorece uma pequena
parcela de agricultores; na ver-
dade é a que apresenta maior res-
posta em termos de produção.
Todavia, o ônus dele decorrente
atinge a todos os setores indistin-
tamente. Qualquer alteração na
política creditícia, no entanto,
deve levar em conta a produção a
nível de subsistência. Esse seg-
mento seria beneficiado por um
crédito especial, com finalidade
social e não econômica.

Dr José de Ribamar Melo
Analisando os dados estatis-

ticos de 1972 a 1977, chega-se à
conclusão que somente 9,1% dos
recursos alocados à agropecuária
foram captados da poupança dos
depósitos do sistema bancário; os
restantes 90,0% provieram basi-
camente das autoridades monetá-
rias, e, portanto, alimentados por
emissões.

Esse é um grande problema.
Na elaboração anual do orçamen-
to, é projetada uma expansão dos
meios de pagamento. Mas quando
fatos surpreendentes, que sempre
acontecem na agricultura e na
economia do País, forçam as auto-
ridades monetárias a realocarem
recursos, são efetuados cortes no
crédito rural. Minha tese é a de
que, quanto menos esse crédito
depender da política monetária,
mais estável ele será para a execu-
ção dos programas.

A demanda de financiamento
existe pelas próprias necessidades
do setor e não é o subsídio que a
aumenta. É natural que o crédito
subsidiado seja mais aceito e dis-
putado. Mas a taxa de lucro do
produtor deve ser muito mais
atraente. O ideal seria que os re-
cursos fossem ofertados à taxa de
mercado, com os diferenciais pre-
vistos inclusive na Lei n9 4. 595,
de 3 ou 4 pontos, por que isso não
induziria sua utilização em outras
finalidades.

É evidente, porém, que não se
poderá deixar os preços dos pro-
dutos agrícolas ao sabor da ofer-,
ta e da procura, principalmente
num país de baixa renda como o
nosso, o que faz com que o Gover-
no continue se preocupando com
as camadas menos favorecidas da
população, intervindo nos preços.
Diante disso, não há como eli-

minar o subsídio ao produtor.- A questão maior é a de como
encontrar recursos para financiar
adequadamente a agricultura,
sem que eles tenha caráter infla-
cionário. Temos debatido o assun-
to com o Ministro Mário Simon-
sen, que afirma que se deve mobi-
lizar junto ao Orçamento da
União os recursos para o acessório
e não para o principal, como
atualmente se faz, surgindo três
alternativas que gostaríamos de
expor: "

A primeira seria a obtenção de
recursos no mercado financeiro, a
taxas correntes, através da colo-
cação de "bônus agrícolas" ou ou-
tro tipo de papel. O diferencial de
juros de captação e de aplicação
desses recursos ficaria a cargo do
Orçamento da União ou à conta
de fundos governamentais ad-
ministrados pelo Banco Central,
com menores efeito expansionis-
tas da base monetária.

"Dois óbices importantes
à conciliação.da política mo-
netária com a agrícola: o cri-
tério institucional da conces-
são do crédito rural e o fun-
cionamenio do Banco Cen-
trai como banco de fomento".
Marcos Amorim Netto.

A segunda alternativa seria a
liberação dai taxas de juros do
crédito rural, com sua equipara-
ção às vigentes no mercado finan-
ceiro. Isso tenderia a atrair mais
decididamente o interesse dos
bancos comerciais para essa mo-
dalidade e operação, que propor-
cionaria rentabilidade igual às
demais. Ressalta-se, entretanto, as

limitações do sistema para tender-
ao volume da demanda, já quetodas as disponibilidades estão
aplicadas na economia do país.Então, não se deve esperar que a
a liberação da taxa de juros ao
crédito rural vá permitir ao
sistema de bancos aumentar sig-
nificativamente suas aplicações
no setor. Em contrapartida a in-
tervenção governamental far-se-
ia através de uma política de pre-
ços mínimos mais elevados, capaz
de compensar integralmente o
aumento dos custos de produção
daí decorrentes.

Para proteção do consumidor
final, o Governo adotaria, nesse
caso, as seguintes alternativas,
isoladas ou conjuntamente:

maior agressividade como
comprador da produção, para
transferi-la à população a preços'
compatíveis com seu poder aqui-
sitivo, com vultosas apropriações
de recursos orçamentários a título;
de subsídio pelo produto colhido,
como se pratica em vários países;"

deixar ao mercado a tare-
f a de formação dos preços ao con-,
sumidor. Na hipótese de preços
abusivos, intervir com: estoques
reguladores formados da maneira
indicada anteriormente. £

Finalmente, a terceira alter*
nativa é a da liberação pura e
simples da taxa de juros do cré»
dito rural, deixando-se a critério
do mercado o estabelecimento dos
preços ao consumidor. Esta alter?
nativa não resiste a qualquer aná-
lise, pois resultaria em prejuízo
para o próprio produtor rural O
baixo nível de renda de nossa
população, aliado à alta desenfre,^
ada de preços, provocaria rápida,
estagnação do consumo. ,+

Dércio Garcia Munhoz
Estas são as idéias que surgi-

ram no sentido de desvincularmos
o crédito rural da base monetária.

Seria interessante colocar
alguns pontos adicionais àquilo
que foi exposto pelos demais par-
ticipantes da mesa. Algumas
dúvidas que me ocorrem, e que
deveriam também ser debatidas.

Uma delas diz respeito à
colocação, que vez por outra os
jornais registram, no sentido de
que um aumento da oferta agrí-
cola tende a ser um instrumento
eficaz para a redução da inflação.
Ora, parece-me que o aumento da
oferta sem paralelo aumento da
produtividade, tende a deprimir
a renda do setor, ou dos produto-
res, via queda dos preços.

Quanto às relações de tro-
ca do setor agrícola, e análises
que tenham por base preços pagos
ou recebidos pelo produtor, vejo
que tais indicadores são ainda
precários. E isto porque os pre-
ços recebidos têm por :base a
média simples dos doze meses do
ano, enquanto a comercialização,
ou os preços efetivamente recebi-
dos, está concentrada em um
determinado período, com maior
oferta e preços certamente inferi-
ores aos da entressafra. E para os
preços pagos, cujos dados, tam-
bém média de doze': m e se s,
referem-se de forma agregada a
cada Estado, envolve a questão de
que as diferentes lavouras não
utilizam necessariamente os mes-
mos insumos, e a composição des-
tes dentro dos custos também de-
ve ser diferente. Quanto aos pre-
ços recebidos é interessante ainda
observar que os Índices do Ataca-
do revelam que apenas legumes e
frutas, raízes e tubérculos, regis-
tram crescimento superior ao In-
dice Geral de Preços ou a Preços
no Atacado — Disponibilidade In-
terna, entre a média de 1970 e
1971 e o ano de 1977. Aparente-
mente, portanto, a pressão do se-
tor sobre os índices de preços se
deu exatamente onde o sistema de
comercialização seria mais desor-
ganizado.

Com relação ao crédito
considero que os recursos para o
custeio são insuficientes e não
abundantes, embora não escas-
sos, na medida em que os finan-
siamentos são concedidos a quem
os procuram, sem restrições. Mas
note-se que em 1977 o custeio
agrícola de todo o sistema de cré-
dito rural deve ter alcançado
Cr$ 90 bilhões, enquanto a renda
agrícola, incluindo também a
pecuária, foi de Cr$237 bilhões,
e o valor da produção pode ser es-
timado em um mínimo de Cr$ 360
bilhões. Não se pode, pois, compa-
rar saldos dos créditos e renda li-
auida do setor. Nos Estados
Unidos a renda líquida no setor
rural é de 20 biihões de dólares, as
vendas de 100 bilhões e o débito
de 120 bilhões, segundo dados de
1977 da Business Week. A queda
na participação da renda agrícola
na renda total não seria, portan-
to, um indicador da transferência
da renda para outros setores, mas
sim fruto da modernização, com
o que parte da renda passaria a
ser contabilizada como renda ur-
bana.

—i A preocupação maior se-
ria não com o excesso de crédito,
mas sim em relação à seletivi-
dade, já que custeio e investimen-
to, por exemplo, não deveriam ter
tratamento idêntico, inclusive
rjorque o investimento, dado a
longo prazo, recebe subsídios
cumulativos, e praticamente em
três anos o crédito transforma-se
totalmente , em doação, concen-
trando riquezas. Também para in-
vestimentos dever-se-ia distinguir
aqueles que aumentam a eficácia
do estabelecimento, que aumen-
tem a produtividade.

• "Julgo temerária, por on-
tro lado, a liberação das ta- -
xas de juros para a agricul- -
tura, pois o ajustamento, de "•¦
qualquer forma, será arbitra- «
rio. O empresariado brasüei- •>
ro, descapitalizado, em busca !
da sobrevivência econômica, "
a curto prazo tem de pagar
qualquer taxa de juros, e a ..
agricultura não pode aceitar .
mais um componente erráti- ...
co para aumentar seu grau i
de incertezas". Nuno Casas-
santa.

Aspecto também impor-
tante é quanto ao dilema sub-
sídios ou liberdade de preços. RS-
almente não vejo tais alternatl»-
vas, de retirar-se controles de pre-
ços juntamente com a eliminação
dos subsídios. Parece-me uma tro-
ca inviável, já que não se sabe a
quem beneficiaria a liberdade de
preços. Inclusive acho impossível
permitir-se comportamento erra-
tico dos preços. Além do que o
setor agrícola só teria a perder,
com conseqüências imprevisíveis^

Os subsídios, ou transfie-
rências como alguns classiifcam,
não são dirigidos apenas ao setor
agrícola. E pode-se calcular que ps
subsídios pára o custeio agrícola
devam estar eqüivalendo àqueles
concedidos à exportação de
manufaturados — pouco abaixo
de 2 bilhões de dólares em 1977.
E' fato que muitos subsídios para
exportação indiretamente bèné-
ficiem o setor agrícola, já que
ativam a demanda para a trans-
formação industrial e exportação.

Sobre os reflexos de uma
desvalorização cambial acho que
devem ser considerados dois as-
pectos — no angulo do expor-
tador, que raciocina em termos de
cruzeiros, e no angulo do Ministro
da Fazenda, que pensa em recei-
tas em dólares. E isso porque sem-
pre é possível que uma desvalori-
zação que leve a preços externos
mais competitivos, dê mais cruzei-
ros a um e menos dólares ao ou-
tro. Quais seriam efetivamente os
resultados finais?

Considero válida a inter-
venção do Governo no controle
dos preços internos, para impedir
a internalização de altas ocorri-
das no mercado internacional. E
finalmente não entendo como se
pode financiar máquinas para
substituição da mão-de-obra, per-
mitindo-se prestações fixas da
amortização, a longo prazo, dian-
te da alternativa de custos salari-
ais crescentes.

Esses são alguns pontos
que julço útil introduzir para a
discussão.
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A agricultura num contexto de urbanização
Os pontos principais destacados pelos de-

batedores, alguns polêmicos e/ou dtvergen-
tes, são:

O Poder Público, especialmente o munU
cipal e o estadual, não tem assumido a.defe-
sa das áreas agrícolas mais produtivas, ou a
defesa ecológica, ambiental ou paisagística.

Em termos de política, cumpre evitar a
marginalização das populações de núcleos
menores e mais pobres, que mesmo num pro-
cesso de abertura política não serão defendi-
dos porque representam pequenos contingen-
tes eleitorais ou menos significativos.

Discutiu-se, de forma polêmica, a particl-
pação brasileira, no processo de desenvolvi-
mento. É necessário descentralizar política-
mente e descentralizar socialmente.

Ê necessário aprofundar os estudos de re-
membramento e de aproveitamento das áreas
que sofrem pressões urbanas. No Nordeste, o
problema da terfà, do desaparecimento em
pequenas cidades, das lojas, das oficinas, das
pequenas indústrias, que morrem sem o apoio
dos organismos governamentais.

O sucesso, tanto de desenvolvimento urba-
no como de desenvolvimento rural no Brasil
está baseado num modelo capitalista, um mo-
delo de acumulação, fenômeno que tem refle-
tido, sobretudo, uma grande falta de imagi-
nação daqueles que militam, em qualquer
instância, no trato dos problemas urbanos e
rurais.

Deve-se pensar numa definição de um zo-
neamento do Brasil, em termos da relação en-
tre urbanização e área rural. Foram sugeri-
dos três tipos de zonas rurais: a que sofre a
pressão urbana; a zona rural vazia, decaden-
te, onde a urbanização e a agricultura são in-
cipientes; e, a zona dinâmica, que é aquela
distanciada na cidade, mas que tem uma re-
presentatividade muito grande no que tange
à geração do produto e emprego (exemplos:
Rio Grande do Sul, Sul de Mato Grosso, São
Paulo, Sul da Bahia e Triângulo Mineiro).
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¦À busca do equilíbrio entre
o social e o econômico

A professora Maria
Adélia de Souza ressaltou
que "qualquer política
para o País deveria ter
como característica prin-cipal a busca de um
equilíbrio maior entre o
desenvolvimento social e
o desenvolvimento
econômico, o primeiro
que tem como preocupa-
ção essencial o homem,
e o segundo que tem
como meta principal o
capital-»-© -sucesso tanto
de desenvolvimento ur-
bano como do desenvol-
vimento rural no Brasil
está baseado num mode-
Io capitalista, um mode-
Io de acumulação, fenô-
meno que tem refletido,
sobretudo, uma grandefalta de imaginação
daqueles que militam,
em qualquer instância,
no trato dos problemasurbanos e rurais".

A professora Maria
Adélia é contra qualquertipo de dualidade ur-
bana/rural. Disse e,ia
que "de fato, o que exis-
te é um todo, onde uma
parte é mais previlegia-da do que a outra, mas
não são dois. A duali-
zação terá sérias impli-
cações na interpretação
do fenômeno de urbani-
zação. Quase todas as
cidades brasileiras não
saberiam definir se a
população que ali vive é
iminentemente urbana e
se a população que vive
na zona rural é eminen-
temente rural. Sempre
existirá qualquer víncu-
Io que liga o homem ur-
bano à terra e o homem
rural à cidade. Precisa-
mos pensar num equilí-
brio da rede urbana bra-
sileira, através do ur-
bano e do rural, no
d e senvolvimento regio-
liai de um espaço menor
do que o espaço nacio-
nal".

— Ao invés de se pro-
por uma política para o
campo e uma política
para a cidade, seria
necessário propor-se uma
política de organização
territorial, uma política

que pensasse de forma
continuada e integrada
nas inter-relações entre
o campo e a cidade, nas
conseqüências de deter-
minadas opções sobre o
desenvolvimento urbano
ou rural. O fato é que es-
sas opções dependlerão
das decisões que o Gover-
no venha a tomar sobre
o desenvolvimento agri-
cola. Isso terá outras im-
plicações. £ um processo
que não vai diminuir.
Implicará no aumento
cada vez maior das taxas
de investimentos e invés-
timentos cada vez maio-
res no processo de me-
tropolização. Metropo-
lização não só das re-
giões metropolitanas,
no sentido institucional
como já temos, mas me-
tropolização d a q uelas
cidades-pólo, cidades
que estão no ponto des-
se processo de urbani-
zação.

Sobre o desenvol-
vimento do campo, a
professora Maria Adélia
disse preferir falar do
campo, no rural, do que
especificamente da agri-
cultura:"Talvez tivéssemos
três opções. A primeira
seria aquela de que o
d e s e n v o lvimento da
atividade da área agro-
pecuária se vinculasse ao
desenvolvimento da
atividade industrial, que
todo o encaminhamento
do desenvolvimento do
campo fosse canalizado
para um posterior desen-
volvimento do setor in-
dustrial. Talvez com isso
pudéssemos levantar a
hipótese de que o campo
perderia um pouco da
sua originalidade, de que
geraríamos ou criaria-
mos um mecanismo de
d e pendência agrícola.-
industrial, quf; se toma-
ca assim e apenas assim,
não seria uma saída ló-
gica. A segunda opção
seria aquela de tentar
preservar ao máximo o
crvmpo.

"Estou falando a nível
de hipóteses contradito-

rias e absurdas. Trata-se
do problema da preser-
vação ecológica. A tercei-
ra opção adotaria uma
p o sição intermediária,
onde o campo se inseri-
ria num desenvol-
vimento global da socie-
dade, tentando fazer
com que os homens que
ainda têm vocação pelo
trabalho rural Ia pudes-
sem permanecer, sem
um desnível das suas
condições de vida. E'
muito difícil fazer a op-
çãr. Sempre que apre-
sentamos três opções,
uma representa a com-
posição das outras duas.
O homem rural é muito
apegado à terra. Este
apego denuncia uma
certa postura tradicio-
nalista e conservadora.
Fsse aspecto de integra-
ção do espaço rural na
economia global já exis-
te. O espaço rural vem,
dia a dia,' se tornando
um objeto de conquista
daqueles que moram nas
cidades".

A professora Maria
Adélia teceu comenta-
rios e analisou o proble-
ma da especulação em
áreas rurais, falando da
necessidade de se im-
plantar, uma política de
organização do território
e que certas regras do
jogo fossem definidas,
não só para a área urba-
na, mas também para a
área rural:

— Devemos pensar
numa definição de um
zoneamento d o Brasil,
em termos dessa relação
entre urbanização e área
rural. Talvez se pudesse
estabelecer três tipos de
zonas rurais, a primeira
é aquela que sofre a
pressão urbana, a segun-
da é aquela zona rural
vazia, decadente, onde a

urbanização e a agricul-
tura são incipientes. O
terceiro tipo, que se con»
vencionaria chamar zo»
na dinâmica, que é aque-
Ia distanciada das cida-
des, mas que tem uma
representatividade mui-
to grande no que tange
à geração do produto, à
(geração do emprego. A
palavra-chave para a zo-
na de pressão urbana é
"concatenação", conca-
tenização de ações e da
propósitos. As zonas di-
namicas são extrema-
mente complicadas e a
palavra-chave para elaa
seria "harmonizar".

Quase todo o Estado
do Rio Grande do Sul,
io Sul de Mato Grosso,
São Paulo, Sul da Bahia
e Triângulo Mineiro são
zonas que vislumbro co-
mo dinâmicas do ponto-
de-vlsta agrícola, mas
que já conhecem alguns
problemas, como o do re-
membramento, o proces-
so de minifundiarização
dessas áreas. O Rio
Grande do Sul, que é
exemplo típico, certas
áreas de São Paulo, o
Norte do Paraná merece-
riam ser objeto de re-
membramento. Para as
zonas rurais decadentes,
a palavra-chave é "pro-
teção", não só da terra,
como do homem.

v

Para essas zonas de
extrema importância um
zoneamento no sentido
de uma proteção e defi-
nição de um patrimônio
verde ou não verde. O
cercado se inseriria nes-
sa zona, e toda uma
grande extensão do ter-
•ritório brasileiro deveria
ser melhor especulada e
até mesmo protegida.
Dentro das áreas deca-
dentes existe uma quan-
tidade de terras incultas,
de boa qualidade, que
também deveriam ser
objeto e um determina-
do tipo de intervenção.

Que se criassem ou se
aplicassem sanções já
existentes e que fosse
dinamizada a sua utill-
zação.

Há necesidade de um
zoneamento mais efici-
ente que separasse áreas
agricultáveis e florestas.
Elas, vêm se constituin-
do no grande celeiro de
mão-de-obra pára ur-
banização, seriam quase
que áreas essenciais de
ocupação, através de um
tipo de atividade associa-
tiva, onde a exploração
da terra fosse um pouco
mais trabalhada. Quan-
do imaginei essas formas
de intervenção na agri-
cultura ou na zona ru-
arai, eu sempre tive para
mim que a causa da or-
ganização está lá. Não
me moveu o intuito de
criar novas técnicas e
novas fórmulas para en-
carar o processo de ur-
banização".

Terminando a sua ex-
posição, a professora
Maria Adélia disse
que "o processo de ur-
banização brasileiro sur-
giu com a migração ru-
ral do homem. Hoje,
temos e conhecemos
urna segunda etapa de
urbani zação, mas o
grande momento foi o
rural-urbano, e este
momento tende a
necessidade de uma poli-
tica de organização do
território brasileiro que
contemple o urbano ru-
ral. Da mesma forma
que para a política ur-
bana se propôs um ma-
crozoneamento do país,
em termos de contenção,
que se tentasse articular
as três zonas rurais —
de expansão urbana,
zonas decadentes e
zonas dinâmicas num
modelo só mais consis-
tente do que o modelo
que poderá vir a ser ou
urbano ou rural.

Coordenador:
Jorge Guilherme de Magalhães Francis-
coni
Debatedores:
Maria Adélia de Souza, da FAO; Walfri-
do Salmito Filho, superintendente da
Sudene; Edgard Iriò Simm, presidenteda Cotrijui; Padre David Regan, Assessor
da Pastoral Urbana, da CNBB; Deputado
Célio Borja (Arena-RJ); Hamilton Car-
valho Tolosa, do IPEA/INPES.

Jorge Guilherme de Magalhães Francisconi
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Se o leitor, ou leitora,
considera que o tema"Agricultura num Con-
texto de Urbanização"
deve ser abordado dentro
da velha dicotomia Cam-
po versus Cidade, con-
sidere-se frustrado: o ve-
lho Eça de Queiroz já es-
tá ultrapassado.

Na manifestação dos
participantes deste pai-
nel, reunidos para um
debate preliminar, os
conceitos de campo e
cidade emergem como
còmplementares e inter-
fependentes. Os contras-
tes ai existentes, obser-
vam os painelistas não
menos importantes do
que aqueles outros veri-
ficados na sociedade bra-
sileira. E apesar de sua
diversidade na origem e
nas experiências, a s
questões-chave aqui le-
vantadas, pelo técnico
ou político, pelo ad-
ministrador público e
privado, pelo religioso ou
pelo professor univer-
sitário, são muito orien-
tados para o país quedesejamos construir, às
questões a responder e
as metas que a nação
deve se propor a atingir.

Em seis horas con-
secutivasde reunião,
com a tarefa de definir
uma Agenda para o
Amanhã, considerou-se
que "o amanhã é o futú-
ro, e o futuro é o somató-
rio de muito passado,
um pouco de presente e
um grande compromisso
com aqueles que .serão.
O futuro é sobretudo re-
flexão. E será também
ação". E foi assim, que
na sala austera e lu-
minosa de Brasília,
criou-se um microcosmos
da nação. Parcial, mas
expressivo em suas ten-
soes e dúvidas. Constru-
tivo em sua crença de
que existe um grande
potencial, latente e não
utilizado, em toda
nação. Comungando
todos da percepção de
que o país precisa es-
tabelecer as grandes
metas e criar novas
bases, sobre as quais se-
ra construída a nação.

Dentro da notável
transformação obser-
vada no país, desde 1964,"o balanço econômico de
todo o exercício sempre
apresenta saldo credor;
o balanço social sempre
apresenta saldo nega-
tivo, e este saldo nega-
tivo vai se acumulando
ao longo das gerações".
De forma semelhante fo-
ram encarados os proble-
mas de participação
comunitária e distribui-
ção de renda, de integra-
ção dos órgãos gover-
namentais no apoio ao
setor privado; caüuquis-
mo institucional e tràns-
formação da estrutura
social, de tal maneira
que a questão campo-
cidade, sem jamais dei-
xar de ser o ponto focai
da reunião, surgia como
uma resultante de poli-
ticas maiores, em torno
das quais o grupo coin-
cidia ou divergia em
suas manifestações.

Faltando-me engenho
'e arte para poder descre-
ver ao leitor, de uma
maneira organizada e
precisa, as questões dis-
cutidas, tentarei apenas
apresentar alguns pro-
blemas mencionados, e
lembrar certos para-
doxos e desequilíbrios de
nosso desenvolvimento.

Paradoxal é a observa-
ção de que quanto mais
se aproximam o "modus
vivendi" e as expectati-

vas do campo e da cida-
de, maior é a necessida-
de de que sejam defi-
nidas e defendidas as
fronteiras das áreas
naturais e de uso rural.

Isso porque, por um
lado, moderniza-se o hin-
terland pelo processo de
exploração da terra, peladifusão crescente de in-
formações ou bombarde-
amento, pelo rádio e pelaTV, de novos padrões de
vida. Criam-se novas ex-
pectativas, melhoram as
estradas e as comunica-
ções, compram-se carros
de terceira ou quartamão. Tudo isso entra
num somatório que gera
a ansiedade por novo
comportamento de con-
sumo e que acelera a
própria migração rural-
urbana. E os fatores de
natureza econômica pre-
ponderam sobre o social
ou o cultural existentes,
os quais não são sequer
considerados.

Como conseqüência,
lembra alguém, a vida
do agricultor e do lavra-
dor é de tal forma des-
prezada no sistema
econômico e financeiro;
de tal maneira margina-
lizada nos programassociais e culturais queaqueles que vivem no
campo e nas pequenas
cidades, não consideram
a "terra como a mãe pro-tetora, produtora e
amiga, mas como uma
grande prostituta, a ser
explorada e utilizada".

Observa-se que a mo-
dernização que invade os
campos gera núcleos dis-
persos, com as famílias
abandonando as terras,
que não lhes pertencem,
onde até hoje viviam.
Transformam-se os hábi-
tos pela modernização
da lavoura e da pecuá-
ria, pela tecnologia de
insumos e de manuseio,
pela comercialização. O
padrão de vida se altera,
e o próprio uso do tempo
no meio rural mais e
mais se assemelha ao do
trabalhador urbano. E,
repetindo, esta moderni-
zação dos comportamen-
tos tem um cunho muito
econômico, que conflitua
com o descaso e o atraso
observado na base social
e educacional. A ins-
trução que é oferecida é
urbana e inadequada pa-
ra as exigências da vida
de agricultor; não exis-
tem médicos, dentistas,
assistência social. Res-
salta alguém: o valor da
terra tem crescido vio-
lentamente; diz outro: e
os mais humildes e os
pobres vêm sendo ex-
pulsos da posse da terra.
Urbana ou rural, não im-
porta. Basta serem hu-
mildes. Para o homem
do campo, portanto, o
paradoxo do salto positi-
vo da área econômica
existe, conflitando com o
negativo saldo so c i a 1.
São fatos concretos que
ele enfrenta, de maneira
semelhante ao homem
das "periferias urba-
nas".

Visto por outro angu-
Io, que tangencia sem
afetar tão fortemente o
dia-a-dia do homem ru-
ral, existe o fenômeno do
lot e a m e n t o indiscri-
minado e da pressão
urbana sobre as áreas
rurais. Nesta área é
exigida uma ação gover-
namental, que oriente o
desenvolvimento urbano
e a ocupação territorial
do país. O poder públi-
c o, espe cialmente o
•municipal e o estadual,

não têm assumido, a
defesa das áreas agrico-
Ias mais produtivas, ou
a defesa ecológica, ambi-
ental ou paisagística. As
atividades predatórias
do poder econômico
devem ser contidas e a
ocupação de novas áreas
para fins urbanos orien-
<tada. Em termo de "poli-
tica", cumpre evitar a
marginalização das
populações d e núcleos
menores e mais pobres,
que mesmo num proces-
so de abertura política
não serão defendidos
porque r epresentam
p èquenos contingentes
eleitorais ou menos sig-
nificativos. São os ha-
bitantes dos pequenos•municípios, dos distritos,
das noVas formas de nu-
cleação que surgem pelo
interior do país. Em
termos de "policies", a
presença do espaço terri-
torial na programação
administrativa, a neces-
«idade dos estados defi-
nirem um zoneamento
territorial, através de le-
gislação específica. Vol-
taremos a este problema
logo adiante.

"O desenvolvimento
da indústria, com a
crescente automação co-
existe ao lado do mun-
do cada vez mais vasto
dos trabalhadores não
qualificados, da mesma
forma que as grandes
fazendas, altamente
mecanizadas, exis tem
em face do lavrador tra-
dicional com a enxada
na mão".

• Um segundo item, ai-
tamente polêmico e bas-
'tante discutido foi o da
participação da popula-
ção brasileira no proces-
so de desenvolvimento.
Por um lado exemplifica-
se: "Antes, quando se fa-
lava na Igreja, era o bis-
po, o padre. Hoje a Igre-
ja é vista mais como o
povo de Deus. Foi ultra-
passada a forma elitista
e hierárquica". Sob um
angulo político, é ressal-
•tada a necessidade de
uma maior participação
das comunidades (justo
com a melhor distribui-
ção de renda). "É neces-
sário descentralizar poli-
ticamente e descentrali-
z a r socialmente". Al-
guém sugere que a valc^-
rização dos potenciais
humanos deva ser mais
•incentivada pelo sistema
financeiro e creditício,
¦que só auxilia aqueles
que já dispõe de bens.
Outro ressalta as irá-
p r essionantes manifes-
tações d e criatividade
das populações de menor
renda. Há quem lembre
também, que em ai-
gumas regiões mais po-
bres, com altos índices
de analfabetos e muito
atrasadas econômica e

culturalmente, é neces-
sário que técnicos e poli'r
ticos administrem a s
transformações; que os
•hábitos predatórios d e
nossos agricultores —
herdados do índio e dò
negro — precisam ser
transformados, através
da criação de uma nova
geração de agricultores
•modernos. Além da
necessidade de maior
participação, mais o ü
•menos orientada, não é•ignorado o problema
social gerado pelas gran-
des extensões de terra ou
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—pela utilização inadequa-
da de certas regiões.
Lembra alguém que
mantida a atual estrutu-
ra produtiva da Zona da'
Mata, no Nordeste, mui-
to em breve não teremos
um; mas cinqüenta Juli-
ões e suas ligas cam-
ponesas.

E o problema de uma
maior participação no
processo de desenvol-
vimento evolui para
questões relativas á es-
¦tabilidade social como
fundamento da seguran-
ça nacional, afetando
áreas urbanas e rurais.

„A própria abertura poli--tica que o país vive é vis-
ta comportando, em seu
ventre, potenciais de so-'lução e potenciais de"agravamento (de implo-

-são) dos problemas soei-
ais observados.

'¦' Mas não são só proble-•'•mas e dificuldades que° emergem nesta reunião' 
preliminar de Brasília.-"'Existem também os rela-¦"tos m en o s problemáti-

>cos, as propostas concre-"-tas e, pontos-de-vista ai-
lamente inovadores, a
¦ serem discutidos no

transcorrer d o painel,¦'•em 15 de janeiro.
^ A ocupação da Amazô-"nia, sempre considerada"como 

predatória e con-
àcentradora da renda,' apresenta-se com nova""teição no trabalho de co-
operativas sulinas. Como"' solução para melhoria
das condições de vida, de"associados 

mais pobresno Sul, que só dispõe de-p ro p ri e dades muito•'pequenas para o plantio"da soja e do trigo, está•sendo realizado um re- '
membramento, que ai-
cance 150 hectares, ao"'mesmo tempo em que se^implanta uma coloniza-
ção pioneira entre Alta-
mira e Itaipu. Reforçan-
do e orientando a tra-

edição migrante do colo-~no gaúcho, é implantado
um núcleo agrícola quesegue a um cuidadoso es-
tudo preliminar feito pe-via UNICAMP.

As variáveis ecoló-*gicas, as condições ambi-"entais e a estrutura fun-"diária levaram em conta
às peculiaridades da re-
gião amazônica, os colo-
nos se instalando à
semelhança das aldeias
Kraôs. Há um núcleo
central de serviços ur-
panos básicos, era torno
.do qual ficam as casas
.dos proprietários, com
lotes distribuídos como
travessões de uma roda
de carreta. Com apoio do
INCRA e da POLA-
MAZONIA, o projeto es-
tá se instalando graças
>o apoio maciço da Co-
operativa. Apesar disso,
até agora as autoridades
do Banco Central não se
decidiram a apoiar o co-
lonizador que tem nos
seus conhecimentos téc-
nicos seu maior cabedal
Para o futuro resta veri-
ficar o tipo de infra-
estrutura urbana, com
serviços, educação, sis--tema bancário, armaze-
namento, orientação aos
plantadores que será ofe-
recido aos que atendem

<ao chamado da grandezaterritorial brasileira, quedeslocam-se para a
Amazônia e não se dis-
põe a trabalhar para
grandes empresas o u
hão contam com o feliz
.apoio de um sistema co-
.operativado. Em suma,
Continua em aberto a
questão d a sociedade
que irá emergir nas nos-
sas zonas de fronteira,
especialmente pelos con-
trastes que já oferecem
ó Nordeste quando com-
parado com o Sul e
Sudeste.

Concluindo, alguns
tópicos são discutidos,
ou aqui apenas mencio-
nados, para questio-namento pelo leitor, den-
tro da sistemática de
trabalho desta "Agen-
da."' 

Primo, a necessidade
da criação de canais poronde fluam, para fins de •
debate e resolução, as
p r i n c ipais aspirações
nacionais. Como pano de
fundo, alguns falam na
necessidade de mudan-
ças institucionais, que

alcancem uma descen-
tralização social e ad-
ministrativa. Outros, si-
lenciosamente, pare.cm
negai'.

O ordenamento terri-
torial é uma outra pro-
posição que se encontra
muito amadurecida para
utilização por diferentes
setores. 'As políticas
setorializadas tem esque-
cido a variável regional,
e isso tem aumentado as
disparidades regionais.
Outro propõe, uma atua-
ção governamental dife-
rendada, por parte da
União e dos Estados, pa-
ra regiões classificadas
em "sofrendo forte pres-
são do crescimento ur-
bano", "regiões decaden-
tes" e "regiões agrícolas
dinâmicas".

Nas zonas de expansão
u r bana, especialmente
no entorno de rc»iões
metropolitanas, é neces-
sário uma ordenação ter-
ritorial, que preserve as
áreas de abastecimento
cultivadas com horti-
granjeiros e as áreas

n e c e ssárias a preser-
vação ambiental das me-
tropoles; ou aquelas
necessárias ao lazer, re-
creação e turismo: as
zonas de mananciais e
de reservas hídricas. Um
ex-secretário de Estado
da Guanabara narra as
dificuldades em estabele-
cer um zoneamento es-
tadual. Alguém lembra a
destruição e o loteamen-
to indiscriminado do li-
toral fluminense. Até
quando? Sabe-se que é
possível conciliar os dife-
rentes interesses, através
de uma ação do setor pú-
blico, mais enérgica e or-
denadora.

Nas "regiões em.deca-
dência" se prevê unia
atuação governamental
indutora, que permita
um maior desenvol-'
vimento. Nas regiões
agrícolas mais ricas, ou
com pecuária mais dina-
mica, propõem-se que os
órgãos públicos- tratem
de coordenar e cóncate-
nar bastante mais as
suas iniciativas.

"Ao invés de se pro-
por uma política para o
campo e outra para a ei-
dade, seria, necessário
se propor uma política
de organização territo-
rial, que pensasse de
forma continuada e in-
tegraãa nas interrela-
ções entre o campo e a
cidade". '

Alguém propõe a aber-
tura de crédito especial
para os que têm granjas
de fins de semana, ou
para as pequenas. pro-
priedades de periferia
urbana, a fim de que se
transformem em unida-
des produtivas, absorve-
doras de mão-de-obra.

Aonde, como e quando
fazer tudo isso não che-
ga a ser analisado. As
seis horas de reunião vão
chegando ao fim, en-
quanto os participantes
já tratam de alinhar os
principais problemas que
irão abordar no painel.

Alguém propõem-se a
aprofundar estudos de
remembramento e de
aprovei tamento das
áreas que sofrem pres-soes urbanas. Um futuro
melhor, para o homem
e para a sociedade, deve
ser idealizado. O "Como
chegar lá" também será
discutido. Afinal de con-
tas, devemos debater e
propor o modelo d e
Nação que nos propomos
a criar e acentuar as
mudanças institucionais
factíveis de serem im-
plantadas desde logo. As
diferenças regionais se-
rão mais claramente ex-
postas. No Nordeste, o

d e s a p a recimento em
pequenas cidades, das lo-
jas, das oficinas, das
pequenas indústrias —
que morrem sem o apoio
dos organismos gover-namentais.

Os programas integra-
dos de desenvolvimento
que não alcancem seus
objetivos pela carência

de mecanismos instituci-
onais, de recursos finan-

ceiros e humanos. Quan-to as tensões sociais?'As eleições já foram um
bom aviso prévio", disse
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alguém. Os problemas
do minifúndio gaúcho,
da ocupação da Amazô-
nia, da esperança e da
ambição do agricultor.
Da pobreza que.convive
com a riqueza, no campo
e na cidade.

Como responder, a es-
tas expectativas, soman-
do forças, atentos ao res-
peito humano e às
exigências de tranquili-
dade para a Nação?
Como fazer tudo isso
com continuidade mas
sem rigidez, com cons-

tancia mas sem miopias?
Isso tudo será analisado,
juntamente com novas
proposições de padrões e
tipos de zoneamento que
podem ser adotados em
políticas regionais de or-
denamento territorial.

Enfim, tentar uma
pauta que poderá nos
deixar frustrados pela
expectativa que temos
de respostas imediatas,
mas satisfeitos de poder
discuti-las sob a égide do
Banco do Brasire* do
JORNAL DO BRASIL.

Pe. David Regan
Minha contribui-

ção para este encontro
não será de ordem técni-
ca, nem será feita na lin-
guagem dum economista
ou de um sociólogo. Te-
rá _ forma de um olhar
sobre a realidade agrí-
cola e sobre a realidade
urbana do Brasil a fim
de suscitar alguns pon-
tos para a reflexão.

Falarei mais num sen-
tido profético que técni-
co, e se. às vezes meu de-
poimento se transformar
num grito, será porque a
grande maioria dos inte-
ressaãos na "Agricultu-
ra Brasileira num con-
texto de Urbanização"
não parece ter a voz que
devia ter neste painel
que visa "fazer um in-
ventário da opinião na-
cional" sobre o assunto.
Com isto quero dizer que
qualquer solução deste
problema, além de ser
de ordem econômica,
terá que ser também de
ordem política.

Alguns fatos da vida
rural e da vida urbana
do momento, fatos que
têm um certo substrato
em comum, chamam
nossa atenção. Em quase
todos os Estados do Bra-
sil, sobretudo na Amazô-
nia legal, mas também
no Nordeste, no Extremo
Oeste e em algumas
áreas do Sul, há tensões
e litígios sobre terras.
Parece que os casos de
conflitos têm se multi-
pi içado ultimamente.
Afora os grandes proje-tos hidroelétricos e de
irrigação, que criam
problemas de desapro-
priação de terras, há a
especulação sobre a
terra, fomentando a
grilagem e à expulsão de
posseiros e pequenos pro-
prietários, com ameaças
e não raros assassinatos.

Tanto pelo número de
incidências, como porsuas raízes, vê-se que os
conflitos agrários têm
causas identificáveis e
revelam uma determi-
nada estrutura.(l) Par-
te desta estrutura ê a
concentração sempre
maior da propriedade
rural, justamente quan-
do se esperava uma mu-
dança no sistema fun-
diário que na América
Latina, constitui uma
vergonha social, mun-
dialmente comenta-
da. (2)

Ligado a essa concen-
tração da propriedaderural está o caráter de
tantos projetos agro-
pecuários, adota-se a téc-

nica agrícola dos países
desenvolvidos, com me-
canização, pequena pro-
dução por unidade de
terra e pouca mão-ãe-
obra. Muitos projetos
novos na Amazônia cria-
ram a média de apenas
um emprego por 2 mil
hectares, enquanto em
poucos anos desaparece-
ram dezenas de milhares
de peauenas e médias
propriedades.

Os projetos novos em
geral são de tal sofisti-
cação técnica que somen-
te prssoas altamente es-
pecializaãas podem as-
sumir a responsabilida-
de duma plena partici-
pação neles. Em tudo
isto se nota uma justa-
posição de dois mundos:
a nova agricultura téc-
nica, orientada para a
exportação, e a velha
agricultura tradicional
— que ainda produz
mais por hectare e ali-
menta a população com
feijão e arroz. Os "in-
centivos" porém em sua
quase totalidade, são
carreados para os gran-
des projetos de exporta-
ção. Falta uma ponteentre estes dois mundos.

CPI da Terra, SEDOC, novembro
1977, eol.

Cfr. jornal do Brasil 24.12.78, ei-
tando o AVVENIRE de Milão

CPI da Torra, ibid. cal. 381, 384.

As famílias expulsas
de suas terras migram
para áreas de ocupacãc
nova ou para as cidades.
Nas áreas de ocupação
nova poucas famílias
apenas é que conseguem
lotes, tentando assim re-
começar a vida. Come
lhes falta experiência e
as regiões onde se esta-
belecem normalmente

são desprovidas de infra-
estrutura de estradas
serviços de saúde, rede
escolar, transportes, etc,
e como as pressões dos
grandes e poderosos con-
tinuam a se exercer so-
bre eles, muitos lavrado-
res, depois de terem des-
bravaáo a mata, são for-
çados a deixar a terra em
que se fixaram, reto-
mando sua dura pere-
grinação. Dos que não
conseguem terra mui-
tos se põem a trabalhar
como peões na implan-
tação das grandes fazen-
das que uma vez em
pleno funcionamento
terminam por despedir a
grande maioria deles.
Afinal a política agra-
rio-econômica adotada é
a de implantação de
grandes fazendas para a
exportação!

Nas cidades.a situação
é análoga. Os lavradores
expulsos do campo refu-
giam-se nas periferias
das grandes cidades,
atraídos pela esperança
duma vida melhor, ao
menos para os filhos.
Sem qualquer formação
profissional além da pró-
p/ria experiência na roça
e muitas vezes analfabe-
tos, os ex-lavradores fi-
cam então reduzidos a
mão-de-obra barata paraa indústria quando não
permanecem no desem-
prego tentando sobrevi-
ver de biscates.

"Na medida em que a
cidade cresce, valori-
zam-se as áreas proble-máticas (por exemplo,
as alagadiças) ou áreas
menos nobres do centro
ou da periferia antiga.
A pressão das empre-
sas ou especuladores
imobiliários leva à ex-
pulsão dos posseiros ou
favelados. A rotina é a
mesma na zona rural".

Na medida em que a
cidade cresce, valorizam-
se as áreas problemáti-
cas (as alagadiças p. ex.)
ou áreas menos nobres
do centro ou da antiga
periferia. A pressão das
empresas ou especulado-
res imobiliários leva à
expulsão dos posseiros ou
favelados. Entre o cam-
po e cidade tantas vezes
quantas famílias não de-
vem ter sido expulsas! A
rotina é a mesma da zo-
na rural: os grandesdispõem de advogados e
muitas vezes têm a seu
favor o apoio das auto-
riãaães locais, traduzido
na prática pela ajuda ou
conivência da política,na sua atuação por ve-
zes violenta . contra os
desprotegidos: As famí-
lias despojadas são re-
situadas na periferia
mais distante onde têm
que pagar condução por-aue não há trabalho per-to. No caso das cidades
mais bem cuidadas co-
mo Brasília, elas são des-
pejadas para as áreas
mais distantes onde a
localização, fisicamente
separada da cidade rica,
fala com simbolismo elo-
quente da realidade hu-
mana e das opções so-
ciais do.país.

A legislação urbana
deverá frear a especula-
ção imobiliária e não
institucionalizar a ex-
ploração dos moradores
pobres em nome duma
pretensa renovação ur-
bana destinada a re-
cuperação de áreas urba-
nas deterioradas. A pro-
messa de favorecer a
construção de casas para
famílias de baixa renda
não deverá resultar em
benefícios principp.lmen-
te para as empresas
construtoras.

O desenvolvimento da
indústria, com a crês-
cent: automação, coexis-
te ao lado do mundo ca-
da vez mais vasto dos
trabalhadores não quali-
ficados, da mesma forma
que as grandes fazendas,
altamente mecanizadas,

existem em face do la-
vrador tradicional com a
enxada na mão. E' só
aparentemente, contudo,
que são dois mundos es-
tanques, porque na realir
dade um depende do ou-
tro: a execução dos
grandes projetos é fruto
do trabalho dós peões e
a prosperidade das co-
lheitas é garantida pela
precariedade de vida dos
bóias-frias. As cidades
foram construídas pelosuor dos serventes de
construção e as empre-
sas multinacionais se
locupletam a custa de
salários e condições de
trabalho que nos seus
países de origem não se-
riam tolerados por uma
hora sequer.

É aqui que a Igreja
clama em nome de Deus
e da humanidade conde-
nando o ídolo moderno
de princípios econômicos
erigidos em valores abso-
lutos, utilizados para es-
cravizar os homens ao
invés de ajudá-íos a crês-
cer. Como cada época e
cultura deixa o seu re-
trato nas cidades queconstrói, a cidade de
Brasília, que expulsou os
que a construíram e ali-
ja os que a servem, cons-
trói hoje os templos do
novo ídolo nos prédiosdos bancos que pecamnão apenas contra a pa-âronização de gabarito e
contra todas as normas
da estética, como tam-
bém por sua imponência
arrogante deixam n a
sombra, ministérios, pa-lúcios e o próprio Parla-
mento...

"Sem uma radical
mudança de opção eco-
nômica fundamental,
não será possível aten-
der às necessidades da
população rural, nem
dar condições de vida
aos que são forçados a
migrar para as cidades.
O modelo atual é elitis-
ta, favorece o cresci-
mento econômico que
beneficia em primeirolugar, senão exclusiva-
mente, os que detêm o
capital".

Sem uma radical mu-
dança de opção econô-
mica fundamental, não
será possível atender às
necessidades da popula-
ção rural nem dar con-
dições de vida aos que
são forçados a migrar
para as cidades. O moãe-
Io atual é elitista, favo-rece o crescimento eco-
nômico que beneficia em
primeiro lugar, senão ex-
clu§ivamente, os que de-
têm o capital. Os esfor-
ços para aliviar a sorte
dos assalariados de baixa
renda e os marginaliza-
dos do sistema, vêm sem-
pre em segundo plano e
costumam ter a aparên-
cia de concessões gra-ituitas, quando real-
mente não passam de
migalhas atiradas paraevitar os piores resulta-
dos das opções tomadas e
não corrigidas.

Nalgúmas áreas rurais
se está em verdadeiro
pânico diante da pers-

pectiva de graves distúr-
bíos sociais. A políticaagrária tem deixado tan-
tos lavradores na misé-
ria, sem terra e sem em-
prego!... Nas cidades
maiores parece que um
medo idêntico vem in-
fluenciando na elabora-
ção de planos para a de-
centralização urbana. No
entanto adiantará bem
pouco incentivar investi-
mentos em cidades mé-
dias se estas vierem a re-
produzir as relações de
trabalho e d estrutura
social das áreas metro-
po li ta n as. Necessária-
mente reproduzirão tam-
bém as favelas e outros
males das cidades maio-
res.(4)

Os anos do "milagre"
atestaram a diminuição
do valor real do salário
mínimo. Nos anos da cri-
se de petróleo, mesmo
com um número maior
de pessoas trabalhando
por família, estacionou
ou talvez até tenha caí-
do a renda familiar. E

. nos últimos anos parece
que são as horas extras
que garantem a subsis-
tência do trabalhador
urbano comum. Com to-
das as falhas na teoria
econômica e no planeja-mento, uma coisa porémse afigura infalível: os
qUe têm muito ganhamsempre mais e os pobresapertam o cinto e espe-
ram. Esta infalibilidade
da constante concentra-
ção de renda não é uma
lei inexorável de Deus;
é fruto de opções cons-
cientes dos que têm o po-der decisório. Tal coinci-
dência, favorável apenas
a alguns, leva a questio-nar a objetividade dos
argumentos e princípioseconômicos urgidos con-
tra salários melhores
para os trabalhadores.

O II Plano Nacional
de Desenvolvimento ace-
nou ao desenvolvimento
sçcial e prometeu re-
partir melhor "o bolo"
enquanto cresce. Na
avaliação deste plano,apresentada pelo Secre-
tário-Geral de Planeja-
mento, pouco antes do
Natal, admitiu-se que a
distribuição da renda
não havia melhorado sa-
tisfatoriamente, ao mes-
mo tempo, porém, em
que se julgava que o pia-no tinha alcançado "ó
essencial". Evide nte-
mente que para tal con-
cepção a melhor distri-
buição de renda nãò faz
parte do essencial; o
bem-estar de mais de
três quartos da popula-
ção é secundário no pia-nejamento que visa em
primeiro lugar o lucro.
Neste mês de dezembro,
falando em Londres para
a tranqüilidade de lide-
res do capitalismo mun-
dial, teria afirmado o Vi-
ce-Presidente eleito quenão se pretende mudar a
política econômica do
Brasil.(S)

Ligada à constante e
crescente marginaliza-
ção social e econômica
da maioria da popula-
ção está a convicção de
que o povo semi-analfa-
beto, maltrapilho e sem
formação profissional, é
incapaz de participar,nas decisões que deci-
dem o seu futuro. O ábis-
mo criado pelos privile-
giados, marginalizando
social e economicamente
a maioria do povo, é in-
vocado como justificati-va suficiente para a
marginalização políticadesta mesma maioria,
que seria também igno-
rante demais para opi-
nar nesta matéria. Com
isso, fecha-se o circulo e
anula-se a última chan-
ce de construir-se uma
ponte entre os dois
mundos.

A Igreja, nestes últi-
mos anos vem se preo-
cupando com a partici-
pação ativa do povo sim-
pies, no culto, na refle-
xão teológica, na busca
da sua própria dignida-
de de pessoas humanas
e filhos de Deus. Não o
vem fazendo, porém, por
motivos políticos, mas
por razões teológicas
profundas.

O Concilio Vaticano
II, que terminou em
1965, revalorizou a ima-

gem bíblica da Igreja co-
mo Povo de Deus. Du-
rante séculos a Igreja
tinha se pensado mais
em termos de Hierar-
auia, em função daque-
les que são os deposita-
rios dos poderes sagra-
dos, não escapando com-
pletamente a uma visão
elitista.

A mudança de enfoque
teológico, aos poucos co-
meçou a traduzir-se na
prática daqueles queaceitaram a visão deIgreja-Povo de Deus e a
ela se converteram. Gra-
ças a essa prática tem
surgido milhares de pe-
quenas comunidades
eclesiais de base rio Bra-
sil, em todas as partesdo pais. Nestas comum-
dades mudou-se d pers-
pectiva; a verdade não é
mais vista como pura e
simples transmissão du-
ma doutrina de cima pa-ra baixo, de quem sabe
para quem é ignorante;
de quem é dono da ver-
dade para quem é sim- *
pies receptor passivo.Muito ao contrário,, o
crescimento vem como
fruto dum esforço co-
mum no qual alguns
contribuem com sua ex-
periência de vida en-
quanto outros trazem
seu conhecimento técni-
co de exegese bíblica ou
perícia teológica.

5. Manchete, 30.12.78.
p. 134.

A partir dum diálogo
fecundo todos juntos
passam a ler a vida da
comunidade à luz da
Palavra de Deus, paradescobrir que exigências
lhe apresenta esta Pala-
vra no momento.

"Ligado à concentra-
ção da propriedade ru-
ral está o caráter de
tantos projetos agrope-
cuários. Visando à ex-
portação, a preços bai-
xos, adota-se a técnica
agrícola dos países de-
senvolvidos, com meca-
nização, pequena pro-dução por unidade de
terra e pouca mão-de-
obra. Muitos projetosnovos na Amazônia cri-
aram a média de ape-
nas um emprego por 2
mil hectares".

Este processo de evan-
gelização tem levado ao
aparecimento de novos
ministérios, novas lide-
ranças populares — ho-
mens e mulheres que as-
sumem a iniciativa de
levar adiante o cresci-
mento da comunidade
pelo exercício dos dons
que descobriram quan-do se perceberam depo-
sitários da confiança dos
irmãos de comunidade
que os convocaram pa-ra uma caminhada de
iguais, na qual as suas
qualidades e aptidões,
respeitadas e valoriza-
das são colocadas a ser-
viço do bem de todos.

Refiro este exemplo
de participação popular,não com espírito triun-
falista, mas porque o
exemplo vale mais que a
teoria e os milhares de
exemplos mostram que o
povo não é ignorante,
mas possui realmente
uma cultura própria,cheia dos mais altos va-
lores. Ê claro que é uma
cultura diferente da cul-
tura dos ricos. Demons-
tram igualmente a pos-sibiliãade real numa
participação criativa nas
áreas,mais carentes, poisé justamente nestas
áreas que a comunidade
melhormente funciona.
Além disso revelam es-
tas experiências de co-
munidade que basta co-
locar-se ao lado do po-'vo para que não se pre-cise mais de pontes en-
tre aqueles "dois mun-
dos", uma vez que os
dois então formam uma
unidade.

É de esperar que no
planejamento para su-
perar os problemas da
agricultura, se parta de
onde estão os de baixa
renda, não desprezando
a sabedoria e a criativi-
dade deles na busca de
solução para seus pro-
blemas.
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A comercializaçã
de valorização

o como instrumento
da

Paulo Roberto Vianna
Ao admitir a enorme

importância do setor de
comercialização para o
desenvolvimento de nos-
sa agricultura, foi inevi-
tável que os seis mem-
bros da mesa-redonda
enveredassem pelos mais
complexos e relevantes
problemas da nossa soei-
edade, como por exem-
pio, a distribuição de

renda e o relacionamen-
to entre o Governo e a
iniciativa privada.

Registra-se, em pra-
ticamerite todas as inter-
? e n Ções, preocupação
quanto aos inúmeros
preconceitos que ènvol--
vem a agricultura e a
comercialização. Precon-
ceitos que são responsa-
veis pelos teimosos con-
flitos presentes tanto na
análise quanto na atua-
ção do Governo e da
iniciativa privada, nestes
dois setores.

Estes p reconceitos
São:

— que a finalidade
histórica da agricultura
é fornecer alimentos ao
menor custo possível pa-
ra sociedade urbana;

— que o agricultor
só terá um desempenho
adequado, no momento
em que se livrar dos in-
termediários, vendendo o
mais diretamente pos-
sível sua produção ao
consumidor;

— que a agricultura
brasileira é incapaz de
atender às necessidades
básicas de alimentação
do consumidor interno,
porque tem se voltado
prioritariamente para o
mercado internacional;

— que limitar as ex-
portações de matérias-

primas ao atendimento
prévio do setor transfor-
mador/beneficiador in-
terno, numa política de
reserva de mercado, é
sempre econômica e so-
cialmente desejável.:

A permanência desses
preconceitos; provável-
mente pela omissão cole-
Uva dos políticos, cien-
tistas, burocratas e lide-
ranças empresariais, per-
petua uma análise incor-
reta dos problemas da
nossa economia.

Ao denunciar esta po-
breza de análise, chega-
se possivelmente ao fun-
do da questão, de onde,
emergem algumas con-
clusões e pelo menos
uma perplexidade.

As conclusões:

"Os consumidores,
particularmente os de
renda mais baixa, pre-
cisam ser melhor abas-
tecidos, principalmente
de produtos alimentí-
cios básicos".

— as dificuldades re-
gistradas não estão asso-
ciadas a limitações
quanto a oferta agrícola,
que poderia, com relati-
va facilidade, ser aumen-
tada;

— as ações e inter-
venções do Governo na
comercialização inclusi-
ve aquelas eticamente
justificáveis, têm sido er-
ráticas e freqüentemente
desajustadoras de todo 0
processo;

— os consumidores,
particularmente os de
renda mais baixa, preoi-
sam ser melhor abasteci-
dos, principalmente de

pro dutos alimentícios
básicos;

— a finalidade do
empresário rural é, como
a de qualquer outro, o
lucro, sem o qual não
cumprirá sua missão so-
ciai de suprir de mate-
rias-primas os demais se-
tores da economia;

-4- ò inadiável objeti-
vo social de retificar o
baixíssimo p a d r ão ali-
mentar de vastas cama-
das da população brasi-
leira exige forte determi-
nação política por parte
do Governo.

A perplexidade:
— porque ò governo,

com todo o seu poder e
instrumental, tem sido
tão ineficiente ao inter-
vir na comercialização
de produtos agrícolas?

. é evidente que o nosso
potencial de produção,
agrícola permite um
crescimento a taxas bas-
tante aceleradas, como
também, a despeito da
necessidade de internali-
zar custos elevados de
f ertilizantes, máquinas
agrícolas e defensivos, a
nossa agricultura é com-
petitiva, mesmo quando
comparada com. outros
países que detêm alta
tecnologia e dispõem de
condições de produção
mais favoráveis do que
o Brasil.

A comercialização
deve ser encarada como
elementos essencial, não
só para modernização da .
própria agricultura, mas
também para o progresso
social. Ela deve ser en-
tendida no seu sentido
mais amplo, de movi-
mentação de bens e ser-
viços, no tempo e no es-
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Coordenador:
Paulo Roberto Vianna
Debatedores:
Mário Ramos Vilela,
presidente da Cobal;
Francisco Manuel Ro-
cha Pombo Vera Filho,
da Embrater; Geraldo
Diniz Junqueira, presi-

pro
dente da Organização
das Cooperativas de São
Paulo; Walter Barelli,
diretor do DIEESE; José
Ulpiano de Almeida Pra-
do, presidente da Bolsa
de Mercadorias de São
Paulo; Luiz Carlos Bres-
ser Pereira, diretor do
Supermercados Pão de
Açúcar.

dução rural

Entre o» principais enfoques surgidos no
debate, destacam-se: .

Ê necessário que a agropecuária seja tra-
tada com a dignidade de uma atividade eco-
nômica de livre escolha.

Os gêneros alimentictos in natura devem
ser isentos de tributo e de qualquer exigência
fiscàl-burocrática-admihistrativa; as mate-
rias-primas devem ter, e algumas já têm, de-
ferida a arrecadação do ICM para o último
fato gerador.

A fixação do preço mínimo deve ser "des-
mistificado", por ser ele "a solução do caos",
já que apenas objetiva evitar a perda total.

Torna-se imprescindível a criação de gru-
pos de trabalho intergovernamentais e em-
presariais, onde todos os assuntos pertinen-
tes a cada produto devam ser tratados, com
várias vantagens: nenhuma autoridade pu-
blica pode arvorar-se em senhora de todo o
poder decisório, sem audiência, concomitan-
te, de todos ps segmentos do produto.

Os supermercados enfrentam uma contra-
dição fundamental no Brasil: são um sistema
para distribuição em massa de alimentos,
mas não conseguem atingir as camadas mais
pobres da população.

De 1970, verifica-se que os preços do item
Alimentação tem crescido mais que o custo
de vida como um todo e que os preços dos
gêneros essenciais (ração essencial mínima)
têm crescido mais que os preços do iterri Àlú
mentação. ¦" ¦

Ê preciso se pensar em uma política que
permita que o abastecimento dos gêneros es-
senciais seja feito a preços baixos; não se quer
dizer custos baixos, mas sim preços baixos;
essa política de abastecimento não deve ser
um castigo aos agricultores, principalmente
porque parte importante da produção de gê-
neros essenciais está sob a responsabilidade
de pequenos produtores. Não importa o custo,
o importante é que os alimentos básicos che-
guem do consumidor a preço baixo.
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paço e de acréscimo de
utilidade, às matérias
primas produzidas pela
agricultura, transfor-
mando-as em alimentos
ou insumos industriais.

Na medida em que o
país se desenvolve, au-
menta a necessidade de
ampliar e desenvolver o
sistema de comerciali-
zação. É compreensível,
por conseguinte, que jus-
tamente no setor de
comercialização se tra-
vem as mais difícies
batalhas contra o sub-
desenvolvimento, a con-
centração da renda e a
inflação. A busca das
fontes de ineficiência
nas ações do governo e
também dos empresários
torna-se, com pertinen-
cia, um ponto funda-
mental.

"A perplexidade: por
que o Governo, com to-
do o seu poder e ins-
trumental, tem sido tão
ineficiente ao intervir
na comercialização de
produtos agrícolas?"

É necessário antes de
mais nada, o desar-
mamento dos preconcei-
tos inicialmente alu-
didos: _m

1 — a agricultura pro-
duz o componente prin-
cipal daquilo que será o
alimento ou o insumo in-
dustrial. Cabe à comerei-
alização, conforme con-
ceituada anteriormente,

somar à produção agro-
nômica os serviços e
acréscimos de valor que
transformarão sua ofer-
ta primária em bens a
serem consumidos. O
grau de modernização
da comercialização refle-
tira necessariamente o
grau de modernização
da própria agricultura.
Daí se explica porque co-
existem, no Brasil, for-
mas tão diferenciadas de
comercialização. Elas es-
tão, na verdade, refletin-
do a profunda hetero-
geneidade da própria
agricultura brasileira e o
defeituoso perfil de dis-
tribuição de nossa ren-
da;

— integrar à ativi-
dade de comercialização
à atividade de produção
não é solução para o ba-
•rateamento de preços ao
c o n s umidor e simul-
tanea melhoria de re-
muneração ao produtor.
Embora, em inúmeras
circunstancias e prin-
cipalmente através de
cooperativas, este cami-
nho seja adequado, para
a maioria dos casos esta
integração seria contra-
producente;,

— o potencial de
nossa agricultura nos
permite fugir facilmente
deste dilema. Pode-se
efetivamente no Brasil
atender melhor o con-
sumidor interno, sem a
necessidade de diminuir

o ritmo de expansão de
nossas exportações agrí-
colas. O que existe, de
•fato, no fundo deste pre-
conceito é uma ação
desigual do setor público
em relação à agricultu-
ra, da qual resultam
condições relativamente
melhores d e desenvol-
vimento tpãiá"á oferta
voltada para o exterior.
Não é possível exigir da
agricultura que ela pro-
dúzia alimentos para o
consumidor de baixa
renda mais barato do
que produz para o con-
sumidor de alta renda.
Não e possível arranjar
um sistema que abas-
teça, com a mesma efici-
ência consumidores es-
t r a t i f i cados diferen-
temente, quanto à renda
e localização.

4) — o fato de se im-
pedir a exportação de
matérias-primas não cria
condições — nem téc-
nicas, nem materiais,
nem de produtividade e
nem de competitividade
á indústria interna.
Além disso, uma tal poli-
tica é danosa ao pro-
dutor agrícola, vez que
reduz, artificialmente, o
nível de concorrência.

"Entre os inúmeros
preconceitos está o de
que o agricultor só terá
um desempenho aãe-
quado, no momento em
que se livrar dos inter-
meãiários, vendendo o
mais diretamente pos-
sível sua produção ao
consumidor".

Buscam então os
membros do painel expli-
cações quanto a inefici-

ência d a intervenção
governamental entre
três possibilidades, não
mutuamente exclusivas:
no enfoque político, nos
instrumentos e na capa-
cidade administrativa.

No que se refere ao en-
foque político, o proble-
ma. seria, conforme
vantado por alguns dos
painelistas, de quatro
Ordens:

— o fato de que o
próprio modelo brasileiro
de desenvolvimento, con-
centrador de rendas
como é, geraria, de um
lado um abastecimento
precário às populações
de renda mais baixa e de
outro, uma taxa de
crescimento razoável pa-
ra a agricultura, a custa,
entre outras coisas, dos
baixos salários pagos aos
trabalhadores rurais;

— Não há uma clara
postura governamental
de defesa do consumidor,
gerando para os gover-
nantes a falsa impressão
de que tudo aquilo que
ajuda a diminuir a infla-
ção necessariamente be-
neficia o consumidor;

• 3 — há uma indefi-
hição entre os limites de
'atuação do Governo e
'dos empresários, o que
leva freqüentemente a
intervenções estatais em
'suplementação a uma
'atividade empresarial
'supostamente ineficien-
te, o que, inibindo adiei-
onalmente a iniciativa
privada, passa a justifi-
car a intervenção, num
encadeamento de causas
e efeitos sem fim. Agrava
'este aspecto um comple-

(

xode autossuficiência, do
qual estariam imbuídos
diversos setores da ad-
ministração pública, le-
vando-os à presunção de
que suas ações interven-
eionistas não carecem do
prévio conhecimento ou
mesmo d o aconselha-
mento das classes pro-"dutivas. A falta de defi-
nições quanto ao caráter
e propriedade dessas in-
vertenções acaba tam-"bém por transformar o
próprio Governo num
fator adicional de risco
e, não raro, mesmo de in-
certeza sobre a atividade
empresarial.

"As ações e interven-
ções do Governo na co-
mercialização, inclusi-
ve aquelas eticamente
justificáveis, têm sido
erráticaè e freqüente-
mente desajustadoras

. de todo o processo".

4 — finalmente, n b,
seu indispensável papel'de árbitro, o Governo
não tem guardado, em
relação aos interesses
econômicos e sociais en-
volvidos, a necessária
equidistancia ou neutra-
lidade.

Quanto aos instru-
mentos, foram julgados
inadequados, não quari-
to às suas qualidades in-
trínsecas mas principal-
mente em seu uso e falta
de flexibilidade.

Dentro desta linha
lembra-se que tabela-
mentos de preços são

CONTINUA NA PÁGINA 12
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reaízaçâo de toaos
no esforgo de cada um.

4C 0 Governo... busca incessantemente apoiar e estimular o
Sistema Cooperativistâ, sem concessões nem
paternalismo, visando amparar produtores e consumidores g.
e propiciar tranqüilidade social...95 . 

'Míátâ

Transcrito da Justificativa da Campanha Nacional
de Difusão do Cooperativismo -1978
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Rigorosa prioridade ao homem.
Do mais humilde dos colhedores de cana, aos

técnicos de renome internacional, a Copersucar e
suas cooperadas incorporam um exército de mais de
120.000 pessoas em empregos diretos.

Só para que se tenha uma idéia da grandeza do
trabalho que estas pessoas realizam nas 73 usinas e
destilarias basta citar que seu volume de produção só
é superado por cinco países.

0 sistema cooperativista, adotado pela Copersucar,
permite o desenvolvimento da capacidade destes
recursos humanos, através da realização de cursos,
pesquisas, intercâmbios com o exterior.

Outra possibilidade gerada pelo cooperativismo
ê a promoção de uma política de segurança agro-
industrial, objetivando à preservação do elemento
humano. Esta política se materializa através de
inspeções de segurança, treinamento, divulgação,
análise e estatística de acidentes, prevenção,
proteção e combate contra incêndios, especificações
e controle de material e equipamento de segurança
agro-industrial, desenvolvimento de técnicas e
processos mais seguros tanto para as atividades no
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Copersucar-.
o cooperativismo
posto em prática.

campo quanto na indústria.
Também a educação e a saúde são setores em

que o cooperativismo permite alocar recursos,
auxiliando e complen .entando a ação dos órgãos
oficiais. Só em nível primário existem dezenas de
escolas, total ou parcialmente mantidas pelas
empresas que integram a Copersucar.

A Copersucar também foi pioneira em alertar o
Governo para a necessidade de uma legislação social
previdenciária específica para o homem do campo,
inspirando mesmo a criação do FUNRÜRAL. No setor
habitacional, não se cansa a Copersucar de reivindicar
publicamente um programa de habitação rural.

Talvez o maior benefício que a ação
cooperativista da Copersucar traga, através da criação
de empregos estáveis e de condições humanas
de vida, é a fixação da mão-de-obra no campo,
permitindo a interiorização dó desenvolvimento e
aliviando os grandes centros urbanos.

0 Governo está apoiando o cooperativismo,
como a melhor solução para os problemas dos
homens.do campo. A Copersucar está aí para provar
na prática a eficiência desta teoria.

Colaboração da

ÇP COPERSUCAR
à Campanha Nacional de Difusão do Cooperativismo -1978
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justificados, quando os
mercados são imperfei-
tos. Entretanto, este ins-
trumento passou a ser
usado em inúmeras cir-
cunstancias onde, seus
óbvios efeitos negativos,
superaram suas discuti-
vejsvantaet

Alternativamente, ou-
tros instrumentos de po-
lítica econômica, infle-
Xíveis diante do caráter
heterogêneo de nossa
agricultura e sistema
comercial, acabam tendo
uso ineficiente, como é
e caso dos estoques regu-
ladores ou a Política da
Garantia de Preços
Mínimos.

Finalmente, as limita-
ç õ e s a dministrativas,
que tornam tão difícil
vencer a natural inércia
da máquina governa-,
mental, especialmente
quando esta é improvisa-
da como empresário,
acabam por contrariar a
boa intenção que moti-
vou inicialmente a inter-
vénção.

I No fundo de todas es-
sas limitações, uma con-
dição é apontada unani-
memente, pelos mem-
bros do painel.

— É necessária maior
participação, um maior
diálogo, entre o governo
e a iniciativa privada, a
fim de que os objetivos
nacionais e iniciativa
privada, a fim de que os
objetivos nacionais e em-
presariais possam ser ai-
cançados.

1 O resultado desse
exercício ao qual se sub-
meteram, com indisfar-
çavel entusiasmo, os seis
membros da mesa redon-
da, gera conclusões e
proposta de inegável re-
levancia. O nível de
abrangência desta dis-
cussão preliminar, como

mencionado, reflete as
profundas preocupações
com o estado geral do
País, e que estão presen-
tes em todos as mentes
responsáveis do Brasil,
se j a m g o v e rnantes,
sejam governados, nesta
fase delicada de transi-
ção política e econômica.

Em resumo, após
apontar os preconceitos
e explicar as causas, fun-
d a m e n talmente poli-
ticas, dos problemas de
comercialização,
conclue-se que o diálogo
é a forma de iniciar uma
rota de correção para
superar todas estas difi-
culdades que se vivem
no dia a dia da guerra do
abastecimento, a qual,
segundo lembrou recen-
temente o Ministro Pau-
linelli é ainda combati-
da com armas tão singe-
Ias quanto o porrete.

Todavia, a par da
possibilidade de que no
Painel a se ralizar no
próximo dia 11, estas
constatações possam
ainda ser questionadas
— e esta é a utilidade do
Painel — inúmeras ou-
trás questões carecem de
exame, como por exem-
pio o papel das Bolsas de
Mercadorias e os mer-
cados de futuros, o crês-
cimento das Coopera-
tivas e seu papel na
comercialização, a pre-
sença das multinacio-
nais em todas as fases da
comercialização, o pro-
grama de cadeias volun-
tárias, o subsídio a ali-
mentos básicos, a poli-
tica fiscal e cambial etc.

Aguardam assim, com
sincera ansiedade, o s
debatedores deste Pai-
nel, a oportunidade de se
exporem, neste edifican-
te exercício democrático
de debater livremente o
futuro de nossa comerei-
alização agrícola.
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Mário Ramos Vilela José Vlpiano de Almeida Prado
Antevejo que não será

fácil debater-se comer-
cialização.

A dificuldade nasce da
circunstancia de que a
comercialização agrícola
vive cercada de precon-
ceitos, que, se não têm
contribuído para cumu-
lar a agricultura de be-
nesses, muito menos têm
propiciado vantagens de
monta aos demais seto-
res da Economia.

O primeiro préconcei-
to diz respeito a um dos
papéis históricos da
Agricultura, que seria o
de fornecer alimentos à
população urbana, evi-
dentemente aos menores
preços possíveis.

^'Intimamente ligada
à dispersão geográfica
dos consumidores finais,
a segunda celeuma le-
vantada se refere ao de-
sempenho dispare das
chamadas agriculturas
de mercado interno e ex-
terno, culminando com
receitas milagrosas de
minimização dessa dis-
paridade".

Ocorre que desde Ro-
binson Crusoe, produto
agrícola deixou de ser si-
nonimo de alimento, na
medida em que o crês-
cente distanciamento do
consumidor das fontes
primárias 

'de 
produção

resultou na necessidade
de se ter que acrescentar
ao produto certos predi-
cados — ou utilidades —
para que, efetivamente,
sejam capazes de satisfa-
zer necessidades huma-
nas básicas.

Para termos assegura-
da uma colheita, havere-
mos de realizar certas
tarefas e, em as condu-
zindo, incorrer em certos
custos. De igual modo,
para que estes produtos
cheguem ao consumidor,
como alimentos, há que
se os transportar no es-
paço e no tempo e isto
engendra custos que, ã
semelhança dos custos
d e produção, carecem
ser remunerados.

Embora de evidência
cristalina, tais conceitos
são freqüentemente es-
quecidos. Daí v e r-s e,
com freqüência, a co-
mercialização estrábica-
mente, atribuindo-se-lhe,
apressada e nem sempre
corretamente, responsa-
bilidade exclusiva pelos
infortúnios de produto-
res e consumidores. E
mais, cumulando a Agri-

cultura de inteira res-
ponsabilidade por even-
tuais frustrações no
abastecimento.

Decorrência do ante-
rior, vêmo-nos às voltas
com outro preconceito
empedernido, o de que a
Agricultura possa pres-
cindir das atividades de
agentes d e comercial!-
zação, já que o ideal se-
ria o agricultor levar sua
produção diretamente e
por suas próprias mãos,
ao consumidor final.
Sem dúvida uma tarefa
factível para Robinson
Crusoe, não para o pro-
dutor de hoje.

Dada a limitação im-
posta, de espaço e tem-
po, restringir-me-ei a es-
tes dois preconceitos.

E de análise distorci-
das fatalmente podem
resultar medidas (a ní-
vel micro) ou políticas
(a nível macro), também
estrábicas. Tomemos
apenas dois exemplos: as
conseqüências da cha-
mada crise do petróleo,
agravada em nosso país,
pelo acelerado processo
de urbanização ainda vi-
gente, a magnificar, dra-
maticamente, os custos
de transporte. Isto não
só na coleta e reunião
de g ê n e r o s essenciais,
em qüe sua desfavorável
característica de baixa
densidade econômica su-
gere possibilidades es-
treitíssimas pa r a re-
duções nos custos desse
serviço vital, mas, sobre-
tudo, nas tarefas de dis-
persão aos consumidores
f i n ais, principalmente
pelas características pe-
culiares, em nosso país,
da distribuição espacial
das unidades consumi-
doras, que se situam en-
tre extremos também
desconfortáveis de eXces-
siva aglomeração nas
áreas mais centrais das
grandes cidades, vis a vis
com a relativa rarefação
de habitantes e de renda
nas suas periferias, desa-
guando na extrema rare-
facão populacional no
hiterland.

"A agropecuária não
pode ser tratada como
um todo uniforme. Pe-
cuária de corte é revés-
tida de peculiaridades
que a de leite não as
tem. Produção hortifru-
tigranjeira nada tem a
ver com a de outros ali-
mentos".

É evidente que tais
peculiaridades condicio-

nam o desempenho da
comercialização dos pro-dutos agrícolas.

Intimamente .ligada
ao primeiro, ocorre-mè a
celeuma insistentemen-
te levantada, relativa
ao desempenho dispare
das chamadas agricultu-
ras de mercado interno e
e x t e r no, culminando-
com receitas milagrosas
de minimização dessa
disparidade, via redire-
cionamento das políticasde apoio à agricultura,
chamada de exportação,
para a de abastecimento
interno.

"Ocorre que desde
Robson Crusoe, produ-to agrícola deixou de
ser sinônimo de alimen-
to, na medida em que o
crescente distanciamen-
to do consumidor das
fontes primárias de pro-dução resultou na ne-
cessidade de se ter queacrescentar ao produtocertos predicados — ou
utilidades — para que,efetivamente, sejam ca-
pazes de satisfazer ne-
cessidades humanas bá-
sicas".

'. Uma análise mais
acurada, sobretudo le-
vando-se em considera-
ção os aspectos de "mar-
keting" ajudaria tre-
mendamente a vislum-
brar explicações mais
satisfatórias para este
des empenho desigual.
Com efeito, não fora
a circunstancia de que
grande parte dos
produtos da agricultura,
chamada de exportação,
participa também d o
a bastecimento interno,
restringido, sobremanei-
ra, os resultados da poli-tica sugerida, devíamos
questionar, isto sim,
qual o papel que os mer-
cados interno e externo
vêm desempenhando, co-
mo catalizadores ou ini-
bidores do bom ou mal
desempenho destas duas
Agriculturas. E' que a
acessibilidade ou inospi-
talidade dos mercados a
que se destinam os pro-
dutos das duas agricul-
turas, em verdade, tem
muito a ver com seus
c omportamentos dispa-
res, sugerindo, maior
atenção para o papel da
comercialização na afir-
mação de nossa agricul-
tura.

O processo de comer-
cialização dos produtosagropecuários deve me-
recer do Poder Público
uma especial atenção.
As nossas condições nos
credenciam a cumprir
um destacado papel na
economia mundial des-
ses produtos fundamen-
tais: alimento e mate-
ria-prima renováveis.

Vivemos, no entanto,
envolvidos num emara-
nhado de problemas bu-
cráticos, fiscais e concei-
tuais, que tornam inviá-
veis quaisquer resulta-
dos, de ordem prática,
da atividade deste setor
fundamental.

Temos de enfrentar ai-
guns problemas que, pa-
ra mim, não passam de
mitos cuja destruição se
faz necessária. E' impe-
riosa. a meu ver, a rees-
truturação das relações
entre o Poder Público e
a iniciativa privada, co-
mo também, a adoção de
medidas no sentido de se
alcançar o resultado eco-
nômico d o empreendi-
mento.

"Os gêneros alimenti-
cios in natura devem
ser isentos de tributo e
de qualquer exigência
fiscal-burocrática-admi-
nistrativa".

Quanto à agropecuá-
ria, é necessário seja ela
tratada com a dignidade
de uma atividade econô-
mica de livre escolha, ti-
rando-lhe os ingredien-
tes negativos que se lhe
quer dar, tais como a
inépcia e a ineficiência.

Da aceitação desses
mitos, decorrem outros,
tais como: "a agricultu-
ra só sobrevive sob a eus-
t ó d i a governamental",ou então, "com subsí-
dio", ou, ainda, "com
protecionismo".

Á agropecuária não
merece essa pecha e nem
demanda proteção. Ela
já existia antes do
surgimento da máqui-
na burocrática-adminis-
trativa, que hoje se ar-
vora como sua prote-
tora.

Essa atividade, além
de não ser contemplada
com subsídios, sofre, por
força das leis tributárias,
uma carga pesada e obs-
tativa que clama uma
correção. Se não exige
medidas protecionistas,

tampouco tolera as que
beneficiam outros seg-
mentos, em seu detri-
mento.

A agropecuária não
pode ser tratada como
um todo uniforme. Pe-
cuária de corte é revesti-
da de peculiaridades que
a de leite não as tem.
P r o d uç ã o hortifruti-
granjeira nada tem a ver
com a de outros alimen-
tos.

Assim, para que a ati-
vidade agropecuária pos-
sa vir a ter o desempe-
nho que o Brasil exige,
deverão ser tomadas ai-
gumas medidas: a ime-
diata criação de grupos
de trabalho intergover-
namentais e empresa-
riais, onde todos os as-
suntos pertinentes a ca-

da produto devam ser
tratados, com v á r ias
vantagens; ne n h u m a
autoridade pública pode
arvorar-se em senhora de
todo o poder decisório,
sem audiência, concomi-
tante, de todos os seg-
mentos do produto; ne-
nhum segmento do pro-
duto poderá.reivindicar,
em detrimento dos de-
mais, sem a presença
destes, para que se evi-
tem afirmações levianas
e facciosas, as quais le-
vam o poder público, so-
mando às suas próprias
dificuldades, a tomar de-
cisões arbitrárias, iní-
quas, injustas e inopor-
tunas.

O reexame do monien-
to da incidência tributa-
ria do ICM é de suma' importância, tendo em
vista uma política de de-
ferimento e de isenções
mais consentanea com o
objetivo que é o de ar-
recadar fundos para me-
lhor prestação de servi-
ços inerentes ao poder
político, e não à ação
obstativa da atividade.

Os gêneros alimenti-
cios in natura devem ser
isentos de tributo e de
qualquer exigência fis-
cal-burocrática-adminis-
trativa; as matérias-pri-
mas devem ter, e algu-
mas já têm, deferida a
arrecadação do ICM pa-
ra o último fato gerador;as mesmas matérias-pri-
mas devem ter uma es-
cala, prefixada, de inci-
dência tributária na ex-
portação, desde sua
isenção até a alíquota
máxima legal, conforme
o nível de preços exter-
nos; toda ação obstativa
ou restritiva às expor-

tações deve ser abolida
definitivamente; as mer
didas que sejam detri-
mentais ao desenvolvi-
mento e à participação
da pequena e média emí
presa devem ser suprimi.-
dás, assim como as quedistinguem o comércio!
das indústrias, das co-
operativas ou tantas
quantas outras discrimij-
nações que se vêm in-
troduzindo. no sistemaj
devem ser extirpadas. ..

Entre outras medidas
urgentes — a fixação do
preço mínimo — deve
ser " desmistificado",
Atualmente b poder pú-
blico usa esse instru-
mento como se fora o ob-
jetivo a ser a t i n g i d ó-,
quando realmente não d
é. O preço mínimo é a
solução do caos, poiã
apenas objetiva evitar a
perda total — decorreria
cia do risco inerente à
atividade agropecuária.
A sua existência é perfei-
tamente justificada e
obedece ao mais elemeri^
tar princípio de eqúida-
de.

Se à agropecuária só
é permitida uma oportu-
nidade por ano, que se
lhe garanta um preço
mínimo. Outra medida
que virá facilitar os pró-
cedimentos na área do
preço mínimo é a sua
desvinculação dos níveis
de financiamento à pro1-
dução.

"Entre outras medi-
das urgentes — a fixa-
ção do preço mínimo -*-
deve ser "desmistificá-
do". Atualmente, o Po-
der Público usa esse ins-
trumento como se fora
o objetivo a ser atingi-
do, quando realmente
não o é. O preço mini-
mo é a solução do caos,
pois apenas objetiva evi-
tar a perda total — de-
corrência do risco ine-
rente à atividade agro-
pecuária".

Ao agropecuarlsta Já
basta o risco do tempo;
os da comercialização
devem ser transferidos
para o mercado. Isso se
alcança mediante o de-
senvolvimento dos mer-
cados a termo, os quais
têm por objetivo oferecer
seíturança aos vários seg-
mentos d a economia,

contínua na página seguinte
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possibilitando a elimi-
nação dos riscos das flu-
tuaçõès dos preços, já
que estes são inevitáveis.

Para isto, uma medida
se torna vital: o finan-

ciamento pêlo sistema
crediticio do país, tanto
privado como oficial, dos
depósitos originais d e
garantia e os decorren-
tes das flutuações adver-

sas dos preços dos produ-
tos, até que a agropecuá-
ria e os segmentos ime-
diatos da economia dos
produtos n a t u r a i s ve-
nham a se recapitalizar.

Francisco Manoel da Roclia Pombo Vera Filho!
> *¦ Não basta produzir
rias fazendas. O trans-
portador, o armaze-
nador, o beneficar e o
vender constituem s eg-
mentos necessários e
complementares à pro-
dução. O objetivo de au-
mento de oferta de pro-
dutos agrícolas deve ser
perseguido levando-se
em conta todos os segui-
riíèntos' produtivos dos ,
quais resultam o alimen-
<tá na; prateleira do
'supermercado, a
(matéria-prima na porta
das fábricas e o produto
atos portos de embarque.
iE isto a preços competir
tivos. 

"Por 
assim ser, é

impróprio atribuir maior
mérito ou virtuosismo a
quem cultiva a terra e
desmerecer os que trans-
portam, armazenam,
beneficia m^ enfim
.comercializam ,a pro-
4üção. Todos prestam
serviços à sociedade. Há
que. considerar portanto
todo o espectro produti-
vo qüe inclui não apenas
a produção agronômica
como também a pro-
dução de insumos agrí-
colas e todas as ativi-
dades que têm lugar
des-de a porteira da
fazenda; à mesa do. con-
sumidor.* O tema é portanto am-
pio. Permitp-me, no en-
tanto, destacar alguns
aspectos, ao meu ver, im-

Walter Barelli
. Analisando o compor-
tamento dos preços de
1970 para cá, verifica-se
que::

a) — os preços do
item Alimentação tem
crescido mais que o eus-
to de vida como um
todo;

b) —• os preços dos
gêneros essenciais (Ra-
ção Essencial Mínima)
tem crescido mais que os
preços do item Alimen-
tação.

Esses fatos permitem
levantar uma dúvida: —
será que nesta década a
agricultura tem sido
funcional ao processo do-
crescimento econômico?
O maior crescimento dos
preços de Alimentos e,
principalmente, dos
gêneros essenciais não
e s t ária demonstrando
que há problemas na
área da produção e
comercialização de ali-
mentos?

Convidado a falar em
nome dos consumidores,
indago qual o tipo de'consumidores i que deve-
riam estar representados

portantes. O primeiro
diz respeito a imperiosa
necessidade de combater
a sub-nutrição em nosso
país. Cumpre promover o
aumento da oferta de

Íirodutos 
alimentícios in-

egrantes da cesta do
consumidor pobre. Para
tanto, justifica-se atri-
buir máxima prioridadea investimentos e ser-
viçós destinados a apri-
morar a comercialização
de tais produtos. O
segundo consiste em qüedeva s e r dispensado,
quanto à concessão de
crédito, igual tratamen-
to aos que produzem, a
nível agronômico, e aos
que comercializam. O
trabalho de uris não é
para a sociedade mais
Importante qüe o dús ou-
tros. O terceiro diz res-
peito à necessidade de
aprimorar os mercados
interiorizados e não
apenas aqueles situados
nas metrópoles. O quar-
to, relaciona-se à con-
veniência de ampliar é
aprimorar informações
de mercado. A publi-
cação de um cadastro de
compradores e vendedo-
res das diversas praças,no qual sejam atribuídos
conceitos a cada firma,
constitui útil serviço a
comercialização em pai-
ses desenvolvidos. Cer- •
tamente, também o será
no Brasil. Informações
de preços associados a

nesta reunião. Cer-
tamente os mais fracos
economicamente, Ten-
temos escutar o que es-
ses' consumidores estão
dizendo. Eles tem voz,
pois se organizaram na
periferia da cidade de
São Paulo e propuseram
uma pauta bastante
s imples: congelamento
de preços e aumentos de
salários.

Quando falam em con-
gelamento de preços, es-
tão-se referindo neces-
sariamente à realidade
mostrada acima, pois
são os gêneros de primei-
ra necessidade que têm
aumentado mais.

Por isso, é preciso se
pensar em uma política
que permita qüe o abas-
tecimento dos gêneros
essenciais seja feito a
preços baixos. Não fala-
mos em custos baixos,
mas sim em preços bai-
xos. Essa política de
abastecimento não deve
ser um castigo aos agri-
cultores, principalmente
porque parte importante

Geraldo Diniz Junqueira
2 Entendo que a agro-
pecuária de um país. de

. economia capitalista
como o Brasil, tem que
ser rentável e visar o lu-
cro, tanto a que destina
o seu produto ao mer-
cado externo quanto a
que se dedica ao abas-
tecimento doméstico. Pa-
ra tanto, é indispensável
que se implante para a
agricultura, uma poli--tica a longo prazo, dan-•do ao produtor tranquili-
•dade e segurança para
investir, e garantindo-
lhe a possibilidade de re-
torno do capital invés-
tido.•> Nestas condições e
corrigidas determinadas
distorções que elevam o
custo, e, eliminados ar-'tifícios 

que dificultam a
comercialização, a agro-
pecuária brasileira é viá-'Vel e competitiva, até
nos mercados mundiais.
Com efeito, obtidas
.sementes melhoradas
para alguns produtos
(milho), equacionados e
resolvidos os problemas
que elevam os preços dos
fertilizantes a níveis in-
suportáveis e reduzindo
pela qualidade do mate-
rial empregado o custo
da mecanização, temos

boas condições em café,
cana, algodão, milho,
soja, carne e hortigran-
j eixos, para concorrer
nos mercados externos e
também prover o con-
sumo interno com preçoscompatíveis ao poderaquisitivo de nossas
populações. Arroz, feijão,
trigo e pecuária leiteira
enfrentam problemas de
baixa produtividade que
independem do pro-
dutor, mas que tem que
ser resolvidos e, uma vez
que constituem a ali-
mentação básica da
população de mais baixa
renda, devem ter a sua
produção estimulada por
preços que conhecendo
estes problemas, a tor-
nem atraente e, devêm-
também ser entregues à
população, a preços com-
patíveis com seu poderaquisitivo; num sacrl-
ficio de toda a nação em
benefício dos mais des-
providos. Assim sendo,
determinadas medidas-e
providências preci s a m
ser adotadas:

NA PRODUÇÃO

1) Estimular o setor
privado, para sob orien-
tação do Estado, pro-d u z i r e multiplicar

Informações de agentes
de comercialização pos-
sibilitam a ocorrência de
vendas & distancia com
maior freqüência. O
quinto e ultimo aspecto
consiste ha necessidade
de e 1 i m i na r desigual-
dades quanto à incidên-
cia tributária. A conces-
são de isenções a certos
agentes de comerciali-
zação e não a outros ge-ra-imperfeições de mer-
cado. Reduz a concorrên-
cia e é prejudicial a pro-dutores e consumidores.

Dada a importância de
elevar o nível nutricio-
nal do brasileiro sugiro
finalmente seja conside-
rada instituição de cotas
mínimas de produção, e
comercialização de ali-
mentos consumidos pe-los mais pobres. Isto ob-
jetivando reduzir efeitos,
da política d e expor-
tação, desestimuladores
da produção e comercia-
lização para consumo in-
terno. A fim de se cre-
denciar para a obtenção
de crédito e outros in-
centivos, cada produtor
ou agente de comerciali-
zação teria que produzir
ou comercializar, como
proporção de suas opera-
ções totais, um percen-
tual mínimo correspon-
dente & produção e à
comercialização destina-
das ao mercado interno.

da produção de gêneros
essenciais está sob a res-
ponsabilidade de peque-
nos produtores. Não im-
porta o custo, o impor-
tante é que os alimentos
básicos cheguem ao con-
sumidor a preço baixo.
Há vários instrumentos
para isso: preços mini-
mos, subsídios, estoques'
reguladores, sem esque-
cer da própria reformu-
lação do uso da terra.
Mas, mesmo a preços
baixos, não foi resolvido
outro problema que é o
do poder aquisitivo. Os
t rabalhadores tiveram,
ao longo do tempo, uma
redução dos seus salários
reais, principalmente
aqueles que dependem
da política de salários
mínimos. Salários maio-
res combinados com bai-
xos preços dos alimentos
básicos são os pontos
principais de uma políti-
ca de desenvolvimentov
social. E' isso que, no
fundo, os consumidores
estão exigindo.

•s e mentes melhoradas;
2) Incentivar o setor in-
•dustrial de forma a con-
seguir para a atividade
agropecuária, insumos a
preços similares aos dos
países nossos concorrên-
tes; 3) Estabelecer pre-
ços mínimos fundamen-
tados em custos de pro-.
dução levantados com•base em dados reais e
não políticos; 4) Desvin-
cular os financiamentos•de custeio dos preços•mínimos, de modo a per-mitir maior flexibilidade
na motivação do plantio,« oferecê-los a juros que
permitam custos de pro-dução competitivos na
exportação e acessíveis•no abastecimento inter-
no, lembrando que o sis-
tema bancário nacional
opera a taxas desconhe-
cidas nos paíes concor-
rentes e que a agrope-
cuária é o setor sobre o
qual recaem em parcela•maior os malefícios da
inflação, uma vez queopera apenas uma vez ao
ano; 5) Estimular o sis-
tema cooperativista, que
reunindo os lavradores,
supre as deficiências
governamentais em as-
sistência técnica, infor-
mação de mercados, dis-

tribuição do crédito e ar-
mazenagem.

NA
COMERCIALIZAÇÃO

1) JSliminar toda e
qualquer taxação que in-
cida diretamente sobre a
p r odução. iniciando-se
estudo para uma apll-
cação eonsdenciosa e
consciente do imposco
sobre a renda ao setor;
2) Assumirem os Gover-
nos o compromisso for-
mal, qüe de maneira ai-
guma serão a d o t a d c>s
c o n t i n g enciamentos,
confiscos, tabelamentos
e preços máximos que de
qualquer m a n e i r a ve-
nham punir a produção
agropecuária; 3) Criar
incentivos que permitamao produtor operar no
mercado de futuros, ga-
rantindo assim um abas-
tecimento. tranqüilo' à

população; 4) Intenshi-
càr os incentivos à arma-
zenagem dos produtos
agrícolas, através do sis-
tema cooperativista qüe
não assume o aspecto de
açambarcamento, uma
vez que o produtor tem
prazos fatais para solver
seus oomoromissos com
os financiamentos; 5)
Constituir estoques re,-
guládores apenas com o
objetivo de atender às
necessidades da popu-
lação em eventuais fal-
tas do produto, e conse-
guir preços razoavelmen-
te estáveis; nunca com
a finalidade de deprimir
os preços; 6) Importar
produtos agropecuárias
normalmente produzidos
no país, só e unicamente
em casos excepcionais e
de falta absoluta, duran-
te a entréssafra, e ni
q u a n tidades perfeita-
mente calculadas de mo-

do a não prejudicar o in-
teresse dos lavradores
pelo próximo plantio; 7)
Subsidiar o consumo so-
mente quando o mesmo
for feito por intermédio
de toda a nação,' e nunca
punindo o setor agrope-
cuário por uma situação
que o mesmo não criou
nem desejou; 8) Melho-
rar a imagem da agrope-
cuária junto às pòpu-lacões urbanas esclare-
cehdo que a atividade
hoje não é predatória e
nem poluidora voluntá-
ria, mas que procura so-
luções para melhoria de
renda dentro das oportu-
nidades qüe lhe sao ofe-
recidas, já que desde, a
sua implantação,tem arr
cado quase sozinha com
todos ór encargos do
n o ss o desenvolvimento
econômico e explosão de-
mográíica,

Luis Carlos Bresser Pereira
Os supermercados en-

frentam uma contra-
dição fundamental no
Brasil: são um sistema
para distribuição e m
massa de alimentos, mas
não conseguem atingir
as camadas mais pobres
da população. Isto sig-
nifica que os mais pobres
são obrigados a fazer
suas compras em empo-
rios, feiras, mercearias,
onde compram com
menos conforto e por
maior preço. Este fato
decorre da má distribui-
ção de renda e em
decorrência do baixo
poder aquisitivo da
população que vive de
forma esparsa (dado o

alto.valor dos terrenos)
na periferia das grandes
cidades.

A existência de formas
arcaicas de comerciali-
zação agrícola no Brasil,
como são os empórios e
feiras ao nível do varejo,
ou os diversos tipos de
pequenos intermediários
entre pequenos produto-
res e os grandes ataca-
distas ou o varejo moder-
no está correlacionado
1) com a má distribui-
ção da renda e 2) com a
existência de formas ar-
caicas de produção, ca-
racterizada especialmen-
te por minifúndios de
subsistência.

. A eliminação de íor-
mas tradicionais é inefi-
cientes de comerciali-
zaçãp, portanto, deve ser
atacada menos através
de interferência da poli-tica econômica no pró-
prio setor de comerciali-
zação e mais procurando
modernizar a produção
agrícola e distribuir me-
lhor a renda. Para a
modernização dos mini-
fúndios de subsistência
são necessárias medidas
que vão desde a extensão
rural até a reforma agra-
Tia que permite ampliar
a dimensão das proprie-dades agrícolas e ao mes-
mo tempo dividir os la-
tifúndios improdutivos.
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Uma melhor distribuição
de renda implica me-
lhor salário, mas deve
contemplar também um
sistema de isenção de
ICM e de subsídios paraos alimentos essenciais
como arroz, feijão.

O Governo deve agir
em todas essas áreas e
também na manutenção

de estoques reguladores
que conjuntamente com
a política de p r e ç o s
mínimos, diminuam o
poder dos grandes ataca-
distas que especulam
com produtos agrícolas,
e assim garantam uma
razoável segurança e es-•tabilidade para produto-•res e Consumidores.
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Para que todas as manhãs você possa
ter à mesa um cafezinho bem quente, leite
momo, pão, manteiga, cesta de frutas, geléias
ou ovos cozidos, sabe o que é preciso?

Muito trabalho, de sol a sol. Nas granjas,
nos trigais, na lavoura do café, nas fazendas de
gado leiteiro e nos pomares.

A natureza contribui com as terras boas
para o plantio e com as chuvas criadeiras.
Mas ainda assim fica faltando uma coisa.
Talvez a mais importante para acionar o ciclo
da produção e do abastecimento: dinheiro.

A semeadura, o plantio, a adubação, a

colheita, tudo custa dinheiro.
E é aí que entra o Comind, financiando o

produtor rural e criando condições para queele aumente sua produtividade e, em
conseqüência, melhore sua condição de vida.

Investindo na agricultura e na pecuária, e
principalmente em técnicas de recuperação
do solo e de preservação dos recursos
naturais, o Comind está atendendo às
necessidades básicas não só do contingente
humano que se fixou no campo, mas também
daquele que vive nas cidades.

E se o Comind foi pioneiro em criar uma

empresa com agrônomos ©técnicos para
orientar e auxiliar o agricultor, é porque com-
preende que, se de estômago vazio ninguém
consegue pensar, viver, então, muito menos.
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produtor rural
Coordenador: Luís Fetr-
nando Levy, editor da
"Gazeta Mercantil".
Debatedores: Julian de
Magalhães Chacel, da
Fundação Getúlio Var-
gas; José Resende Peres,
Secretário da Agricultu-
ra e Abastecimento do
Rio de Janeiro; Eduardo
Matarazzo Suplicy, da
FGV; Renato Simplício
Lopes, da Embrater;
Aloísio Monteiro Carnei-
ro Campeio, superinten-
dente da Suframa; Isaac
Kerstenetzky, prtsíden-
te da Fundação IBGE.

Os principais enfoques a que che-
garam os debatedores, na análise dos
vários aspectos do tema proposto são:

O seguro rural deveria ser obrl-
gatõrio em todas as operações de fi-
nánciamento rural, tanto para custeio
quanto para investimentos fixos,
üdaptado, contudo, ás condições da
agricultura brasileira, como compie-
mento as políticas de crédito e de
preços;

A não adoção de uma nova tec-
nologia é ocasionada ou por igno-
rancia do produtor rural, carente de

informações neste sentido, ou por sua-
impotência, causada por fatores eco-
nômicos, sociais e mesmo climáticos;
• O crédito destinado à agricultura
não é tão abundante quando compa-
rodo com o valor liquido da produção
agrícola brasileira. Em 1970, tínhamos,
no caso, uma relação de 13%, hoje está
por volta de 83%. Comparativamente,
nos EUA é de 60%; no Japão, 90%; e,
no Canadá, 120%;
•• A agricultura depende da renda
urbana e também da capacidade de
produção do setor não agrícola para a

produção de insumos, a fim de se ei-
pandir. Contudo, a renda urbana só
poderá realmente ser aberta se a agrl-
cultura tiver capacidade adequada de
produzir;
• Há uma inquietude, no momento,
relacionada d aplicação de recursos
em investimentos que possivelmente
serão solapados em processo de dum-
plng, confisco cambial, que são me-
didas contrárias às propostas no mo-
mento, inclusive com grande risco ao
próprio Governo;

Há necessidade de se definir con-
slstentemente os objetivos da assistên-
tia técnica assessorai no pais, ou seja,
a transferência da tecnologia agro-
pecuária 

'e 
gerencial;

O problema agrícola não está na
identificação de dificuldades, de en-
traves e deficiências, polsjtá30 anos
isso vem sendo feito. O que è funda-
mental é a vontade política ãe desen-
¦volvê-la, è preciso haver uma dou-
trina e persistir nela para colher os
resultados.
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Renato Simplício Lopes aíir-
ma que a agricultura é um se-
tor que merece uma alta prio-
ridade e que pela sua complexi-
dade merece considerações es-
pacíficas. Parte de algumas pre-
missas básicas, as quais são a
base de onde deverá iniciar-se o
programa de desenvolvimento
agrícola. A primeira dessas pre-
missas é que não se está inte-
iiessado em apresentar pontos
positivos da política agrícola ou
de nossa agricultura, mas sini,
em apresentar pontos que pode-
riam contribuir para o estabe-
lecimento de diretrizes sólidas e
racionais para o desenvolvimen
to da nossa agricultura. De mo»
do qufe qualquer crítica apresen-
tada neste debate é no sentido
construtivo e não uma crítica
maliciosa ao Governo.

Inicialmente, Simplício colo-
ca a seguinte pergunta — o que
se espera do setor agrícola bra-
sileiro? Acha ele que a resposta
adequada seria em síntese, uma
produção de alimentos e mate-
rias-primas em níveis suficientes
para o abastecimento do merca-
do interno, contudo, a níveis de
preços satisfatórios. Preços satis-
fatórios no sentido estritamente
econômico seriam aqueles com-
patíveis com o mercado interna-
cional, caso contrário, conviria
importar esses produtos a pro-
duzi-los no país.

Haveria, inclusive, necessl-
dade de exportar essa produção e
só com preços compatíveis, Isto
seria possível. Essa exportação,
contudo, somente seria interea-
sante se a níveis condizentes
com a exigência do crescimento
econômico do país. Um outro fa-
tor condicionante dessa produ-
ção, qual seja o de eficiência eco-
nômica, que permita dar um i e-

"O IBGE está desen-
volvendo um acompa-
nhamento permanente
da produção agrícola, de
previsão de safra, com a
participação de várias
outras entidades com o
objetivo de fornecer in-
formações bastante
atualizadas em relação
à expansão a curto pra-
zo da produção agrico-
Ia."

torno justo ao produtor rural,
sem isso haveria um desestímulo
à sua permanência na ativida-
de. Para a mão-de-obra assalaria-
da do setor, haveria necessidade
de se prever salários adequados,
permitindo assim um incremen-
to no poder aquisitivo da popu-
lação rural, consequentemente
contribuindo para o consumo de
bens e serviços do setor não agrí-
cola. Portanto, a conclusão a que
chega é a que deve-se procurar
minimizar os custos de produção,

maximizar o retorno do produtor
e ao mesmo tempo remunerar
satisíatoriamenite a mão-de-obra
assalariada.

Na opinião de Simplício, pa-
• ra se atingir a esse objetivo, não

se defronta com outra altemati-
va a não ser através da moderna
tecnologia e a éonsequente mo-
dernização de nossa agricultura.
A medida que se introduz nova
tecnologia, presume-se aumento
de produção, obviamente, maior
oferta de produção tem reper-
cussão imediata nos preços, ge-
ralmente queda nos preços, o que
poderia ser evitado com um au-
mento no consumo pela eleva-
ção do poder aquisitivo ou, en-
tão, pela redução dos custos de
produção. Uma segunda pre-
missa seria o problema da deci-
são do produtor, o que produzir,
como produzir. Esta decisão de-
ve ser feita basicamente de açor-
do com a expectativa de lucro,
que é, na verdade, a variável cen-
trai. Isto implica em que toda
intervenção no setor agrícola, se-
ja ela estatal ou não estatal, de-
ve visar a aumentar a margem
de lucro para o produtor rural.

O produtor deve maximizar
o retorno de seus investimentos,
e isto somente se consegue atra-
vés de custos mais baixos, mo-
bilizando os instrumentos de üo-
lítica agrícola no que tange a

subsídios, preços mínimos ou
através de melhores preços, usan-
do o» mecanismos de mercado.
Uma terceira premissa é aquela
relacionada com o desenvolvi-
mento tecnológico, ou seja, aque-
Ia que deverá contribuir para au-
mentar a capacidade do produ-
tor, produzir mais a custo mais
baixo, minimizando com isto os
riscos em função do controle de
certas variáveis que influenciam
a produção em termos de contro-
le de pragas, clima, solo. Uma
quarta premissa está relaciona-
da à incerteza de preços dos pro-
dutos e dos insumos. Esta pre-
missa é um corolário da premis-
sa anteriormente aludida a qual
implica no problema de decisão
do agricultor em produzir com
base na expectativa de lucro.

Uma quinta premissa envol-
ve a problemática de como mo-
demizar a agricultura, sendo que
essa modernização implica em
nova tecnologia. Cabe, então fa-
zer-se duas perguntas: quando é
que o agricultor deixa de produ-
zir? Por que ele não adota uma
nova tecnologia?

Renato Simplício responde a
essas perguntas mencionando
três aspectos realmente impor-
tantes. A não adoção de uma no-
va tecnologia é ocasionada ou por
ignorância do produtor rural, ca-
rente de informações neste sen-

tido, ou por sua importância,
causada por fatores econômicos,
sociais e mesmo climáticos. No
primeiro caso a assistência téc-
nica poderá contribuir decisiva-
mente na solução do problema.
No segundo as perspectivas de
lucros memores com conseqüente
acumulação de capital, aliada à
um sistema de crédito adequado
lhe tornaria mais potente à ado'
ção de uma melhor tecnologia.

"Quanto à participa-
ção governamental na
assistência técnica, o
Governo deve contar
com a iniciativa priva-
da, Hberando-o, dessa
forma, da assistência ao
grande produtor, que
poderá obtê-la com seu
próprio esforço".

O terceiro aspecto que o faz
deixar de usar uma nova tecno-
logia está diretamente ligado à
rentabilidade do negócio. Quan-
do o produtor percebe que exis-
te opções para aplicar seus recur-
sos, como em títulos de renda, e
esta aplicação lhe permite mais
retorno, obviamente ele optará
não pela inversão na sua ativi-
dade principal, a agricultura,
mas neste negócio opcional, mais
-lucrativo, menos arriscado. O que
normalmente ocorre atualmente
é que, regra geral, o produtor ru-
ral, não conhece essa outra alter-
nativa.

Uma sexta premissa é rela-
cionada aos aspectos fundamen-
tais para modernização da agri-
cultura e para isso destaca-se

quatro pontos importantes. O
primeiro deles é a necessidade"'-
de se dispor de conhecimentos"
agronômicos comprovados expe- —
rimentalmente. Isto implica em-
pesquisa que é da mais alta im-
portancia num programa de de-
senvolvimento agrícola. Há ne-
cessidade, portanto, de maciços;.; <
investimentos neste setor, prin-
cipalmente voltados e adaptados,,,
às condições locais.

Um outro ponto fundamen-.;
tal se refere aos preços dos pro-,,,
dutos e preços dos insumos que
conjuntamente devem permitir
ao produtor rentabilidade no ne-"
gócio. E esta é, sem dúvida, a-
variável mais importante, até
mesmo que a climática, a do só- -

Io. Um terceiro ponto fundamen-J
tal é a necessidade do crédito"
agrícola. Este crédito é necessá-
rio porque os recursos próprios"
do nosso produtor, seja ele pe-
queno ou grande produtor, são-
insuficientes para fazer frente
aos montantes necessários de re-
cursos na adoção de uma nova
tecnologia.. .;í

Acredita Simplício que o cré-
dito agrícola é, praticamente, a .
única solução, pois os recursos-
próprios terão que ser compie-
mentados com recursos de tercei-,,
ros. Faz-se, contudo, que esse cré-
dito seja, necessariamente, aloca-~
do eficientemente dentro da atl-
vidade proposta, caso contrário,-
poderá contribuir, isto sim, para -

endividamento do produtor, ao i
invés de ser um remédio curador,-
será um veneno fulminante.
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Afirma, ainjda, que o crédi-

to destinado à agricultura não 6
tão abundante quando compara-
do com o valor líquido da produ-
ção agrícola brasileira. Em 1070
tínhamos, no caso, uma relação
de 13%, hoje, está por volta de
83%. Comparativamente aos
EUA, por exemplo, que é de 60%;
Japão, 90% e Canadá, .120%,
mostra-se aquém,das expectati-
vas, pois tanto nos EUA e Cana-
dá a agricultura é muito mais
evoluída que a nossa. O que po-
dera estar ocorrendo, ressalta,
não é, talvez, a abundância de
crédito rural, ou o processo de
concessão do crédito, mas sim
distorções na sua correta aplica-
ção por parte dos tomadores des-
ses recursos, alocados por estes,
em atividades não relacionadas
ao negócio proposto.

"O problema educa-
cional do produtor rural
é um fator limltante,
podendo, inclusive neu-
tralizar todo esforço que
se fizer com relação à
política agrícola".

.; Um quarto ponto íundamen-
tal é a existência de um sistema
de assistência técnica para difu-
são de conhecimentos. Uma séti-
ma premissa é a conjugação de
uma abertura da , estrutura de
renda. Acredita Simplício que is-
so já seja do consenso geral, só
restando transformar, essas in-
tenções em ações concretas. A
agricultura, no caso, depende da
renda urbana e também da ca-
pacidade de produção do setor
não agrícola para a produção de
insumos, para expandir-se. Con-
tudo, a renda urbana só poderá
realmente ser aberta se a agri-
cultura. tiver uma capacidade
adequada de produzir."

Neste aspecto,. José Resende
Perés abordou o processo de
transferência de renda do setor
rural para o urbano, subsídios a
transporte, alimentação e educa-
ção na área urbana em detrimen-
to à população do campo. Acha.
que deveria ser melhor observa-
do este aspecto a fim de corrigir
possíveis distorções. Acredita
também Peres que se tivesse no
passado senso no emprego dos re-
cursos disponíveis, seríamos hoje
um\ país mais desenvolvido., Ape-
sar disso, afirma acreditar na via-
bilidade da agricultura no Brasil.
Achatque o ponto mais importan-
te ao se falar em agricultura bira-
sileira é a confiança. Confiança
esta vinda dos poderes governa-

. mentais que ofereça credibilidade
junto ao agricultor.

Nos dias de hoje, afirma, há
uma inquietude relacionada à
aplicação de recursos em investi-
mentos que possivelmente serão
solapados em processo de dum-
ping, confisco cambial, que são
medidas contrárias às ora propôs-
tas, inclusive com grande risco ao
próprio Governo.

Aloísio Campeio afirma que
não vê como se fazer um futuro
sem se buscar no passado as ex-
periências que nos nortearão para
isso, para tanto cita a FGV no
que concerne aos aspcetos econô-
micos da agricultura e a ação do
Sistema de Extensão Rural e da
Assistência Técnica que desempe-
nharam papel da maior releVan-
cia. E esse passado já nos dá um
respaldo bastante bom para po-
dermos projetar o futuro.

Continuando, cita que, a par-
tir de 1964, alguns aspectos o ani-
maram muito, mas infelizmente
não se concretizaram no ritmo e
na velocidade que se fazia neces-
sário, principalmente no que con-
cerne ao problema da terra, que
a seu ver, evoluiu. Afirma que o
Brasil é praticamente a terceira
área territorial agricultável do
mundo, sendo que o poder político,
econômico e decisório está na re-
gião Centro-Sul ao passo que a
maior área, região Norte e Nor-
deste possui apenas razoável po-
der político mas praticamente ne-
nhum poder econômico e decisó-
rio.

Faz-se necessário no momen-
to empreender-se uma revolução
no que se relaciona à política agri-
cola e só com ela é que o Brasil
poderá desenvolver-se. Aborda
também o papel da indústria no
contexto econômico atual, suas
poucas possibilidades de compe-
tição com mercados externos, de-
vido seus escassos recursos téc-
ríicos, tecnologia obsoleta e com
isso mercado estreito, para seus
produtos. Ele acredita que isso fa-
rá com o Brasil não consiga uma
posição de prevalência no merca-
do internacional. Assim querer
equilibrar nossa balança comer-
ciai a base da indústria fica cada
vez mais difícil.

Consequentemente, é chega-
da a hora de verificar quais os
setores em que o Brasil pode dar
uma contribuição ao mundo em
matéria-prima, recursos alimentí-
cios, adequando-os ao mercado ex-
terno.

Poder político rural

Eduardo Suplicy observou
que em termos de poder político,
hoje, na nação, o poder vindo do
campo, do meio rural, é muito
maior do que a sua importância
na economia brasileira. Observa,
ainda, fazendo citações do prof.
Inácio Rangel, que desde os anos
30, quem tem dominado, quem es-
tá dominando a política brasileira
é, principalmente, o Poder Lati-
fundiário Rural. Continuando,
disse que o poder eleitoral do cam-
po, hoje, é muito maior do que os
11% de participação no PNB,
contribuindo decisivamente na
manutenção do poder político
atual. Concluindo, acha que seria
errôneo, considerar o campo co-
mo não, tendo um poder político
muito grande neste,últimos anos.

Faz-se necessário saber quem
no campo tem tido essa influên-
cia política, os grandes fazendei-
ros, os grandes proprietários de
terra, o médio ápicultor que na
maioria das vezes são os próprios
trabalhadores ou mesmo os tra-
balhadores não proprietários. Ao ,
pensar-se em medidas para a agri-
cultura, devemos pensar em me-
didas que vão beneficiar os gran-
ties proprietários, ou àqueles pe-
quenos proprietários seriamente
prejudicados ultimamente, os
quais muitas vezes tiveram que
migrar para os grandes centros
urbanos a procura de melhores
condições de vida?

"Uma das maiores
reivindicações da agri-
cultura de hoje é justa-
mente o poder político,
ppis ela não tem acesso
e nem assento nos cen-
tros de decisões políticas
do Governo, no CDE, no
CDI e, principalmente
no Conselho Monetário
Nacional."

Suplicy evidencia que estu-
dos feitos pela FGV — Primeiro
Estudo Agro-Análise — sobre dis-
torções causadas pela distribui-
ção do crédito agrícola no Brasil,
apontando inclusive dados já ei-
tados pelo Sr Simplício, mostran-
do que o crédito aumentou, esse
crédito agrícola muitas vezes
ajudou muito mais à expansão
da propriedade fundiária em con-
trapartida fazendo com que a
produção agrícola não crescesse
na mesma proporção em que se
poderia esperar, em virtude de
tantos recursos empregados des-
sa forma.

Acha que caso haja, hoje,
subtração do setor agrícola, do
crédito rural subsidiado, decisi-
vãmente isto preocupará os pro-
dutores agrícolas, pois influen-
ciará nos seus lucros. E essa dis-
tribuição indiscriminada de crê-
dito subsidiado, afirma, se colo-
ca hoje como um dos instrumen-
tos que fizeram com que os mais
diversos setores na sociedade, que
conseguiram ter influência junto
aos poderes governamentais, con-

seguissem aproveitar-se de uma
situação inflacionària.

Na verdade a inflação con-
tinua constituindo, no Brasil,
ura dos principais meios de re-
distribuir renda, em geral, no
sentido de concentrar essa ren-
da e a riqueza nas mãos daque-
les que Já têm maior riqueza,
maior capacidade financeira,
maior conhecimento e, especial-
mente, maiores possibilidades de
acesso aos centros de decisão fi-
nanceira. Cita, como exemplo, na
Capital de São Paulo, ser comum,
nos últimos anos, observar-se en-
tre empresários, que a melhor
forma de capitalização será jus-
tamente conseguir-se aproveitar
da instituição do crédito agrico-
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Ia. Muitos empresários, original-
mente industriais, banqueiros,
tornaram-se fazendeiros valen-

, dò-se dessa política-' agrícola sub7
sidiada, tais recursos não foram
canalizados para a atividade
agrícola principal. Ressalta ain-
da que esse problema de crédito
fácil a custo baixo, não é só da
agricultura, isto ocorreu tam-
foém em outros setores da econo-
mia.

.V. Jullan Chacel,, contra-argu-
mentando, confessa que tem dú-
vidas- quanto a se realmente a
classe rural exerce hoje o poder
político a que se referiu o pro-
fessor. Suplicy. Concordando com
esta posição, Aloísio vai além,
pergunta quando essa classe ru-
ral exerceu o poder político. Cha-
cel observou que talvez seja pos-
sível que tenha exercido no pas-
sado, mas a colocação seria para
os dias de hoje.

Ele afirma não ver ser áde-
quado estabelecer uma correia-
ção inversa entre a participação
do setor agrícola no produto so-
ciai e a existência de uma massa
de poder político, configurando a
tomada das decisões. Quando
observamos penalização da agri-
cultura no confisco cambial, nos
subsídios dados à exportação de
manufaturas, então pergunto se
existe uma predominância, des-
se poder político exercido pelo se-
tor rural e de que forma ele exis-
te. Caso ele se realize dessa for-
ma, conclui-se então que esse po-
der político é perverso.

Uma das maiores reivindica-'
ções da agricultura de hoje, afir-
mou Fernando Levy, é justa-
mente o poder político, pois ela
não tem acesso, não tem assento
nos centros de decisões políticas
do Governo, no CDE, no Conse-
lho de Desenvolvimento Indus-
trial e, principalmente, no Con-
selho Monetário Nacional, onde
se decidem coisas vitais no pró-
prio processo, que influi direta-
mente na produção agropecuá-
ria e agrícola. Acha que a agri-
cultura foi transformada em ove-

lha negra por causa de algumas
distorções da própria estrutura.
não criadas por ela e nas quais
ela sequer foi ouvida.

Educação

O problema educacional do
produtor -rural foi apresentado
como sendo um fator limltante,
inclusive, podendo neutralizar to-
do esforço que se fizer com rela-
ção à .política agrícola. Houve
consenso entre os debatédores de
que a educação é, realmente, um
ponto básico e desde que atacado
com soluções cabíveis poderá dar
grande contribuição ao desenvol-
viménto planejado da agricuitu-
ra. Nos três níveis da educação

"Muitos empresários,
originalme n t e indus-
triais, banqueiros, tor-
naram-se fazendei ros
valendo-se dessa politi-
ca agrícola subsidiada,
tais recursos não foram
canalizados para a ati-
vidade agrícola princi-
pai".

tanto di primário, carência de
professores em quantidade equa-
lidade; médio, falta de técnicos
que são primordiais ao desenvol-
vimento da agrícola e o superior,
às vezes bastante teórico; há de-
ficiência.

Acredita Simplício que esta-
mos inclusive negligenciando o
problema, deixando-o em plano
secundário, acha que se não to-
marmos providências urgentes,
na solução do caso, sérias conse-
quências advirão.

Já Suplicy observa bastante
distorções, principalmente no en-
sino primário, citando que no in-
terior do Estado de São Paulo,,
meninos na idade escolar prima-
ria, ao invés de ir à escola vão pa-
ra o trabalho, na maioria das ve-
zes substituindo q adulto.

- Com referência ao ensino su-
perior, Resende Peres, aponta
atualmente grande massa de
doutores saindo das universida-
des sem o mínimo preparo para
o trabalho a que se propusera. O
que se deveria fazer é dar a esses
formandos condições, treinamen-
tos práticos em culturas regio-
nais a fim de que possam produ-
zir eficientemente. A vivência do
problema rural é ponto chave no
processo de bem conduzir a agri-
cultura. Concorda Simplício com
esta posição, afirmando que do
ponto-de-vista prático, os recém
formados não são ida melhor qua-
lidade, citando que sua forma-
ção é bastante acadêmica. Prin-
cipalmente no caso brasileiro o
técnico necessita ser mais práti-
co. Concluindo, diz que há neces-
sidade de uma capacitação cons-
tante desse pessoal, assencial-
mente a nível de campo, de con-
tacto direto com fazendeiro.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Renato Simplício fez algu-
mas considerações a respeito de
como deve ser um sistema de
assistência técnica atuante e
produtivo. Inicialmente acha im-
portante a definição clara de ob-
jetivos, ou seja, a definição do
negócio da empresa ou mesmo do
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sistema de assistência técnica.
Afirma que antigamente era mui-
to comum se pensar que a assis-
têncía técnica era uma panacéia
para resolver todos os males do
meio rural. Tinha-se, então, que
resolver os problemas de nutrição,
de educação e da própria agricul-
tura, contudo, o que se quer, na
verdade, é se realmente consegui-
se modernizar a agricultura, e
não se o agricultor está mais edu-
cado ou mais nutrido, em síntese.

Há, portanto, necessidade de
se definir consistentemente os
objetivos da assistência técnica
assessorai no país, qual seja, é
transferir tecnologia agropecuá-
ria e gerencial. Introduziu-se a
palavra gerencial, em virtude de
este aspecto ser de suma impor-
tancia na área administração, co-
mo o é na empresa industrial ou
comercial. Esta transferência de
tecnologia deve visar a que? O au-
mento de produção, da produtivi-
dade? Da renda do produtor ru-

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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ral? Acha também importante
considerar o aspecto social, en-
fim tudo aquilo que interfira de
uma maneira ou de outra no ai-
cance desses objetivos.

Um segundo aspecto muito
importante são os recursos numa-
nos. Cita, por exemplo, para 5 ml-
lhões de propriedades existentes,
atualmente no Brasil, possuímos
uma força ativa da ordem dé 17
milhões de trabalhadores e destes
aproximadamente 15 mil técnicos.
Conclui-se que há uma massa
com assistência técnica precarís-
sima, também bastante deficien-
te em relação ao que gostaríamos
que fosse. Essa deficiência não é
só culpa do técnico propriamen-
te dito, mas parcela cabe a pro-
blemas conjunturais, ainda mais
que o esforço técnico.

"Este tipo de informa-
ção xepresenta um dado
fundamental para vi-
sualização de alguns
problemas mais impor-
tantes na agricultura
brasileira, especialmen-
te no que se refere ao
padrão de nutrição."

Um terceiro ponto é uma in-
tegração com a pesquisa. Há ne-
cessidade de se ter conhecimen-
tos técnicos para poder transmi-
tir, e esses conhecimentos devem
ser comprovados. Um quarto
ponto seria uma integração com
o crédito rural, que já foi abor-
dado anteriormente, contudo com
relação à política de crédito ru- '
ral, acha Simplício que o Minis-
tério da Agricultura é quem de-
veria ter um papel primordial e
não o Banco do Brasil ou Banco
Central, porque é ele o responsa-
vel pelo processo.

Aloísio Campeio ressaltou
que a Comissão que deveria es-
tabelecer a política a ser seguida
pelo crédito rural dentro do Mi-
nistério da Agricultura, pratica-
mente nunca foi considerada pe-
Io Conselho Monetário Nacional
quando estabelece a política de
crédito rural para o país.

Quanto à participação gover-
namental na assistência técnica,
Renato Simplício é de opinião que
o Governo deve contar com^ini-
ciativa privada, liberando-o, des-
sa forma, dessa assistência ao
grande produtor que poderá ob-
tê-la com seu próprio esforço, is-
to é de máxima importância. Ele
sugere que se estabeleça grupos
de produtores e cada grupo des-
tes contratem um técnico. Este
técnico deverá capacitar-se para
aquelas atividades específicas de
cada grupo, podendo inclusive
pensar-se era incluir essa assis-
tência técnica entre os itens fi-
nanciáveis pelo sistema de crédi-
to rural. Contudo, o ponto bási-
co seria a não vinculação empre-
gatícia desse técnico aos produ-
tores. Acredita ò Dr Simplício que
caso haja adoção dessa sugestão,
haverá uma ação mais efetiva,
mais eficiente do sistema, porque
o técnico estaria identificado com
a problemática dos agricultores
da região, inclusive permitindo
uma multiplicação de atendimen-
to numa ampla faixa de mercado.

Resende Peres sugere para o
caso, um regulamento para as que
fossem autorizadas a funcionar,
obrigando-as a ter um mínimo de
técnicos. Ressalta também que
além de se impor zoneamentos
agrícolas, talvez fosse muito útil
criar-se no país alguns projetos
básicos. Porque respeitando-se as
diferenças ecológicas do Nordes-
te e do Sul, poder-se-ia fazer vá-
rios projetos básicos específicos
para cada região destas. Com is-
to os recursos poderiam ser me-
lhor alocados, consequentemente
os riscos seriara menores.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

O Secretário da Agricultura
fluminense defende a tese de que

deveria oferecer cuidados espe-
ciais com relação ao sistema de
informações ao agricultor. Inclu-
sive, em experiência pessoal como
Secretário de Estado, fundou um.
departamento de informações ru-
rais, com publicações 

"de folhetos
e revistas dirigidas ao produtor
rural.
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Continuando, Resende Peres-
disse qúe quando representou a
Federação Rural'Brasileira num
órgão do Ministério da Agricultu-
ra, uma de suas teses apresenta-
da foi a de facilitar ao máximo a
aquisição, por parte do homem do'
campo, de aparelhos de televisão
e ao mesmo tempo se fizessem
programas especiais, em horários'
especiais, no sentido de instruí-
los em todas as funções atinen-
tes às atividades agro-pecuárias.

I/uis Fernando Levy lamenta
não existir ainda informações de
mercado. Estas informações é a
própria atuação a nível de Bolsa
tem um caráter educativo bem
mais importante do que o proces-
so de comercialização das Bolsas
de Commodities. Esse processo é
vital para qúéípossàmos permeá-
bilizar o acesso à informação aos
centros de produção, obviamente
acoplado a uma série de outras
providências como a de crédito, às
informações de pesquisas em toda
área tecnógica e todas outras que
possibilitem a adequada comercia-
lização da ' 

produção agrícola
Acha que existe uma tendência a
equacionar o problema de produ-
ção.e depois cuidar do problema
relacionado à comercialização;
quando, na verdade, o problema
de produção deveria estar absolu-
tamente dependente da visão de
mercado.

Isaac Kerstenetzky forneceu
indicações de como deveria ser
um sistema de informações bási-
cas para agricultura brasileira,
inserida num contexto mais am-
pio de visualização dá economia
brasileira. Disse que a preocupa-
ção em relação à agricultura é a
questão de identificação de alguns
problemas básicos ' núnia persr
pectivá histórica,- o desafio dá
formulação da política em rela-
ção à agricultura è crê que haja
uma distinção entre o problema
de curto prazo e de longo prazo.
Consequentemente deve-se foca-
lizar a questão das informações,
para o setor agrícola em três
áreas complementares distintas.
A primeira, é a de: informação
propriamente dita. A segunda, a
da assistência técnica e á tercei-
ra a da análise econômica e so-
ciai do setor agrícola. Neste sen-
tido, o primeiro tipo de informa-
ção está relacionado com a pró-
pria estrutura da população bra-
sileira, em termos de setor de ati-

. vidade, instrução, acupação e ha-
bitação.

te essa quantificação dessas in-
formações. Um aspecto impor-,
tante em relação a esses dados
é a atenção dada ao consumo a\U
mentar. Cita a FGV, que tradi-
cionalmente faz este tipo de pes-' 
quisa.

Acha que este tipo de infor-
mação representa um dado fun-
damental pára visualização de
alguns problemas mais impor-
tantes na- agricultura brasileira,
especialmente, no que se refere
ao padrão de nutrição, consumo,
relação entre condições de vida,
etc. Esses seriam o conjunto de in-
formações relativas às caraoterís-
ticas da população. Outro aspec-
to de informações seria o de na-
tureza estrutural. A primeira mo-
dificação já havida neste sentido
foi passar o censo para quinque-
nal, devido o processo de mudan-
ça nos diferentes setores da eco-
nomia brasileira ser tão rápido
que intervalos de dez anos pas-
sou a ser longo demais. Um es-
tudo pioneiro.no setor agropí-
cuário feito pela FGV na ségun-
da metade dos anos 60 teve esse ~
sentido. Isaac Kerstenetzky acha
que este estudo com objetivos
idênticos deveria ser repetido pé-
ripdicamente, porque há uma-
complementaridade entre esse ti-
pode informação e o das infor-
mações relacionadas com a pes-
quisa agrícola.

Esses estudos relacionados -
com a ampliação do que se cha-
moú de conhecimentos agronô-
micos comprovados, citados pelo
Dr. Simplício; a combinação cen-
so agro-pecúário e estudos de fun-
ção de produção na agricultura
representam um pano de fundo
indispensável para o desenvolvi-
mento da pesquisa de tipo tecno-
lógico. Temos, portanto, um da-
do de estrutura essencialmente
importante, os censos quinque-
nais e as matrizes das relações
intersetoriais.;

interessante da interdependência
básica entre o setor agropecuá-
rio e os demais setores da econo-
mia. Quando se tem em vista que
são seis setores e mais de cem
produtos, na área industrial, li-
gadas diretamente às grandes
áreas do setor agropecuário, isso
permite uma indicação extrema-
mente interessante da interde-
pendência do setor primário é os
demais setores da economia.

Continuando, Kerstenetzky
afirmou que outro aspecto im-
portante é o da distribuição de
renda, é o que molda os perfis
da produção. E, na realidade, es-
se perfil da produção também vai
indicar de que maneira, em que
medida, uma determinada ins-
trução de renda vai-se perpetuar.
E então, encontra-se diferentes
tipos de interferência, por parte
do Governo. Acha que é muito
importante conhecer em que me-
dida, condições de pressões, con-
figuração de alternativas no se-
tor de agropecuária^ face a per-
f is alternativos de produção agrí-
cola, especialmente considerando
as informações disponíveis sobre
estágios,.a situação em termos
nutricionais da população brasi-
leira, não em termos globais mas
também em termos regionais.

"E, na realidade, esse
perfil da produção tam-
bem vai indicar de que
maneira, em que medi-
da, uma determinada
instrução de renda vai
se perpetuar." ;

Essas matrizes permitem
uma visualização extremamente

O IBGE está desenvolvendo
um acompanhamento perma-
nente da produção agrícola,, de
previsão de safra, com a partiçi-
pação de várias outras entidades
com objetivo de fornecer infor-
mações bastante atualizadas em
relação à expansão à curto pra-
zo da produção agrícola e tam-
bém dos próximos estágios da

produção e seu aperfeiçoamento
aponta para duas direções: a
primeira, a ampliação da utiliza-
ção de informações diretas a ni-
vel de produtor; a segunda, a uti-
lização de imagens satélites.

Seguro rural

Acha Luís Fernando Levy
que o seguro rural deveria ser
obrigatório em i todas operações
de financiamento rural, tanto pa-
ra custeio quanto para investi- '
mentos fixos,, contudo, adaptado
às condições da agricultura bra-
sileira, como complementar às
políticas de crédito e de preços,
pois ao mesmo tempo que ga-
rante o produtor, protege a eco-
nomia rural.

. Na verdade, o credito rural
sendo um instrumento impres-
cindível a quaisquer resultados
favoráveis que se queira obter na
atividade agrícola ou pecuária,
necessário se faz conjugá-lo a
outro fator importantíssimo que
é o seguro rural, com isso melhor
sustentação da atividade, preser-
vando-a contra riscos inerentes
inclusive garantindo o retomo
justo dos investimentos feitos
pelo produtor,

Considerações finais

Julian Chacel acredita qúe o
problema agrícola não está na
identificação de dificuldades, de
entraves e deficiências, desde
que de há muito já se passou da
etapa do diagnóstico. Crê que to-
dos os pontos que. foram coloca-
dos neste debate servem, na me-
dida em que se acredita que exis-
ta a tradição rural, para trans-
Imitir às pessoas que vêm depois
de nós, mais jovens. Lembra o
Chacel que há mais de 30 anos
se ouve falar nesse princípio de
identificação do problema. Den-
tro desse pensamento, parece
.qúe é fundamental, em relação
à agricultura brasUéirafí á*vonta-
de política de desenvolvê-la. Não
é tanto a identificação do proble-

ma. £ preciso haver uma doutri-
na e persistir nela pára poder co
lher os resultados da ação que
deriva dessa doutrina.

"O levantamento tipo '
subvencionai dá despe-
sa familiar tem como
objetivo central justa-
mente a quantificação
dessas informações. Um
aspecto importante em
relação a esses 'dados é ,
a atenção dada ao con-
sumo alimentar".

Admite, ainda Chacel, qúe a
vontade política de dar real-
mente uma procedência ao de- j
senvolvimento agrícola sé mate- .
rializará. Parece, portanto, que o
cerne da questão está na venta-
de política e somente nela. O
Plano do Dr. Celso Furtado con-
siderava prioridade para a agrl-
cultura. O Plano de Ação Econô-
mica do Governo Castelo Bran-
co considerava prioridade tam-
bém para a agricultura. Já o Se-
gundo PND, numa época mais
recente, imaginava que seria
possível aumentar a taxa de crea-
cimento agrícola. Hoje, devemos
identificar essa idéia de priori-
dade com o PND deste ano de
1978, em relação à taxa de infla-
ção, pára que a vontade política
que se quer seja explicitada m\p;
vá se esvair.

Luís Fernando Levy acha
que devemos partir da premissa
de que exista a vontade do po-
der, caso contrário, realmente
deixaria de ter razão de ser a dis-
posição de todos que aqui estão
discutindo e tentando ajudar de
alguma forma a encontrar me-
canismos, a registrar posições,

I dar sugestões, pára que se pos-
sa realmente fazer um trabalho
sério, visando ao momento so-
nhado no sentido de.que isso se'faça quase qúe naturalmente no'processo 

político, vindo das bases
para o centro de decisões.

"As informações de *
mercado e a própria
atuação a nível de Boi-
sa têm um caráter edu-
cativo bem mais impor-
tante do que o processo
de comercialização das
Bolsas de commodities.
Esse processo é vital pa-
ra que possamos per-
meabilizar o acesso à
informação aos centros
de produção."

Obviamente, existe um sen-
tido nisso que é querer melhorar
as condições de vida da popula-
ção, maximizar o seu bem-estar
e para conseguir atingir esse
objetivo, há necessidade de se co-
nhecer as condições de vida da
população. Acredita que nesta
área fez-se um progresso muito
grande no país, em termos não
só de conhecimentos detalhados,
em termos espaciais de dados ti-
po censitários, mas também de
condições de vida da população.
O que se quer dizer com isso é
que o levantamento tipo subven-
cional da despesa familiar tem
como objetivo central justamen-
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José Resende Peres
Talvez o seguro agrícola nun-

ca tenha funcionado no Brasil,
porque a maior calamidade, o
maior risco da agropecuária, te-
nha sido sempre o próprio Go-
verno, e contra' este ninguém
emitiria uma apólice de seguro.

A inquietude, o desanimo,
quando não a revolta como a dos"produtores de leite, no momen-
•to, não é conseqüência de secas,
geadas, enchentes, ataques de
insetos ou da peste suína. Quem
Investe na agricultura já sabe
que sempre terá fatores adversos
atuando para reduzir lucros ou
aumentar prejuízos. É um risco
que aceitamos, como o pescador
sabe que nem sempre o mar é
tranqüilo, ou o comandante de
um avião que não separa sua
profissão de muitos insucessos no
ar ou nas pistas...

Mas que adianta o Governo
baixar decretos criando e depois
extinguindo a Cia. Nac. de Seg.
Agrícolas, como o fez em 1976,
ou criar o PROAGRO, em 1973,
se nada funcionou até hoje? En-
quanto não houver uma política
agrícola estável, racional; en-
qunto não se fizer o zoneamento
agrícola, para que não se conti-
nue financiando milho em zonas
semi-áridas, ou raças européias
no Nordeste; granjas de poedei-
ras em climas de 409 ou fazendas
de Nelore em regiões pobres ou
próximas a centros de- consumo
de leite, como "segurar" ativida-
des já em si condenadas pela in-
viabilidade ecológica?

Até qué o comando da poli-
tica agrícola, volte ao Ministério
da Agricultura, è que o homem
do campo passe a acreditar no
Governo, de nada adiantaria ten-
tar implantar no Brasil o seguro'agrícola, pois a praga número
um continua sendo a inacreditá-
vel situação vigente, o que levou
o Ministro Paulinelli a declarar,-
há dias, que no Brasil a políticade abastecimento é decidida a"porretadas"...

Imaginem se o produtor de
leite tivesse elevado o custo de
operação fazendo seguro para
proteção a pastagem, instalações
ou ao rebanho, ele que foi finan-
ciado pelo Governo, via PDPL,
para aumentar a produtividade
em sua fazenda, se agora o pró-
prio Governo fomenta a importa-
ção de leite em pó, queijo, car-
ne e manteiga, levando a revolta
aos campos? Que adianta o Go-
verno pregar — "PLANTE, QUE
O GOVERNO GARANTE" — se
a garantia foi traída com o"dumping" de milho, feijão, leite
è carne importados? Assim, en-
quanto esta fabulosa agricultura,
que expandiu e consolidou as
fronteiras da Pátria; que marcou
ciclos .econômicos, e que ainda
hoje, a despeito da perseguição
do Governo, alimenta 115 mi-
lhões de habitantes, e nos portos
gera 70% das divisas, continuar
como presa de incapazes, co-
nhecendo a revolta das importa-
ções, da taxa do dólar artificial,
do tabelamento, da retirada de
crédito criminosa, o seguro agrí-
cola terá o sabor de uma piada.

Mas se viermos a ter uma
firme política agrícola — e isto
saberemos em breve com a esco-
lha da equipe do Presidente Fi-
gueiredo — será oportuno pensar
na implantação de seguro ágio-
pecuário no Brasil. •

Mas ainda assim, penso que
o seguro deveria ser vinculado ao
projeto de crédito- rural, e o si-
nistro avaliado pelo projetista
da EMATER, em cada Estado.
Os bancos agentes do crédito ru-
ral cobrariam uma taxa média,
digamos de 1% sobre o valor do
projeto (não sobre o valor do crê-
dito concedido, em geral apenas
de 60% sobre o valor real), taxa
que seria menor para a pecuá-ria, por exemplo, e maior para
produtos perecíveis. Feito assim,
sobre toda a produção financiada
do país, a taxa poderia ser me-
nor, o que não ocorreria se o se-

guro fosse apenas feito por uma
minoria. E na verdade ele já é
obrigatório pelo Art. %0 do Dec-
Lei n.° 73, mas simplesmente
ninguém o faz. Há um começo
em São Paulo, com a COSESP,
com o BEMGE em MG, e aqui
no Rio com o BANERJ. E o
PROAGRO continua aí, como
tantas leis que não funcionam.

Nos EUA o seguro agrícola
é executado pela Federal Crop In*
surance, vinculada ao USDA,
mas lá as condições são outras.

Já é grande a liquidez nos
campos (há mais falências nas
cidades) mas o seguro agrícola
vinculado ao crédito rural seria
um fator de estímulo à rede pri-
vada bancária para investir mais
no setor, quem sabe mesmo além
da imposição da Res. 69 do Ban-
Co Centrai. E talvez uma boa so-
lução fosse cada banco "bancar"
o seguro agrícola e, com isto, es-
tipular uma taxa que séria in-
cluída no projeto.
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•«¦?,¦ A renovação da agricultura fluminense

Até março de 1975, os
casarões coloniais, no cam-
po fluminense, restavam co-
mo lembrança de uma prós-
peridade antiga, do tempo
em que o Estado era o
maior produtor de café,
com agricultura pujante. Es-
sa pujança fora substituída
pelo capim gordura de bai-
xa produtividade, onde pas-
tava Um- rebanho genética-
mentevdegenerado. A parti-
cipaçã*, relativa, dos produ-
tore» fl6minens.es no abas-
tecimentò do Grande Rio
traduzia-se em escassos 28%
sobre as 62 mil toneladas
de produtos recolhidos à
CEASA. Pára um consumo
aparente de um milhão de
sacas anuais de café, a pro-
dução do Estado era de ape-
nas 14 mil sacas. E do leite
consumido nò Grande Rio,

j 75% eram provenientes de
outros Estados.'.

j Quatro anosi depois, com
I a renovação da agropecuá-

ria do Estado, algumas coo-
peratiyas de leite triplicaram
ou dobraram a produção, ao
mesmo tempo em que a
oferta de hortig>-anjeiros na-
CEASA-Grande Riò se ele-
vava de 17 mil para 50 mil
toneladas, mensais, jA cafei-
cultura; foi revigorada e o
Estado terá, até março de
1979, 20 milhões dé cafeei-
ros, que nos próximos anos
oferecerão 300 mil sacas.
•Foram 

| incentivadas novas
culturas — como a do alho
e a do urucum — e novas
criações, como as de abe-
-lhas, suínos e cabras. A
mecanização expandiu-se e
a produção de reprodutores
bovinos e eqüinos evoluiu,

1 a ponto de muitos criadores
terem levantado campeona-

; tos nacionais.

DESENVOLVIMENTO

Ao encontrar a agrlcultu-
ra fluminense estagnada, o

i Governo do Estado enten-
deu que não existiam mais
segredos para o desenvoivi-
mento agrícola e que, res-

peitadas as imposições eco-
lógicas, a agropecuária po-
deria ter maior participação
no abastecimento, podendo

ser auto-suficiente em.'<prq-
dutos como café, laranja,
banana, leite, tomate, folia-
ceas e outros, como já o
era em chuchu, mandioca,
açúcar e agrião.

Para reagir diante d o
quadro, o Governo Estadual
(que, em qualquer país,
têm o poder de modernizar
a agricultura. O primeiro
ponto foi a criação de um
Departamento de Infor-
mação Rural, capaz de cons-
cientizar o produtor flumi-
nense, a ponto de interes--
sá-lo na incorporação de
tecnologia em sua atividade.
A dinamização do setor
agrícola fluminense foi,
então, alcançada com dire-
trizes que podem ser assim
alinhadas: promoção d o
cooperativlsmo e reorgani-
zação das. cooperativas de
produtores rurais; implan-
tação efetiva da pesquisa
agropecuária, visando à ge--
ração de tecnologia local;
fortalecimento dos progra-
mas de assistência técnica e
do credito rural educativo;
capacitação de recursos hu*
manos, a nível de empresa
rural apoio técnico aos
produtores, na identificação
e no combate às pragas e
doenças dos vegetais e ani-
mais; análise dos solos;
prestação de serviços de
mecanização e' d e distn-
buição de insumos; recupe-
ração da cafeicultura,- mo-
dernização do sistema de
abastecimento e comercian-
zação; ampliação e melho-
ramento da malha de estra-
das vicinais; proteção.. aos
r ecursos naturais renova-
veis; desenvolvimento da
agroindústria; eletrificação
rural.

Para que essas diretrizes
fossem devidamente segui-
das, a Secretaria de Agri:ul-
tura do Estado do Rio de
Janeiro valeu-se de instru-
mentos decisivos: reestrutu-
ração da própria Secretaria;
criação das Empresas Públi-
cas Emater-Rio, Pesagro-Rio
e Siagro-Rio; reformulação
e ampliação jurisdirional da
Companhia Central de
Abastecimento (COCEA), de
modo a estender seus bene-
fícios a todo o território

fluminense; aumento d a
participação do Estado no
capital da CEASA-fcJ; des-
centralização das tarefas
executivas às empresas; in-
tegração ampla com o Mi-
nistério da Agricultura nos
projetos, programas e ativi-
dades que não poderiam
prescindir do apoio do Go-
verno federal.

PESQUISA

Um dos itens básicos da
dinamização foi a criação no
Estado, da Pesagro-Rio -
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária, capaz de, com a
genética aplicada e a se-
leção de variedades mais
produtivas, aumentar a pro-
dutividade por área. Com
isso, novas variedades de
sementes de arroz, feijão,
alho e de. mandioca foram
selecionadas e oferecidas
aos produtores.

A criação da Pesagro-Rio
representou um passo histó-
rico, pois permitiu a inaugu-
ração de um sistema próprio
de geração de tecnologia
agropecuária, atendendo às
condições locais. Foram im-
plantadas imediatamente 4
estações experimentais e
quatro campos experimen-
tais: EE de Campos, onde
se executam projetos de ar-
roz. bovinos, cana-de-açú-
car, feijão, mandioca e mi-
lho,- EE de Macaé, com pro-
jetos de abacaxi, banana e
citros; EE de Guaratiba, com
projeto pioneiro de agricul-
tura; EE de Itaguaí, com
projetos de horticultura;
CE de Itaocara, com pro-
jetos de arroz, feijão e
milho; CE de Quissamã,
com projetos de fruticul-
tura; CE de Silva Jardim,
com projetos de citricultu-
ra; e CE de Avelar, com
projetos de horticultura.

No setor da pesquisa
agropecuária, foi particular-
mente ressaltado o progra-
ma experimental de hortali-
ça s , com preendendo a
criação e a seleção de culti-
vares de alta produtividade,
re s istentes às principais
doenças e que atendem às
exigências do mercado con-
sumidor. Já o programa ex-

perimental de fruticultura"
compreendeu ensaios d e
competição"de variedades e
cultivares, manejo do solo
e práticas culturais, em ei-
tros, testes de sistemas de
produção etc.

PECUÁRIA

A criação de gado. em
confinamento, visando a re-
dução da idade para o abate
e a conseqüente melhoria
da qualidade de carne, tem
sido estimulada no Estado
pela Secretaria de Agricultu-
ra, que vem.realizando pro-
jetos no setor. Um moderno
piquete para confinamento
foi instalado na Fazenda Ex-
perimental de Italva, servin-
do para demonstrações das
vantagens do sistema. No
prosseguimento do projeto,
dois outros piquetes serão
instalados em Itaocara e
Guaratiba.

O método possibilita au-
menfar decisivamente o des-
frute do rebanho. No Estado
do Rio de Janeiro — como
sublinha o Secretário de
Agricultura, José Resende
Peres — os campos são va-
lorizados, com infra-estru-
tura melhorada, não haven-
do mais lugar para a engor-
da simplesmente extensive,
em regime de p-isto. Já no
sistema d e confinamento
Garst-Peres, num hectare de
caoim Cameroun, em terra
adubada e se possível irri-
gada, pode-se engordar 16
novilhos por ano.

Outra realização impor-
tante, no campo da pecuá-
ria, refere-se aos testes de
ganho de peso com touri-
nhos das raças indianas —
Guzerá, Gir e Nelore — rea-
lizados em Cordeiro, em co-
laboração com a Associação
Brasileira de Criadores de
Zebu (ABCZ). Com os testes
em Cordeiro, a Secretaria de
Agricultura articula-se a o
Programa Nacional de Me-
lhoramento Zootécnico, vi-
sando à seleção de animais,
através de informações zoo-
técnicas a serem anaPsadas.
Com base nos resultados
obtidos, os criadores flumi-

nenses serão orientados
com maior segurança.

ASSISTÊNCIA

A missão de transferir a
pesquisa a nível de fazen-
da — sem o que nãò séria;
justificada — foi entregue à
Emater-Rio, empresa esta-
dual de assistência técnica
e de extensão rural, com es-
critórios em 57 municípios,
três coordehadorias regio-
nais, 402 técnicos e 215 au-
tomóveis, o que permitiu,
pela primeira vez num Esta-
do brasileiro, estender o
atendimento a todos os pro-
prietários rurais. Antes do
dia 1,5 de. março, essa
atuação será ampliada, com
a inauguração de mais dois
escritórios.

O trabalho tem por obje-
tivo promover a me'hor ha-
bilitação possível dos agri-
cultores, pecuaristas, jovens
rurais e suas famílias, vi-
sando aumentar a produtivi-
dade das lavouras e-reba-
nhos e a promoção do ho-
mem do meio rural. Foram
assistidos 53.333 produtores
e 34.581 jovens rurais, bem
como elaborados 2 5.027
planos d e financiamento,
dentro do Crédito Rural
Educativo, totalizando Cr$
2.566.833.895,00, no pe-
rjodo do Governo Faria Li-
ma.

Também coube à Ema-
ter-Rio, através do Plano de
Assistência à Pesca Artesã-
nal (Pi.scart), atender aos
pescadores artesanais e suas
famílias nos aspectos asso-
ciativos, econômicos e so-
ciais. As atividades do Pes-
cart visaram a conservação
dos recursos pesqueiros, a
aquicultura, a tecnologia da
pesca e do pescado, a me-
lhoria da comercialização e
dos aspectos sociais de saú-
de, nutrição e educação. Fo-
ram assistidos 1.399 pesca-
dores artesanais e 1.212 fa-
mílias de pescadores.

INSUMOS

O problema da correção
do solo fluminense e da fer-
tilização foi atacado e a Sia-
gro-Rio, empresa também
criada para dar apoio à agri-

cultura, passou a realizar a
revenda de insumos, arma-
zehamento, aluguel de tra-
tbres e instalou, em lta'va,
moinhos modernos, com ca-
pacidadé de moer, por dia,
420 toneladas de calcário
dolomático.

Em convênio com o IBC,
a Siagro-Rio produziu tam-
bém três milhões de mudas
de cafeei ros na Fazenda de
Italva, em apoio ao progra-
ma de renovação e recjj.iii-
ração dos cafezais. E, para
a revenda de insumos bási-
co?, foram colocados em
¦funcionamento 14 poslos,
inc usive os depósiios de
Niterói e de Itaperuna. Jun-
to a cada Mercado do Pro-
dutor, a Siagro-Rio mantém
postos de revenda, assim
como na CEASA-RJ.

COOPERATIVISMO

Na área do coopera t vis-
me-, registrou-se a difusão
e a modernização das enú-
dades, além da fundação de
mais sete — sendo uma de
hertigranjeiros em ca a a
mi.icado expedidor de orU
gem. Fundou-se também a
primeira Cooperativa Cen-
trai de Pesca e promove se
a fundação da primeira cen-
trai de hortigranjeiros, como
condição básica para supe-
rar a intermediação.

No setor de comerciali-
zação foram decisivos para
modernizar o sistema os
Mercados do Produtor Ru-
ral, instalados, com apoio da
COBAL, em pontos estratégi-
cos: um na Região Serrana,
outro em São José de Ubá,
no Município de Cambucl,
e o terceiro em Pati do Al-
feres, no Município de
Vassouras. Os mercados já
estão constituindo forte fa-
tor de estímulo aos produ-
torés, que nos 30 primeiros
meses do Governo Faria Li-
ma triplicaram sua pro-
dução.

DEFESA

O Depar tamenfo de
Agropecuária da Secretaria
de Agricultura manteve 14
Distritos em pontos esfraTé-
gicos do interior fluminen-
se, tornando efetivos os me-
canismos de defesa sanitária

animal e vegetal, além de
criar ó Centro de'Controle
Biológico, em Niterói, posto
à disposição dos produtores
rurais, no esquema de com->
bate biológico às pragas.

O Centro dè controle Bio-
lógico da Secretaria de Agri-
cultura conta còm um inse-
tário, uma sala assépti&a e
o conjunto do Laboratório
de Fitopatologia e Entorno-
logia Aplicadas. Ao cons-
truir as instalações, a Secre-
taria de Agricultura optou
pelo controle biológico das
pragas, considerando a de-
fesa do meio-ambiente co-
mo o objetivo maior a ser
alcançado. O .método do
combate biológico poderá
ser agora intensificado e di-
fundido entre os produtores
rurais do Estado, aliado a
outros métodos agrotécni-
COS.w

RECURSOS NATURAIS
Com a agilização dos

órgãos de administração di-
reta, ganhou muito relevo,
nos últimos 4 anos, a ação
do Departamento de Recur-
sos Naturais Renováveis da
Secretaria de Agricultura.
Os sete hortos florestais do
Estado passaram a produzir
mudas de madeiras em fase
de extinção, como jacaran-
dá, pau-brasil, cedro e vi-
nhático e também árvores
ornamentais e outras que
produzem frutas para os
pássaros.

Foram desenvolvidos, no
setor, cinco projetos que
compreenderam, em sínte-
se, a organização e a entra-
d em operação das princi-
pais bases físicas: Jardim
Botânico de Niterói, Estabe- >
lecimento Agrícola de Gua-
ratiba, Reserva Biológica de
Araras e Reserva Biológica
e Arqueológica de Guarati-
ba. A atividade do Departa-
mento inseriu também con-
tribuições dadas à Reserva
de Pau-Brasil e à formação
de hortos florestais e m
apoio às Prefeituras Munici-
pais.

Além disso, foi muito in-
tensificada a atividade de
proteção à fauna e à flora
no Estado do Rio de Janeiro
— o que se desenvolveu
graças ao regime de convê-

nio com o Ministério da
Agricultura, a trave s do
IBDF. Um outro projeto re-
sultou nas providências para
a implantação dos Parques
Estaduais da Pedra Branca,
no Município do Rio de Ja-
neiro, e do Desengano, este
abrangendo ps Municípios
de Santa Maria Madalena,
Campos e São Fidélis. A
ação do Departamento de
Recursos Naturais Renova-
veis resultou também na
criação da Reserva Florestal
do Grajaú, mais um pulmão
verde em plena cidade do
Rio de Janeiro.

DIAGNÓSTICO

Um passo de indiscutível
-importância para o diagnós-
tico agropecuário do Estado
do Rio de Janeiro foi alcan-
çado através do Departa-
mento de Economia Rural
da Secretaria de Agricultura,
que acompanhou a safra do
Ano Agrícola 77/78, inau-
gurando uma nova forma
d e procedimento técnico.
Com base no trabalho de
campo, a Secretaria de Agri-
cultura passou a dispor de
u m completo Calendário
Oleícola do território flu-
minense, encerrando o s
principais dados sobre a se-
meadura, plantio, tratos cul-
turais, colheita e comerciali-
zação de tri.nta e uma horta-
liças.

A oleicultura fluminense,
segundo ressalta o trabalho
do Departamento de Ecçno-
mia Rural, j á representa
mais de oito por cento no
total da renda agrícola do
Estado, ocupando o quinto
lugar em importância eco-
nômica no setor. O Calen-
dário elaborado pelos técni-
cos da Secretaria de Agricul-
tura reuniu dados colhidos
nos principais municípios
p rodutores, especialmente
na Região Serrana.

E a despeito de todo esse
incremento na atuação da
Secretaria de Agricultura, no
período do Governo Faria
Lima, não houve aumento
nos quadros funcionais: o
total de servidores era, em
março de 1975, de 3236,
passando para 2 960 em de-
zembrode 1978.
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Tecnologia e aumento de
imüáctos eprodutividade

- O Brasil é um pais que
.~,ãe caracteriza por dese-
. quilíbrios regionais mar-
«cantes. Tomando-se suas

grandes regiões fisiográ-
ficas — Norte, Nordeste,

...Centro-Oeste, Sudeste e
-Sul — temos cinco pai-",'ses 

de características ab-
. solutamente diversas, de
.diferentes níveis de de*"senvolvimento sócio-eco-' nômico, além de diferen-
7,"ças de clima, topografia

. e solo. Suas agriculturas"cobrem todos os estágios

.,.£0 desenvolvimento da
. espécie humana: da agri-
cultura de cócoras, an-
tes da enxada, das vár-

Tzeas amazônicas, às mais
modernas e sofisticadas

1'práticas agrícolas das
regiões adiantadas do
¦Sudeste-Sul que, com

..' 17% da área do pais, de-
tém 86% do seus trato-
res, consomem quase•90% de seu fertilizante

-e mais de 80% dá se-
mente melhorada dispo-

~iüvel.
*' Além disso, outra-•grande diferenciação re-

side na dualidade tecno-
lógica, característica dos

1 países em desenvolvi-
mento que apresenta o

'< fenômeno da coexistên-
.cia da agricultura tra-"dicional com a moderna,
ha mesma região ou-área, mesmo nas mais
adiantadas.

_,. Desta forma, discutir
•«realidadeagrícola bra-

,, aileira como um todo, ou
^seu desenvolvimento, é"total abstração não con-
^clusiva.Ji\ É impossível generali-
M[zar sobre a agricultura

^brasileira. Não existe
^modelo agrícola: exis-
tem vários, de acordo"'com a região e com a

[cultura. E como tal de-
Tvem ser enfocados os
^problemas de desenvoU

vimento e tecnologia.

. Objetivos•"'*' do desanvolvimento
•"• agrícola

íú Os objetivos gerais-"para serem alcançados-'pelo setor agrícola —
atender, a demanda do

.k mercado doméstico a
Jjaixos preços, produzir""corapetitivamente 

exce-"'dentes exportáveis, ele-
^var o nível de renda do
óisetor a fim de transfor-

má-lo em mercado de
bens não agrícolas, au-

Tnentar o nível de em-"prego e dar acesso à ter-
:;ra, melhorar a distribui-
~.ção de renda e as quali-"dades de vida do setor,

liberar mão-de-obra pa-'ra área urbana — são'de geral consenso. Apre-
» senta, porém, difícil
_Mcompatibilização e tor-" 

nam-se às vezes irrecon-'eiliáveis. O aumento da-^produção agrícola vem
mde encontro aos interes-
^ses dos agricultores. A' regularização do abaste-""cimento, por outro lado,-c-é desenvolvida no senti-
^Ido de atender os interes--;ses urbanos e indústrias
.rde processamento. Au-
;.rnento e redistribuição~ de renda podem agredir"Interesses dos proprie-tários dos fatores de pro-/ dução, bem como os se-
..tores secundários e ter-
ciários da economia que""se capitalizam através*-dos excedentes tirados à

a agricultura.
-*• Assim, a compatibili-
. .zação de tais objetivos e,
^principalmente, o esta-*"oelecimento de priorida-" des entre eles requer de-- talhamento regional e
z:por produto, além de de--finições de expectativa

de natureza temporal.
Tal planejamento se-

torial, entretanto, serán^pura 
perda de tempo se**não for suportado por~.um planejamento global,

^ de fortes conotações po-", líticas, que consiga com-' "patibilisar os recursos
necessários ao atingi-

-.jnento de tais objetivos
com outros grandes ob-
jetivos da nação, tais co-'¦mo controle de inflação,
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Debatedores:
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mento de Genética da
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de Ribeirão Preto (SP);
Lourival Carmo Mona-
co, do Instituto Agronô-
mico de Campinas; Luiz
de Souza Lima, empre-
sário. da Vereda Agrope-
cuária; Johanna Dobe-
reiner, da Universidade
Rural Federal do Rio de
Janeiro; Ney Bitten-
court Araújo, empresa-
rio, da Agroceres; AIoí-
sio Sérgio Magalhães, do
Centro Nacional de Re-
ferência Cultural; Almi-
ro Blumenschein, da
Embrapa; Paulo Rober-
to Haddad, da Fundação
João Pinheiro.

balanço de pagamentos,ritmos de desenvolvi-
mento urbano e indus-
Mal, distribuição da

Jténdax nacional, etc. ,

Modernização
agrícola

fi evidente que existem
várias estratégias e fer-
ramentas de desenvolvi-
mento. agrícola que fo-
gem ao escopo deste Pai-
nel. Compatibilização,
entretanto, da redução
de preços de produtoagrícola e aumento de
retorno aos agricultores
só é atingível com mo-
dernização das ativida-
des agrícolas através da
aplicação de técnicas
e/ou insumos que exi-
gem capital. Conside-
rando que a introdução
de técnicas que não exi-
gem capital oferecem
possibilidades limitadas'
de ganho, as colocações
a seguir referem-se ex-
«lusivamente ao desen-
volvimento e uso de tec-
nologias que requerem•capital.

Importante considerar
que a equação a ser de-
finida para moderniza-
ção agrícola exige o en-
volvimento das varia-
veis regionais e de pro-duto.

Entre as variáveis li-
mitantes da moderniza-
ção agrícola, tais como,
disponibilidade de tec-
nologia, de transferên-
cia (extensão rural), de
capital, de estrutura só-
cio-econômica, etc., cha-
mo a atenção para as
seguintes, que devem
merecer maior atenção
dos setores responsáveis.

a) Em muitos casos,
não depende dos agr*i-
cultores e dos planos de
Governo a expansão do
uso de fatores modernos
e, consequentemente, au-
mento da produtividade.
O controle é estabeleci-
do pelo grau de moder-
nização que o professorRuy Miller Paiva, pai da
teoria, chamou de "me-
canismo de auto-contro-
le da modernização agri-
cola". A modernização,
ao mesmo tempo que li-
bera fatores tradicionais
e, portanto, pressionaseus preços para baixo,
promove queda relativa
do preço da cultura mo-
dernizada e elevação re-
lativa do preço dos fato-
res modernos de produ-
ção. Tal interação de
forças pode resultar em
equilíbrio econômico fa-
voráveis aos fatores tra-
dicionais, inibindo a mo-
dernização.

b) O crescimento do
setor não agrícola, e sua
capacidade de absorver
aumentos da produçãoagrícola e os excedentes
de mão-de-obra rural.

c) A importância ão
fator clima. Professor
Louis M. Thompson, da
Universidade de Iowa
concluiu, em trabalhe
vindo à luz ano passa-do, que o aumento con-
tinuo da produtividade

agrícola americana des-
de o inicio da década de
50, foi devido, primaria-
mente, a um comporta-
mento climático anor-
malmente favorável, ten-
do a tecnologia um pa-
pel secundário. Ele adi-
anta que no inicio da
década de 70, a situação
climática mudou para
pior e a produtividade
não continuou sua cur-
va ascendente.

Quanto maior a vá-
riabilidade climática de
uma região, mais difícil
a modernização de sua
agricultura, a menos
que tal modernização
implique em técnicas ca-
pital-intensivas que con-
sigam corrigir tais va-
rlações e que o produto
resultante as pague.

Devemos entender co-
mo produtividade ótima
aquela que resulta em
custos unitários mais
baixas e não a que apre-
senta o maior rendimen-
to por área. É, pois, a
melhor combinação dos
fatores disponíveis ma-
ximizando resultados e
não produção. £ impor-
tante que qualquer es-
forço de modernização;
seja seletivo, sob pena
de criar mais prejuízos
sociais que benefícios,
com evidente desperdí-
cio de recursos.

Pesquisa •
Tecnologia

O sistema produtivoagropecuário é o resul-
tado da ação e interação
de uma série de compo-
nentes, entre os quais se
destaca, pela sua essen-
cialidade, a tecnologia.
Sem tecnologia, as ações
de todos os outros com-.
ponentes tornam-se inó-
cuas.

Por outro lado, a qua-
lidade e a quantidade
de tecnologia, têm influ-,
ência decisiva na éfici-
ência do sistema produ-
tivo agropecuário.. Por-
tanto, è essencial a ma-
nutenção de um compo-
nente gerador de tecno-
logia forte e flexível, pa-ra viabilizar e orientar
corretamente o sistema
produtivo agropecuário.

O que é um compo-
nente gerador forte? Pa-
ra nós, um gerador forte
é aquele que conta com
recursos financeiros su-
ficientes, que tenha um
corpo de pesquisadores
bem treinado, que tenha
força pplíjtica institucio-
nal para liderar a gera-
ção de tecnologia no nos-
so país, considerando li-
derança a união de to-
dos os recursos institu-
cionais, humanos e fi-
n a n ceiros disponíveis
que ainda são escassos.

Um sistema flexível é
aquele que tenha possibi-
lidade de recrutar seus
recursos humanos de
acordo com as dimensões
do. problema, de treinar
seus recursos humanos
de acordo com o que ele
precisa, de manobrar os
seus recursos financeiros
com a flexibilidade de
que a pesquisa ou gera-
ção de tecnologia real-
mente necessitam.

Os instrumentos têm
que ser colocados no
campo no momento cor-
reto e não na hora em
que os recursos o permi-tem.

Está estratégia leva-o
naturalmente a.proxi-
mar-se dos usuários quesua tecnologia beneficia,
ou seja, o extensionista,
o produtor, consumidor,
a indústria agropecuária,
o planejador das políti-cas econômicas e sociais
e o implementador des-
sas políticas. Junto ao
produtor, consumidor e
indústria agropecuária,
o pesquisador sentirá de
perto e dentro do con-
texto do sistema de pro-dução, seus reais proble-mas que demandam so-
luções imediatas, a mé-
dio e longo prazos, atra-
vés da geração ou adap-
tação de tecnologias.
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Interessando-se pelodestino de sua tecnolo-
gia, o pesquisador pro-curará prepará-la me-
lhor para a adoção por
parte dos usuários, di-
minuindo seu risco e
dando-lhe as caracterís-
ticas necessárias para a
sua adoção. Esta dimi-
nuição de risco é sentida
no teste da tecnologia a
nível de produtor. A in-
teração entre pesquisa-
dor e usuários na defini-
ção dos problemas a se-
rem pesquisados ou solu-
cionados cria um com-
promisso e uma expecta-
tiva que certamente in-
fluirão na adoção da tec-
nologia gerada.

Junto ao planejador
e ao implementador das
políticas, o pesquisador
não só contribuirá com
as informações que ob-
teve em suas pesquisas e
que podem definir a via-
bilidade e dimensões dos
planos e das políticas,
bem como conhecerá na
origem os objetivos e
metas a serem alcança-
dos para o desenvolvi-
mento econômico e so-
ciai do país, ao definir
seus próprios objetivos e
metas, o pesquisador po-
dera considerar não só
parâmetros biológicos fí-
sicos e químicos, mas
também metas de desen-
volvimento econômico e
social.

Neste contexto, a ge-ração de tecnologia ga-nlíará em objetividade,

se as políticas de desen-
volvimento agrícola e só-
cio-economico definirem
com mais detalhes: o
quê (quais produtos e re-
giões); onde (para que
regiões geográficas do
país) e para quê (consu-
mo interno, exportação,
distribuição de rendas
etc.).

O perfeito entrosamen-
to do componente gera-
ção de tecnologia com os
demais componentes do
sistema produtivo permi-
tira, em resumo,i a dis-
ponibilidade de tecnolo-
gias objetivas, que serão
naturalmente utilizadas
e renderão benefícios,
pois elas concordam com
as ações, dimensões e
objetivos dos sistemas
produtivos como um to-
do.

Em nossa opinião,
qualquer projeção para o
futuro deve dar priori-dade muito grande a es-
se perfeito entrosamento
dos diversos componen-
tes do sistema produtivo
nacional. Evitar-se-á, as-
sim, a adoção compulsó-
ria de tecnologia pressio-nada principalmente porcomponentes de crédito.
A sua adoção será moti-
vada muito mais pelo in-
teresse do produtor em
alcançar condições queterão amparo e intera-
ção positivos com os
componentes do sistema
produtivo.

Em resumo, o que a
experiência tem mostra-

do é que as definições de
políticas de desenvolvi-
mento devem levar mais
em consideração a pre-sença da tecnologia. Não
nos parece suficiente se-
jam feitas definições
muito amplas e isoladas,
como, por exemplo: "Va-
mos alcançar a alto-su-
ficiência em trigo". E'
um exemplo de políticadefinida. No entanto,
quando esta meta ou es-
te objetivo é estabeleci-
do, só um dos componen-
tes foi realmente ativa-
do, ou seja, o componen-
te de se aumentar a área
e de se plantar mais. To-
dos os outros componen-
tes, isto é, o relaciona-
mento com o consumo,
ativação dos sistemas de
incentivo como um todo,
a comercialização, o
transporte, enfim, de to-
do o sistema produtivo,não ativados da manei-
ra concomitante, como
é necessário.

E aqui surgem proble-mas específicos para se
encontrarem definições
de tecnologia. A tecnolo-
gia sente-se isolada em
termos de definir seria-
mente seus próximos
passos.

Há tec nologias de-
monstr^ndo que o trigo
pede ser produzido na
região do cerrado, há
tecnologias demonstran-
do' que o trigo pode ser
produzido no vale do São
Francisco e que o cresci-
mento dessas áreas ou

da utilização dessas tec-
nologias nos fará che-
gar mais próximo e mais
rapidamente à autò-suf i-
ciência desejada. No en-
tanto, a ação dos diver-
sos componentes do sis-
tema de produção ou as
ações não são, de manei-
ra nenhuma, concomi-
tantes e dirigidas para
essa mesma meta, talvez
por desconhecimento ou
por falta de diálogo nes-
se particular.

No Rio Grande do Sul
há um exemplo muito
interessante que ilustra
o que estamos dizendo.
Ali para se plantar ma-
,çã, há um incentivo de
Cr$ 80 mil por hectare.
Ora, o volume de proble-
mas, em termos de tec-
nologia, para esse culti-
vo é enorme. Ninguém
pode produzir maçã, da-
dos os problemas tecno-
lógicos existentes, na-
quelas condições, com lu-
cros que justifiquem um
incentivo dessa nature-
za. E' muito provável
que não exista.outro cul-
tivo, no Brasil, que rece-
ba incentivos semelhan-
tes.

Isto demonstra clara-
mente a falta de diálogo
e de compasso entre
aquilo que existe no' se-
tor de geração de tecno-
legia e o incentivo que
vem sendo dado para o
crescimento daquele cul-
tivo ou termos de pnlíti-
ca econômica daquela re-
gião.

Temos um programa
de soja, no Brasil, com
altos índices de produti-vidade na Região Sul —
Paraná, Rio Grande do
Sul — e chegando até o
cerrado, índices que são
maiores que qualquer
outro no mundo, a um
custo de produção tam-
bém relativamente baixo.
Entretanto, temos tec-
nologias também de-
monstradas para a pro-
dução de soja na região
do Piauí. A pesquisa
sente agora dificuldade
em se orientar, Onde va-
mos nos concentrar e
como vamos nos orien-
tar? Produzindo tecno-
logia que mantenha ¦- o
custo de produção da
Região Sul? Vamos de-
senvolver tecnologia pa-
ra que a soja seja real-
mente plantada em todo
país, com todas as con-
dições ecológicas dispo-
níveis? Enfim, qual é a
definição de produção de
soja? Ò quê? Onde? Pa-
ra quê?

Retorno do investimento
em tecnologia

agrícola
O retorno do investi-

mento pode ser calcula-
do sob vários aspectos.
Do ponto de vista eco-
nômico, alguns estudos
têm sido feitos sobre o
retorno obtido, conside-
rando a aplicação de re-
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cursos em tecnologia
com um investimento.
Dois exemplos podem ser
icitados, cujos níveis
de retorno são compara-
veis aqueles obtidos nos
países desenvolvidos. As-
sim, em algodão, o re-
torno calculado foi de
89%. A produção de âl-
godão em São Paulo pas-
soü de 500 kg por ha, pa-
rà! cerca de 1 mil 500 kg
por ha. Dessa forma,
mesmo com uma redu-
ção de 50% da área (1
,mil 130 ha para 500 mil
ha), a produção aumen-
tou em mais que o do-
bro. Ao mesmo tempo, o
rendimento em fibra au-
mentou de 33 a 35% e o
comprimento foi aumen-
tado. Esses benefícios
foram transferidos ao
agricultor, sem custo
adicional.

No caso do café, o re-
torno calculado para
São Paulo foi de 26%: as
variedades recentes
Mundo Novo e Catuí, le-

! varam a um crescimento! 240% superior ào café
Típica (comum) de 98%

. s u p erior ao Bourbon• Vermelho. Esses benefí-
cios são maiores se con-
siderarmos que todo o
café plantado no Brasil
é oriundo de São Paulo.
Em termos simples, cal-
çula-se que em São Pau-
Io os agricultores produz
zern 1 milhão de sacas
adicionais por ano sem
aumento de custos, pelo
uso das novas varieda-
des.

O retorno para o futu-
ro precisa ser analisado

- sob um aspecto mais am-
pio. A geração de tecno-
logia deve levar em con-
ta objetivos sociais ám-
pios, cujas prioridades
são estabelecidas em
função do crescimento,
equidade de distribuição
dos resultados a todos os
extratos sócio-ecoriô-
micos e de propriedades
rurais, segurança no in-
vestimenta feito, e nu-
trição. Em resumo, um
amplo programa de pro-
dução de tecnologia deve
ser desenvolvido com
metas i aos produtos «x-
portáveis, estendendo-se
aos produtos do mercado
interno e finalmente
produtos de menor im-
portancia econômica, po-
rém, de interesse em
função d o desenvolvi-
mento.

Brasil, foi possível ex-
pandir essa cultura que
somente em São Paulo
passou de 159 mil ha em
1950, para 890 mil ha em
1976. O aumento da pro-
düüvidade em São, Pau-
Io, graças à adoção de
tecnologias locais e adap-
tadás, correspondeu em
1976 a 15,8 milhões de.
Sacas de açúcar. O intè-
ressante é lembrar que
a produção de Per-
nambuco foi de 20 mi-
lhões de sacas no mesmo
ano.

Ao lado dessas ativi-
dades há necessidade de
um controle adequado
de modo a minimizar se
não eliminar o efeito de
tecnologias modernas
sobre o meio, agetando
não somente as plantas |
mas, também, os ani-
mais particularmente o
homem.

Agricultura da
baixa ronda.

Técnicas compatfval
. pira sua prátka

com rendimento

O problema da agri-
cultura de baixa renda

. tem. recebido ¦ enfoque
distorcido do ponto-de-
vista tecnológico. A
orientação as pesquisas
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Um dos problemas
cruciais dentro da agrl-
cultura, é a sanidade ve-
getal e animal. Em pri-
meiro lugar há necessi-
dade de intensificar o
sistema nacional de vigi-' lancia sanitária, animal
e vegetal, para reduzir as
possibilidades de intro-
dução de novas pragas
e moléstias. Esse proble-
ma tem sido agravado
nos últimos anos. Exem-
pios recentes da peste
africana, ou do cancro
cítrico, há anos, mos-
tram a importância des-
sa atividade.

Do ponto-de-vista tec-
nológico, enorme sucesso
tem sido alcançado na
criação de variedades re-
sistentes ou tolerantes a
pragas e moléstias. As-
sim, a tristeza dos citros
que praticamente dizi-
mou a citricultura brasi-
leira na década de 40, foi
vencida graças aos estu-
dos de porta-enxertos to-
lerantes à moléstia. En-
quanto na década de
1945 a 1955 a produção
paulista era de 162 mil
toneladas, passou a mais
de 2 milhões nos últimos
anos. A exportação de
suco que era incipiente
em 1965, este ano deverá
atingir 350 milhões de
dólares. Ao lado dessa re-
sistência, a tecnologia de
produzir "clones novos"
e isentos de viroses, com
outras técnicas desenvol-
vidas no Estado, levou a
um aumento da produti-
vidade passando de 9,5
a 14,6 ton/ha.

Outro exemplo é a ca-
na-de-açúcar que quase
desapareceu com a intro-
dução do mosaico e pos-
teriormènte do carvão.
Todavia, graças às varie-
ddaes desenvolvidas no
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mento da escassez de
energia gerada pelaexaustão do combustível
fóssil provocará um aú-
mento de preços em to-
dos os níveis, nos anos
subsequentes. Hoje em
dia uma das maiores ne-
cessidades é descobri-
mento de uma fonte de
energia barata e inesgo-
tável e atingi-la, de ime-
diato, parece utópico.

No tocante ao nosso

Eaís, 
teremos que desço-

rir e explorar racional-
mente . todas as formas
possíveis de energia ru-
ral sem depender do pe-tróleo.

A escassez de energia
pode desencadear as
mais diversas reações
como aliás tem sucedi-
do em todo o mundo. Is-
to foi demonstrado mui-
to drasticamente em
1973/74 quando os pai-seS exportadores de pe-tróleo impuseram um
embargo temporário pa-ra alguns países e au-
mentaram substancial-
mente seus preços.Devemos analisar a
situação de países alta-
mente desenvolvidos,
tais como EUA e outros
em qüe a argricultura
baseia-se no emprego de
grandes quantidades de

serão refletidos em pre-
ços mais altos para as
rações que alimentam os
animais. Isto tudo sugere
que os estoques vivos, de-
vem ser produzidos seb
sistemas que utilizem
mais resíduos e menos
grãos. Também sugere
que animais produtores
de carne devem ser nego-
ciados com menos acaba-
mento do que tem sido
exigido até hoje. Para
nós brasileiros a lição
serve sob um aspecto: fe-
Uzmente não chegamos
a entrar na era da pro-dução animal na base do
grão, porém temos queaperfeiçoar a técnica de
aproveitamento de todos
os nossos resíduos bem
como obter m e 1 h o r i s
pastagens. Portanto, te-
mos que nos convencer
de uma vez por todas
que a solução de nossa
pecuária esta mesmo nas
pastagens, acrescidos de
um mínimo de supíe-
mentação como fonte de
proteína e esta deve ser
um subproduto qual-
quer, tal como a torta de
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tem sido, quase sempre,
a mesma àquelas desti-
nadas às médias e gran-
des propriedades. O en-
foque de culturas isola-
damehte leva a uma tec-
nologia que nem sempre
atende à essa faixa sig-
nificativa de nossa agri-
cultura. O objetivo prin-
cipal deverá ser a pro-
priedade agrícola como
um todo. As tecnologias
e produtos devem ser
oferecidos ao agricultor
de forma a maximizar o
uso do capital disponível
e a mão-de-obra igual-
mente à disposição. É
preciso definir as opções
que possam adotar para
o máximo rendimento
econômico dentro de
suas condições.

Paralelamente a essa
oferta de opções (tecno-
logias) é necessária a or-
ganização dos pequenos
proprietários em coopé-
rativas que colaborem
na programação e na co-
mercialização do produ-
to. Essas cooperativas
deveriam, também, ser
agentes de crédito agrí-
cola, de modo a garantir
que essa faixa tenha as
mesmas facilidades de
acesso a recursos para
maximizar o lucro da
propriedade agrícola. O
suporte financeiro pode
ser dado para suprir o
pequeno produtor para
custeio e comercializa-
ção na forma de compra
antecipada.

Finalmente, a nutri-
ção pode ser incluída
como base na programa-
ção de pesquisa. O pes-
quisador poderá definir
suas atividades visando
a melhoria do teor e da
qualidade da proteína
ou a maior produção de
fontes energéticas.

A análise apresentada
sob as metas que devem
ser almejadas pela pes-
quisa agropecuária indi-
ca que não existe uma
fórmula mágica à dispo-
sição do pesquisador pa-
ra elaborar seu progra-
ma de atividades. As ne-
cessidades variam den-
tro do país e entre re-

giões do próprio estado.
Além dó mais, essas ne-
cessidades se alteram nó
tempo em função da
evolução sócio-econômi-
ca de cada região. As
prioridades de pesquisa
têm que ser definidas
em função da política de
desenvolvimento adota-
da pelo Estado em con-
sonancia com o desen-
volvimento nacional. A
não observância poderá
anular os esforços dos
pesquisadores e do Go-
verno para atingir sua
meta principal que é o
bem-estar social. É evi-
dente que durante o pro-
cesso, alguns dos aspe-
ctos considerados impor-
tantes, possam ficar obs-
curos, pelo menos tem-
porariamente, por con-
dições de momento. As-
sim, ênfase na produção
poderá resultar em pro-
blemas, do ponto-de-vis-
ta da igualdade de opor-
tunidades.

Produção
animal

A necessidade de pro-
teínas para sobrevivên-
cia do homem leva-nos
ao primeiro conflito em
termos de produção ani-
mal. Há casos em que ho-
mem e animais são con-
correntes em relação ao
consumo de proteínas,
embora a tecnologia mo-
derna tenha permitido
em parte solucionar tal
conflito. Digamos, em
parte porque a expio-
são demográfica tam-
bém implica em ocupa-
ção cada vez maior de
território e paradoxal-
mente esta explosão de-
mográfica implica tam-
bém no aumento de
áreas cultivadas e desti-
nadas à exploração ani-
mal. É já de tal ordem a
competição entre o ho-
mem, as plantas e os
animais que em certas
regiões da terra as popu-
lações urbanas já dispu-
tam a água existente
com a agricultura e este
é um problema que deve-
rá ser encarado com to-

dá a seriedadepara o fu-
.turo em nosso país se
quisermos que o cresci-
mento populacional e
agrícola seja harmônico.

Quanto às proteínas
necessárias para o consu-
mo humano, por en-
quanto, as de melhor
qualidade ainda ficam
por conta das fontes de
proteínas animal, tais
como a carne, o leite e
ovos. Dificilmente estas
fontes poderão ser subs-
tituídas totalmente por
proteínas de origem ve-
getal. Portanto, conti-
nuará a.persistir a ne-
cessidade dos produtos

de .origem animal na
alimenta ção humana.
Com relação à produção
animal, a "agenda para
o amanhã" colocamos
diante de duas opções
perfeitamente válidas e
que devem ser encaradas
realisticamente em face
dos nossos problemas
atuais e futuros. Temos
que encarar o amanhã
como um tempo imedia-
to ante a necessidade de
alimentarmos uma po-
pulação de 120 milhões
de habitantes, com um
crescimento de 3% ao
ano e ao mesmo tempo
fazer uma _prospecção
em termos de gerações
futuras, especialmente
no que diz respeito a
conservação da nature-
za, não nos esquecendo
de que o uso de estoques
animais no futuro, por
certo dependerão de no-
vas domesticações.

Felizmente, 10 mil
anos de domesticações
não foram suficientes
para o homem esgotar
todas as suas possibili-
dades neste campo em-
bora este já esteja alta-
mente comprometido
com a devastação prati-
cada contra essa nature-
za. Não vamos ater-nos
aqui ao amanhã muito
distante ou seja aquele
no qual seremos obriga-
dos a novas domestica-
ções como fontes de
proteína animal e que
sem dúvida implica
preservação da vida sei-

vagem no nosso planeta.
O crescimento popula-
cional è a crise alimen-
tar que deverá acontecer
dentro de aproximada-
mente 20 anos poderá
levar o homem e os ani-
mais a competirem no
consumo de cereais. Os
grandes competidores
com o homem serão aves
e porcos que pela sua
natureza requerem grãos
para crescimento e re-
produção. O boi e outros
ruminantes serão prova-
velmente menos afeta-
dos porque grande parte
de sua dieta consiste de
forrágens ricas em celu-
lose e pastagem (grami-
neas) e haverá sempre
muita terra a ser utiliza-
da com esse objetivo.. A
competição homem-ani-
mal obrigará a seleção de
animais para mercado
que utilizem apenas ce-
lulose e pasto para. seu
acabamento final. Não
há dúvida que a pasta-
gem e os resíduos vege-
tais transformár-se-ão
nas únicas fontes dispo-
níveis de alimentos para
os animais.

Outro problema que
teremos de enfrentar no
futuro, resultante do
crescimento desordena-
do de nossas cidades é
que milhares de acres de
terras férteis de fazen-
das limítrofes são toma-
das pelo crescimento da
área urbana e das gran-
des vias de comunicação
terrestres. A maior par-
te das terras cultiváveis
do mundo e pode-se di-
zer também do Brasil,
está em produção, exce-
to em áreas onde a irri-
gação poderia ser pra-
ticada por um alto custo.
No caso específico bra-
sileiro nossas terras
mais férteis e mais pro-
pícias ao cultivo de ce-
reais estão ocupados por
monoculturas enquanto
os cerrados continuam
praticamente inexplora-
dos. O futuro parece
pouco promissor quanto
a incorporação suficien-
te de novas terras á pro-
dução para igualar ou

exceder as que estão
sendo tomadas em face
do crescimento popula-
cional. Neste caso o
mundo terá que produ-
zir muito mais grãos por
áçre de terra e pasta-
gêns que permitam sus-
tentação de um número
maior de animais.

O Brasil está enqua-
drado no mesmo contèx-
to, uma vez que nossa
população cresce a uma
taxa incompatível com o
crescimento do agro-pe-
cuária e o consumo de
alimentos nobres vai se
tornando um privilégio
de camadas populacio-
nais melhor assalaria-
das. Se houvesse hoje
uma distribuição mais
equitativa da renda per-
capita no país, como pri-
meira conseqüência te-
ríamos a elevação do pa-
drão educacional segui-
da da melhoria do pa-
drão alimentar e neste
instante a nossa produ-
ção agro-pecuária, man-
tidos os atuais níveis de
produção seria insuflei-
ente para alimentar, tal-
vez, a metade de nossa
população.

Impacto gerado
pela escassez

de energia

Não contamos com
um programa racional e
de execução a curto pra-
zo de eletrificação rural
e infelizmente a energia
consumida na maior
parte de nossas proprie-
dades rurais é originária
do petróleo.

Ora, um dos maiores
problemas que teremos
de fazer face nos próxi-
mos anos é o aumento
crescente do déficit de
energia o qual está sen-
do dramatizado pelo rá-
pido esgotamento dos
combustíveis fósseis se-
guido de crescente de-
manda em escala uni-
versai. Há quem diga que
a demanda de energia
no mundo dobrará ou
triplicará até o ano
2 000. A perspectiva pa-
ra o futuro é que o au-

energia oriunda de deri-
vados de petróleo (óleos
combustíveis e fertili-
zantes), considerando
que de 1940 para cá o
aumento de energia pa-
ra produção agrícola foi
de três vezes e meia.
Nosso país caminha pa-
ra modelo semelhante e
devemos estar atentos
para isto. Deve-se consi-
dèrar também que nos
países desenvolvidos du-
rante o período mencio-
nado a produção crês-
ceu, na mesma área,
cerca de 90%. A meca-
nização moderna capa-
citou os fazendeiros a
aumentarem substan-
cialmente suas produ-
ções durante o mesmo
período enquanto o tra-
balho ou labor de cada
um foi minimizado até
60%. Ao mesmo tempo
o consumo de fertilizan-
tes foi 10 vezes maior e
a introdução de imple-
mentação mecanizada
foi de 237%. O Brasil de
hoje segue idêntica tra-
jetória, porém, num moT
mento inoportuno e que
requer completa refor-
mulação de tecnologia
agrícola voltada para
adub ação econômica,
sem desperdícios, por-
tanto, e no sentido de se
poupar o máximo de
energia.

O aumento do déficit
de energia pode ter, como
veremos, um drástico
impacto sobre a pro-
dução agrícola. A móder-
nização das propriedades
agrícolas sob a influên-
cia da agricultura dos
países altamente desen-
v o lvidos especialmente
no que se refere ao ma-
quinario, tem como prin-
cipal fonte de energia
produtos derivados de
petróleo. O gás natural
é necessário para pro-
dução de fertilizante e
preços mais altos para o
gás natural refletirão em
preços mais altos para cs
fertili zantes. Preços
mais altos para os pro-
dutos derivados de petró-
leo e fertilizantes usados
na produção de grãos

Estima-se hoje que
cerca de 12% do total de
energia produzida nos
Estados Unidos é gasta
direta ou indiretamente
na produção, processa-

rménto, transporte e con-
sumo. de alimento. So-
mente 25% desse total é
usado nas fazendas. O
restante é gasto após o
alimento deixar as fon-
tes produtoras; é neste
momento que se poderia
economizar grande
quantidade de energia.

Da metade deste, sé-
culo para cá e no Bra-
sil, nestes últimos 20
anos, temos assistido à
substituição de cavalos,
muares e outros animais
de tração por tratores,
caminhões etc. Ao que
tudo indica e para nós
parece fora de dúvida,
haverá uma reversão
desta situação e oS pro-
dutores e fazendeiros te-
rão que reformular em
parte esta situação . e
voltarem a reintroduzir
os animais de tração nas
atividades rurais. Os ei-
entistas acreditam que,
para alguns poucos im-
plementos, haverá um
substituto, porém, o pre-
ço desta substituição po-
dera ser muito elevado.

No Brasil deve ser es-
timulado o aproveita-
mento de^quenas que-
das d'água nas fazendas
mais distantes a fim de
gerar sua própria enér-
gia elétrica. Há tecnolo-
gia desenvolvida para
aproveitamento de gás
de esteiqueiras qué será
usado para atividades
domésticas e outras co-
mo resfriamento de lei-
te, acionar compressores
para ordenhadeiras me-
canicas e até mesmo mo-
tóres para outros impíe-
mentos estáticos, sem
falar na iluminação das
propriedades agrícolas.
Devemos intensificar és-
forços na pesquisa de
novas modalidades de
energia rural a fim de
minimizar oimpâcto da
escassez sobre os preços
dos produtos agrícolas.

Os estoques vivos e o
uso dos produtos de ori-
gem animal foram sem-
pre muito Importantes
na história do mundo e
de tal forma continua-
rão importantes que pa-
ra o futuro teremos que
desenvolver sistemas
mais eficientes de pro-
dução e também uma
exploração animal con-
sentanea com as neces-
sidades da população.

No caso específico
brasileiro, atendo-nos às
fontes tradicionais de
proteína animal para
nossa população e ao
quadro atual da explora-
ção animal devemos di-

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTI
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INFORME ESPECIAL
vidir nossa exposição
nos seguintes itens:-1 — Pequenos animais
-4 Aves e Coelhos;

^2 —Suínos;
.3 — Caprinos e Ovi-

nps;
»4 — Bovinos;
? Pequenos animais —
» aves • coelhos

}a) AVES— O Brasil é
carente em quase tudo o
qne se refere a investiga-
çao em aves, principal-mente pessoal especial!-
zado em número sufici-
ente para enfrentar a

conseguir animais maio-
res e mais precoces. Re-
comendamos para isto
que se fazam cruzamen-
tos em dialelos de 4 ou
mais raças entre si, o
que permitiria avaliar a
habilidade materna das
fêmeas, capacidade de
combinação entre raças,
a existência de genes li-
gados aos sexos na deter-
minação de característi-
cas de interesse econômi-
coe outros parâmetros
genéticos importantes e
determinadores de uma
exploração econômica de
bom nível. Dé qualquer

em relação a outras ra-
ças. Seu grande poten-
ciai de adaptação deter-
minou sua proliferação
por todo o território na-
cional. Se foi selecionado
para produção de banha
também poderá ser sele»
cionado para produção
de carne, o que deman»
daria um tempo razoa-
vel. Neste ínterim o me-
lhor, seria usá-lo em cru-
zamentos para explorar
sua rusticidade e o gran-de potencial de adapta-
bilidade, refletido, sobre»
tudo pela sua prolificida-

intercâmbio de informa-
ções e experiência séria
de todo conveniente quefosse estimulado um pro-
jeto como o que está sen-
do pretendido pela...O.E.A.

Os nossos argumentos
são válidos para a cria-
ção de ovinos no sul do
país, devendo-se não só
manter.como incremen-
tar na medida do ppssí-
vel o esforço que a ....
EMBRAPA realiza na-
quelã região do País> O
carneiro, além de produ-

camente e com recursos
equitativos. Por exem-
pio, pastagens — tal é
o vulto dos investimen-
tos, computando-se o
Ereço 

da terra, insumos
ásicos para produção e

*o preço final do animal,
que o estabelecimento de
pastos, fixação e manu-
tenção deve ser encarado

/como uma cultura e dis-
so o criador deve se con-
vencer.. Para isso. deve
haver recursos finanoei-
ros alocados e pessoaltécnico necessário paraorientar o criador.

Devemos prosseguir as

vez í o s s e m suficientes
para ajudar o criador de
médio porte para baixo
a resolver seus proble-mas imediatos. Entre-
tanto devemos prosse-
guir as pesquisas que vi-
sem, de acordo com nos-
sas condições e a capaci-
dade do nosso homem do
campo, tornar o manejo
mais eficiente e consen-'taneo com as nossas ne-
cessidades.

As autoridades gover-namentais deveriam
criar equipes integradas
por veterinários, zootec-
nistas e agrônomos para,

dura realidade que é nos-
sa dependência total na
produção de matrizes.
Temos que partir parauma política agressiva
no setor e tomarmo-nos
auto-suficientes em ani-
mais multiplicadores, is-
to é, temos que produzirnossas próprias linha-
gens especializadas pa-ra produção de ovos e
corte. Também o desen-
volvimento do setor de-
verá ser seguido de in-
vestigações para obten-
ção de rações mais eco-
nômicas e que aprovei-
tem mais nossos resíduos
a fim de que, como está
previsto, não haja com-
petição com o homem no
uso de cereais na alimen-
tação. Outro aspecto a
ser abordado será a se-
leção para animais resis-
tentes a infecções e ou-
trás moléstias própriasda avicultura e que são
do ponto de vista sani-
tário, muito onerosas. O
uso de medicamentos na
avicultura não deve ser
indiscriminado a fim de
permitir o aproveita-
mento dos resíduos aví-
colas na alimentação de
animais de grande por-te. A torta de soja talvez
seja uma opção para ela-
boração de ração paraaves.

b) COELHOS —Tôs
poucos a cunicultura
vai-se transformando
numa atividade promis-sòra do ponto de vista
econômico e a exporta-
ção de animais abatidos
para países europeus jáse constitui numa reali-
dade. Além do mercado
de carne o mercado de
pele é, igualmente ren-
doso, desde que se pro-duza um material de
boa qualidade.

Da mesma forma queas aves os coelhos são
animais suceptíveis e de-vem ser intensificadas
pesquisas no sentido de
se obter linhagens mais
bem adaptadas e resis-
tentes a moléstias infec-
ciosas. Também no setor
alimentação tanto quan-to possível deve-se pro-curar aproveitar melhor
nossos resíduos que,complementados com
torta de soja, possamsubstituir òs cereais a
custos mais accessíveis.

Como já existem mui-
tas raças introduzidas
no país e razoavelmente
adaptadas seria conve-
niente usá-los em cruza-
mentos para exploracãu
de heterose a fim de'se

maneira pensamos que o
consumo de coelhos co-
mo fonte de proteínaanimal deverá ser inten-
sificado nos próximosanos.

SUINOCULTURA

Tal como no caso das
aves, a suinocultura na-
cional é totalmente de-
pendente de importação
de animais multiplica-
dores. Já se faz ne-
cessário o desenvolvi-
mento de linhagens na-
cionais ou por adaptação
e por seleção de raças
puras ou através de cru-
zamentos. Também como
no caso das avicultura,
prevalecendo a tendên-
cia atual e a elevação de
preços de cereais nomercado internacional
deveremos desenvolver
outros tipos de ração,
aproveitando nossos re-
síduos. A suinocultura
requer um programa sa-
nitário rígido e bem or-
ganizado, capaz de evi-
tar a introdução .de mo-léstias infecciosas ou vi-roses do tipo peste suí-na africana. Por. outro
lado a importação siste-
mática de animais fazcom que nossa suinocul-
tura fique vulnerável
a uma serie de doenças
características e locais
o que seria contornável
se os animais fossem
selecionados aqui e uma
das variáveis introduzi-,
das no plano de seleção
fosse a resistência gene-tica a essas doenças. Um
fato que não é muitoauspicioso para nossa
suinocultura, especial-
mente para nossos ins-
titutos de pesquisas, foi
o abandono do Piau uma
raça nacional de suínosresultante da introdu-
ção de porcos, vindos da
península ibérica ao tem-
po do descobrimento e
seu cruzamento com a-nimais nativos.

Posteriormente estes,
híbridos, foram cruzados
com raças européias
mais aperfeiçoadas, re-
sultando o Piau. Este foi
selecionado inicialmente
para ser um porco for-necedor de banha e, por-tanto, incompatível com
a moderna suinocultu-
ra inteiramente volta-da para produção de car-ne. Como produtor de
banha foi razoavelmente
bem, dado talvez o mais
baixo custo de produção

maior produtor do num-
do e devemos nos preocu-
par em ter esse produtocolocado no mercado in-
terno, a preços razoáveis
e compensadores,, a fim
de que não dê, tal como
no caso do leite e da car-
ne, o desestímulo para o
produtor. Sendo a torta
de soja um subproduto
muito Importante para
produção animal deverá
ser posta no mercado a
um preço compensador,
também para os criado-
res.

O milho e a soja, não
há dúvida, serão daqui
para diante a base da
ração animal, principal-mente de suínos e gadoleiteiro.

Para a pecuária leitel-
ra devemos nos preocu-
par com rações, paradesmama precoce hoje
em dia importadas e
também com o emprego
de proteína vegetal. Pes-
quisas devem ser renova-
das visando o aproveita-
mento do leite de soja
com essa finalidade.• A pecuária de um mo-
do geral deve se preocu-
par com o aproveitamen-
to dos resíduos da agri-
cultura tais como pa-lhas, sabugos, bagaços
de cana etc., tratarido-os
com algum produto quí-mico para quebrar, a ce-
lulose e aproveitá-los co-
mo ração ou volumoso.

Deve-se estimular ca-
da yez mais ò uso da sila-
gem e a engenharia agrí-
cola deve se preocuparcom o barateamento da
construção de silos de
forma a torná-los cada
vez /mais econômicos.
Talvez fosse razoável in-
trodúzir no Brasil ensila-
gem ao ar livre, prepa-rando-se apenas o chão
onde será depositado omaterial e duas paredes

de. Além disso, e em con-
seqüência dessas càrac-
terísticas genéticas em
face da concorrência ho-
mem-animal por cereais,
valeria a pena avaliar
nas nossas condições,
aproveitando r e síduos
de soja e outros, se a pro-dução de seus cruzamen-
tos ou dele próprio sele-
cionado para carne não
seria mais econômica do
que raças exóticas que,embora maiores em ta-
manho corporal, reque-
rem maiores quantida-des de forragem paraacabamento. Fica, por-tanto, esta alternativa
que consideramos válida
para a suinocultura na-
cional que, por ora, tem
que se valer de constan-
tes importações de ma-
trizes e reprodutores se
quiser manter-se em ní-
veis razoáveis, porém,onerosos, de produção.

Caprinos e ovinos

A criação de caprinos
deve limitar-se a regiões
onde poderia ser econo-
micamente explorável,
tal como o nordeste bra-
sileiro. Os animais de-
vem ser selecionados
com duplo propósito, is-
to é, produtores de leite
e carne. Organização dos
Estados Americanos es-
tá interessada em desen-
volver um projeto espe-
ciai cooperativo entre
países latinoamericanos
que desejem criar capri-
nos em zonas áridas e
sob o ponto de vista devariabilidade genética,tamanho da população e

tor de lã, produz carnede muito boa qualidade.

BOVINOS

A pecuária brasileira
enfrenta n o momento
uma das fases mais crí-
ticas desde sua implan-
tação no país. A respon-
sabilidade disso cabe em
grande parte à falta de
orientação e de uma po-lítica racional para o se-
tor e que deve ser gerada
pelos organismos gover-namentais competentes.

Os criadores já estão
ficando cansados das cri-
ses cíclicas de que é aco-
medita periodicamente a
pecuária de leite e de cor-
te. Chega-se ao cúmu-
Io de jogar leite fora
e de se ter que vender
carne a um preço nada
compensador. Após isso
vem a escassez e quem
paga o maior tributo é
o consumidor brasileiro.

Não vale a pena ma-
lhar sobre os possíveiserros do passado ,ou so-bre a possível falta de recursos noutros tempos
para justificar a atual si-tuação da pecuária bra-
sileira, cujos principais
p roblemas gostaríamosde enumerar.

Na verdade a pecuáriase insere num contexto
global que vai desde pas-tagem e manejo, até me-lhoramento genéticos, jáexiste tecnologia ade-
quada para atacar todos
os problemas inerentes
aos tópicos citados. Oideal é que o desenvolvi-
mento de todo esse con-
texto se realize harmoni-

pesquisas iniciadas em
busca de giramíneas quemelhor atendam aos
criadores em diversas re-
giões-do país. Porque atéhoje não se estudou me-
lhor o Capim Gordura,
pastagem nativa e espa-
lhada por 2/3 do territó-
rio nacional? Quantasvariedades existem n o
país? Tal como o capim
gordura também nossas
leguminosas não foram
até hoje conveniente-
mente estudadas.

Já não é mais possível
permitir que outros po-vos levem nossas legumi-
nosas, melhorem-nas e
depois nos vendam se-
mentes d e variedades
melhoradas para suas
condições e não para as
nossas. Este foi, sem dú-
vida o que se passou com
a alfafinl.a do nordeste
que os australianos leva-
ram daqui, melhoraram
e exportaram para o
Brasil. Um país tão rico
em leguminosas não po-deria jamais permitir
que isto acontecesse.
Não há dúvida que o fu-
turo da pecuária, pormotivos óbvios, está nas
pastagens e o país quemelhor se preparar paradesenvolvê-los estará navanguarda de sua expio-
ração. Mais uma vez gos-taríamos, de enfatizar
n o s s s a argumentação
inicial de que pastagemé cultura e como tal deve
ser encarada. Manjeno -
existe tecnologia adequa-
da e o número de zootec-
nistas que está se for-
mando mais os técnicos
agrícolas existentes tal-

através dos serviços de
extensão assistirem aoscriadores instruindo
seus homens do campo
sobre técnicas mais ade-
quadas de manejo e hi-
giene nas fazendas. Por
muito tempo ainda não
nos será possível ter umtrabalhador rural de ní-vel, pelo menos secunda-
rio, de forma que um ser-
viço de extensão periódi-co e sistematizado trará,
grande benefício para a
pecuária brasileira. En-
tretanto, não adiantam
providências desta or-dem se os salários e os
benefícios sociais não fo-rem extendidos ao ho-
mem do campo, visando
sobretudo sua fixação.
Alimentação e Saúde
Animal — tendo em vis-ta que a maioria dos tra-
buihos de pesquisas fei-tas no Brasil nos últimos
anos foram sobre ali-mentação animal, é jus-to acreditar que já se te-nha alguma tecnologia aser transferida à comu-
nidade criadora, em quepese, esta tecnologia,
não sabemos por quemotivos, levar muito
tempo a se transferir aos
usuários. Muitas vezes a
mesma permanece nos
laboratórios ou institu-
tos de pesquisa sem quea comunidade dela tome
conhecimento.

Basicamente supomos
que a alimentação ani-
mal deva se basear no
aproveitamento de nos-
sos resíduos, no milho e
na soja. Esta deve ter
seu consumo estimulado
dado que somos o 2°

laterais móveis. Noutros
países onde o processo é
usado as perdas são mi-
nimas e altamente com-
pensadoras ante á faci-
lidade e custo razoável-
mente baixo. Na realida-
de a única perda é de
uma camada superficial
de mais ou menos lOcm.
Este processo aplica-se
em geral para silos de
granue tonelagens e re-
banhos numerosos.

Deverão ser estimula-
dos os trabalhos em cola-
boração com os criadores
visando melhorar geneti-camente as raças puras,tanto para leite como
para corte. Grande im-
portancia terão no futu-
ro os rebanhos zebuinos
selecionados para pro-dução de leite pois em
programas de cruzamen-
to se prestam a uma ex-
ploração de duplo propó-
sito. A seleção dos zebui-
nos para leite deve-se à
sua comprovada poten-cialidade, aliada a uma
impressionante adapta-
bilidade às nossas con-
dições tropicais. As raças
especializadas européias
para produção de leite
devem ser selecionadas
aqui no país a partir dos
rebanhos existentes a
fim de se obter animais
cada vez melhor adapta-
dos às nossas condições
e quando • tivermos queimportar reprodutores e
reprodutoras para dimi-
nuir o grau de endocru-
zamento e provocar cho-
que heterótico "interli-
nha" devemos ter o cui-
dado de importá-los de

países cujas condições
ambientais sejam seme-
lhantes, tanto quanto
possível, às nossas. Ani-
mais importados de pai-ses de clima temperado
dada a interação genóti-
p o- ambiente requerem
muitps gerações para se
adaptarem às nossas
condições.

MELHORAMENTO
GENÉTICO DE

BOVINOS

, Deve-se estimular tam-
bém a confecção de feno,
e este talvez seja o pro-cesso mais barato de
conservação d e forra-
gem, devendo-se entre-
tanto pesquisar melhor
os tipos de forragem a
serem fenados, especial-
mente as consorclações.

Finalmente com ré-
lação a ração animal, no
nosso entender dever-
se-ia proibir o uso do tri-
go e seus derivados com
essa finalidade.

Quanto a saúde ani-
mal, há tecnologia bem
desenvolvida e esta deve
se fixar principalmente
na profilaxia e prevenção
dos rebanhos nacionais.
Deve-se dar continuida-
de as pesquisas para
controle da febre aftosa
no país. Campanhas de
vacinação periódicas de-
vem ser sistematizadas
por um período mínimo
de cinco a 10 anos em to-
to o teritório nacional
mesmo que iso implique
em subvenção governa-
mental. No caso do con-
trole sanitário dos reba-
ri nos é fundamental
uma assistência adequa-' da e periódica dos orga-
nismos oficiais e serviços' dé extensão rural.

Com relação, a impor-
tação de animais todo o
cuidado é pouco. Temos
jogado muito dinheiro
fora com animais de
qualidade inferior e im-"portações altamente lesi-
vás aos interesses nacio-
nais. Muitos animais
portadores de anomalias
hereditárias estão sendo
introduzidos no país
através de, programas de-
sordenados d e impor-
tação é iniciativas priva-
das sem o menor critério
técnico. Se não houver
o estabelecimento de cri-
téíios rígidos para im-
portações de animais
nossa pecuária estará
com seu futuro compro-
metido. Vamos citar ape-
nas um exemplo: dentre
as raças que estão sendo
introduzidas no país•uma delas, devido ao alto
graii de erad/)cruzamento
da população de origem
(consaguinidade estrei-
ta) apresenta uma ano-
malia cromossômica eu-
ja conseqüência imedia-
ta é a baixa fertilidade
das fêmeas. Pois bem,
em cada 10 reprodutores
importados 5 são porta-
dores dessa anomalia
que se propaga na pro-
porção de 1 para 1. Co-
mo esses animais estão
sendo cruzados com o"Nelore" para expio-
ração comercial, ou para
se obter animais "puros
por cruza" pode-se ava-
liar a conseqüência que
isto trará para nosso re-
banho mais numeroso e
quase isento de proble-
mas de ordem genética.

Um dos instrumentos
mais eficazes para q me-
lhoramento animal e
proliferação de rebanhos
é a inseminação artifi-
ciai que também se
transforma em veicula
de propagação de ano-
malias hereditárias s e
não fôr usado com crité-
rio e sob estreita vigilan-
cia. Normas muito rígi-
das devem ser adotadas
para autorizar o estabe»
lecimento de uma cen«
trai de inseminação a co«
meçar pelo pessoal técni-
co que deve ser consti-
tuido de profissionais da
capacidade técnica com-
provada. Sobre essas
centrais dever-se-ia exer-
cer s e v e r a fiscalização
através de organismos
estatais competentes, de-
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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legando-se poderes aos
órgãos especializados das
universidades e através
do Colégio Brasileiro de
Reprodução.

Também o Governo
deverá manter vigilância
sobre o custo do sêmen,
muitas vezes comerciali-
zado a preços incompati-
veis com o mercado ha-
cional, podendo-se consi-
derá-los mesmo extorsi-
VOS. •;. ,

Tal situação é agrava-
da pelo fato de não se-
rem os touros usados pe-
lás centrais "provados" e
haverem se submetido, a
qualquer tipo dé teste de
progenie.

Alias, os testes de pro-
genie deveriam se consti-
tuir numa rotina e um
touro que não fosse "pro-
vado" não deveria estar
numa central de insemi-
nação. A melhoria dos
rebanhos brasileiros está
diretamente ligada a se-
leção de touros de alta
linhagem.

Os organismos esta-
tais deverão motivar ca-
da vez mais a introdução
dos testes de progenie,
amparando os projetos
de pesquisas icujos obje-
tívos fossem a seleção de
animais melhoradores e
como contra-partida pro-
curar, através de alguma
forma de pressão, fazer
com que o preço do se-
mem caísse no mercado
interno a preços compa-
tíveis com a nossa pe-
cuária.

E' recomendada a má-
xima cooperação e com-
preensão dos criadores,

; associações de criadores
e proprietários de cen-
trais de inseminação
visando testar o maior
número possível de re-
produtores das mais di-
versas linhagens e raças
a fim de se evitar que
uns poucos "touros fa-
mosos", usados intensa-
mente, venham compro-
meter toda a pecuária
brasileira num prazo re-
lativamente curto, pois
um alto grau de endo-
cruzamento pode levar
uma raça a uma si-
tuação de depressão qua-
se irremediável.

O ideal seria a partici-
pação de associações de
criadores e entidades re-
glonais de pesquisas
num esforço comum pa-
ra selecionar o maior nú-
mero d e reprodutores
através de provas ¦' a
campo" e numa segunda
etapa a instalação de es-
tações de testes de pro-
genie em regiões dif eren-
tes.

Para complementar os
testes de progenie é ne-
cessário e fundamental a
instalação de bancos de
dados e um serviço de
controle ponderai efetl-
vo. Isto depende, entre-
tanto do auxílio de orga-
nismos oficiais para ins-
talação ou continuidade.
Estes organismos deve-
riam participar forne-
cendo recursos necessâ-
rios para manutenção de
um programa desse por-
te por um prazo mínimo
de 10 anos.

A divulgação dos tes-
tes de progenie e desen-
volvimento ponderai fa-
ria com que a comunida-
de criadora, num prazo
relativamente curto, de*
les participasse com a
quase totalidade de seus
membros.

Finalmente, conside-
rando a crise que a pe-
cuária nacional enfrenta
neste momento e cujo re-
flexo imediato foi a que-
da brutal no tamanho
da população bovina
bra sileira, atualmente
estimada em 60 a 65 mi-

lhões de cabeças (já foi
de 80 milhões), julga-
mos necessário sugerir
a 1 g umas providências
què a médio prazo po-
derão minorar ou Impe-
dir que a população con-
tinue baixando, o que se-
ria catastrófico para o
Pais.

Antes de mais nada,
vamos recordar alguns
dos problemas crônicos
de nossa pecuária, re-
ponsáveis em parte pelo
retrocesso de nossa po-
pulação bovina:
De ordem geral:

1. Carência alimentar
— pastagens pobres e
falta de suplementação
em épocas críticas.

2. Manejo inadequa-
do.

3. Inexistência de
uma política d e pre-
venção de endemias, por-
tanto de uma medicina
veterinária preventiva.
De ordem genética:

1. Reprodução -- bai-
xa fertilidade — animais
tardios, etc.

2. Falta de seleção
adequada de machos e
fêmeas.

3. Pouca importância
dada aos caracteres eco-
nômicos em favor de ca-
racteres morfológicos se-
cundários.

4. Carência de proje-
tos de pesquisas que for-
neçam dados biológicos
importantes sobre o
comportamento das di-
versas raças nos diversos
ambientes.
Possíveis soluções a mé-
dio prazo:

I. O primeiro passo a
ser dado, a fim de que
se dê a transferência de
tecnologia adequada à
comunidade criadora, é
a integração pesquisa-
dor-criador. Sem a parti-
cipação do criador os
técnicos jamais conse-
guirão resultados a se-
rem transferidos à co-
munidade e, por outro
lado, sem a participação
do técnico o criador ja-
mais estará capacitado á
absorver tecnologia para
melhorar seus rebanhos.
Portanto, toda pesquisa
sobre melhoramento ge-
néüco deve ser integrada
(pesquisador - criador) e

todo projeto em pecuária
só deveria ter apoio ofi-
ciai se contasse com a
supervisão de uma equi-
pe de pesquisadores e es-
pecialistas em melhora-
mento genético animal
(quero dizer uma equipe
de pesquisadores e não
escritórios de planeja-
mento).

II. Introdução no país
de projetos racionais e
bem estruturados d e
cruzamentos de raças ze-
buínas com européias.
Por-que os cruzamentos
pode riam representar
uma solução nesta fase
para a pecuária brasi-
leira?

Para responder à per-
gunta voltemos a algu-
mas considerações de or-
dem econômica, e ao
mesmo tempo técnica,
que norteiam a expio-
ração animal, ou seja, as
características raciais de
significação econômica:

— Adaptabilidade;
— Fertilidade;
— Habilidade mater-

nal;
— Produção de leite;
— Taxa de maturi-

dade;
— Tamanho;
— Composição cor-

por ai: músculos, gordu-
ra, ossos.

Basta a simples leitu-
ra da relação acima para

se verificar que nenhu-
ma raça é excelente para
todas aquelas caracterís-
ticas. A principal finali-
dade de cada raça é pro-
duzir sementais (touros)
para produtores comer-
ciais. Tais touros serão
usados para melhorar re-
banhos puros ou para
cruzamento e neste caso
são usados para:

a) combinar caracte-
res complementares de
diferentes raças;

b) explorar o vigor
híbrido.

Agora vejamos quais
as razões básicas para
adotar os sistemas de
cruzamentos: ;<

—?' Para combinar
a complementaridade de
diferentes caracteres.
Por exemplo: a adapta-
bilidade do zebu com a
taxa de crescimento e
característica de carca-
ça de uma das raças eú-
ropéias para corte.

— Explorar o vigor
híbrido. O cruzamento
geralmente resulta nu-
ma melhora da fertilida-
de das fêmeas, uma taxa
mais alta de sobrevivên-
icia e crescimento mais
rápido dos bezerros. Isto
foi s u b stancialmente
comprovado noutros pai-
ses.

— Provocar rápidas
modificações para aten-
der à demanda de mer-
cado ou novos sistemas
de produção. Estes fato-
res contribuíram para
aumentar o uso dos sis-
temas d e cruzamento
nos últimos anos em di-
versos países, especial-
mente nos Estados Uni-
dos.

Esquemas práticos
de cruzamento:

A experiência tem de-
monstrado que o cruza-
mento rotacional é uma
maneira prática de se
manter os cruzamentos
em forma sistemática.
As razões para esta pre-
ferência são as seguin-
tes:

a) os cruzamentos ro-
tacionais permitem a ge-
ração de fêmeas para re-
posição;

b) todas as fêmeas no
sistema são cruzadas.

Nenhum outro plano
de cruzamentos atende a
estas duas premissas.

Também u m cruza-
mento terminal de três
raças utilizando fêmeas
Fique serào acasaladas
com um touro de uma
terceira raça tem sido
amplamente recomenda-
do sob o fundamento
técnico de que o vigor hí-
brido é maximizado nas
fêmeas FI e suas progê-
nias com a terceira raça.
Existem outros sistemas
de cruzamentos expe-
rimentais que propor-
cionam resultados mais
rigorosos, tais como o
dialelo e se prestam para
que os pesquisadores in-
diquem aos criadores
que cruzamento devem
adotar em determinados
ambientes ou determina-
das condições de mane-
jo-

Todo planejamento
experimental de cruza-
mento só se justifica se
for delineado para:

a) Avaliar os efeitos de
raça e heterose na repro-
dução, crescimento e ha-
bilidade materna das ra-
ças envolvidas.

b) Determinar pro-
dução e resposta econô-
mica a sistemas de ma-
nejo convencionais e me-
lhorados.

c) Quantificar a inte-
ração dos diferentes gru-
pamentos raciais com es-
tes dois sistemas de ma-
nejo. \

¦ 
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Aqui, a CESP
CPFL indicam os
dois caminhos
mais práticos.

O primeiro deles é o ELETROCAMPO, a
energia que semeia desenvolvimento. Um pro-
grama de profundo alcance econômico-social.

ra você tem dois caminhos siSiSadedoprodu-
|_ „ gtgywm* tor rural ter, imediatamente, os'

paia ScluGl COmO equipamentos eletromecânicos

o campo está se atualizando. ihÇrS^SÊSSibte
e as condições de vida.

O ELETROCAMPO, que atua em com-
plementação ao Programa de Eletrificação Ru-
ral, congrega todas as entidades ligadas.ao
setor agropecuário, criando um mercado poten-
ciai de equipamentos, avaliados em 10 bilhões
de cruzeiros até 1982. A CESP Companhia
Energética de São Paulo e a CPFL Companhia
Paulista de Força e Luz, integradas ao pro-
grama, indicam o melhor caminho para o pro-
prietário rural ser beneficiado.

O segundo caminho Um serviço altamente
fhama CO Ql I - esPecializado, que orienta o in-
Wldl Il<l"OC OLI " dustrial quanto às melhores alter-

Serviço de Localização ££KÊ£í55£2l
|r)fii jctriâl ^° informações sobre as condições deIIIUUOU iai. infra-estrutura, como energia elétrica,

disponibilidade de água, mão-de-obra, meios
de comunicação e vias de transporte. Além
disso, um convênio entre a CESP,'CPFL e o
BADESP - Banco de Desenvolvimento do Estado
de São Paulo, assegura todas as facilidades de
crédito e financiamento à nova indústria. .

Um outro convênio entre a CESP, CPFL e
a CETESB - Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental, exigindo a licença de fun-
cionamento antes do pedido da ligação elétrica,
previne a poluição ambiental. Lembramos que
a energia elétrica aplicada á indústria é econo-
mizadora de divisas; substituindo com vanta-
gens outras formas de energia.

Conheça estes dois caminhos. E veta
como todas as informações contidas nesta edi-
ção agora se transformam em 'negócios concre-
tos, com vantagens para todas as partes. Pro-
cure os escritórios da CESP e CPFL.

CsSP Companhia
Energética do

São Paulo

CPFL Companhia
Paulista de

Forçae Luz
Melhorando a CLatâadsdê uca.

V* Govwno *¦ Eítiòo iê S*> Ptulo
.#1 hMrr*Mrnerrtorjjjra'k)dc*.
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Novas relações entre a ag
Coordenador: Luiz Antônio Fayet, pre-
sidente do Banco de Desenvolvimento
do Estado do Paraná.
Debatedores: Maria da Conceição Tava-
res, da Unicamp; Rubens Vaz da Costa,
da Editora Abril; Lúcio Assumpção, pe-sidente da Usiminas; Sigurd Schindler,
da Ubatuba Agropecuária; João Sayad,
da USP; Manuel Luzardo de Almeida,
empresário, da Federação da Agricultu-
ra do Rio Grande do Sul; Ciro Dias da
Costa, da Fecotrigo.

Na ocasião, foram ex-
postas e debatidas as
opiniões pessoais, depoi-
mentos, pesquisas, con-
cepções sociais e econõ-
nucas, de caráter con-
sensual ou conflitantes,
a respeito do tema.

Este documento pro-curou refletir o conjunto
essencial das obser-
vtações realizadas ao lon-
go dos trabalhos, tentan-
do conciliar a necessária
tarefa da síntese das ex-
posições, com a da re-
dução mais aproximada
possível das opiniões
emitidas pelos partici-
pantes.

Para tanto, a orde-
nação dos pontos debati-
dos não segue a ordem
cronológica das inter-
venções, mesmo porqueinúmeras variáveis e tó-
picos eram referidos em
diferentes momentos dos
debates.

Dentro da a m p la...e,complexa gama de ré-
lações entre a Agricultu-
ra e a Indústria, foram
destacados os seguintes
pontos:Um dos itens do te-
mário referia-se ao con-
ceito de harmonia de
crescimento, e pareceuser consensual que os de-
b a t e dor es dese j assem
um processo de desènvol-
vimento. equilibrado e de
longo prazo. Neste pon-to, foi aceita a noção de
que o desenvolvimento
equilibrado não implica
necessariamente em quetodos os setores cresçam
à mesma taxa;E' de se esperar,
também, uma partici-
p aç ã o declinante da
Agricultura no conjunto
da renda nacional e mes-
mo com relação ao setor
industrial , o que impli-
ca em aceitar-se que a
Agricultura poderá ter
taxas de crescimento in-
feriores às das Indús-
trias;

Dependendo da
composição do setor in-
dustrial e das relações
interindustriais que este
tenha com o setor pri-mário, é necessário, en-
tretanto, que a Agricul-
tura cresça: a taxas quenão signifiquem obstá-
culos ou entorpecimento
à taxa de" crescimento
global do país. A ob-
tenção desta, taxa ade-
quada d e crescimento
agrícola deve constituir-
se numa das principais
preocupações da políticanacional.

Outra noção impor-
tante, discutida na reu-
nião, foi a das formas de
inter-relação entre a
Agricultura e a Indús-
tria, e a experiência his-
tórica industrial brasi-
leira demonstra que o
crescimento da Agricul-
tura necessita e repousa
nas possibilidades de um
rápido crescimento in-
dustrial. Nesse sentido, a
maneira de fazer a Agri-
cultura desenvolver-se,
por vezes, hão é apenas
investir nela, mas tam-
bém investir na Indús-
tria, de cuja cónsequên-
cia de serviços a Agricul-
tura depende para a pró-
pria expansão.

Em linhas gerais, no
que diz respeito à ex-
pansão industrial d o
país nas últimas déca-
das, pode-se afirmar, ao
menos para o núcleo
fundamental da agricul-
tura capitalista, que es-
ta tem sido sócia do
desenvolvimento obtido,
tanto no seu setor da
agricultura d e expor-
tação, como aquela pro-dutora de insumos in-
dustriais.

Nem sempre, entre-
tanto, pode-se afirmar o
mesmo a respeito d a
agricultura de subsistên-

cia, que persiste, ainda,
como um setor de com-
portamento extrema-
mente erráticOj. çom ta-
xas de lucros deprimidas
e extrema desorgani-
zação nos processos pro-dutivos e de comerciali-
zação.

Pareceu ser mais ou
menos consensual que as
formas produtivas no se-
tor primário,no que diz
respeito aos controles de
mercado, constituem es-
truturas produtivas ba-
sicamente competitivas,
as quais se de param,
também ao nível de mer-
cado, com estruturas ur-
banas, industriais e de.
comercialização, organi-
zadas preponderan-
temente, sob. formas oli-
gopólicas de atuação.

A idéia que caracteriza
o setor de comerciali- .
zação como oligopólico
não recebeu o consenso
geral na medida em que,apesar das inegáveis un-
perfeições nas práticas
de competição do pro-cesso econômico, não
parecia, a alguns deba-
tedores, haver grandes
capitais estabeleci-
dos nesta atividade.

Fi c o u, entretanto,
mais ou menos concorde
que as atividades do se-
tor de comercialização
constituem um segmen-
to na atividade econômi-
ca geral do pais que ab-
solutamente está subor-
dinado ou sequer contro-
lado pela atividade nor-
mativa do Estado, e é se-
guramente uma das
áreas onde a atividade
especulativa, vale dizer, .
as atividade econômicas
cujos ganhos nem' sem-
pre têm correspondência
com a atividade produti-
va real, parecem ser os
mais elevados.

Outra questão, que
provocou extensas consi-
derações, diz respeito ao
fato de que sendo o Bra-
sil um pais de dimensões
continentais, a discussão
das políticas nacionais,
sem o devido cuidado de
especificação das con-
dições regionais, poderia
induzir os participantes
e todos os que se debru-
çam sobre o tema, a ob-
servações de caráter tão
genérico que se constl-
tuiriam em tautologlas
ou então a formular po-sicipnamehtos cuja ade-
rência à realidade se res-
tringe a determinadas e
específicas regiões geo-econômicas.

Na discussão do con-
junto do tema eviden-
ciou-se, entretanto, queas relações entre Agri-
cultura e Indústria ali
discutidas tinham a ver,
principalmente, com a
região Centro-Sul do
país, onde se desenvolve
o núcleo da dinâmica
econômica do país como
um todo.

Somando-se a esta
questão das disparidades
regi onais, verificou-se
constituir uma verdadel-
ra temeridade o uso e a
i ndiscriminada compa-
ração entre indicadores
referentes a diversas re-
giões e, mais que isso, as
formas sociais de pro-
dução extremamente dl-
ferenciadas.

Picou claro que as re-
lações entre Agricultura
e Indústria nas grandes
regiões geo-econômicas
do país, em alguns Esta-
dos em determinados se-
tores, guardam especifi-
cidades nas quais o tra-
tamento nacionalmente
unificado, além de falso,
é absolutamente inade-
quado e até mesmo con-
traproducente.

Neste sentido, houve
consenso de que as con-
dições atuais do estabe-
lecimento da política
econômica devem ser ur-
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gentemente reformula-
das, no sentido da sua
mais cabal descentrali-
zação.

Esta descentralização
não só deve levar em
conta as formas proces-
suais de elaboração e
aplicação da política eco-
nômica, como sobretudo
deve ser algo mais essen-
ciai, qual seja, descen-
tralização econômica e a
tributária, pelo menos
numa primeira instância
ao nível dos Estados, de
forma a permitir que
possam organizar sua in-
fra-estrutura, suas poli-
ticas de estoques regula-
dores, sua assistência
técnica, suas atividades
de fomento, de crédito
agrícola, explorar me-
lhor seus pontenciais a
um nível muito mais
próximo do objeto das
políticas.

Uma questão básica
discutida referia-se a o
que se convencionou
chamar "o estabeleci-
mento de uma políticade a b u ndancia" em
substituição à atual poli-tica de escassez vigente
para a atividade agríco-
Ia.

A política de escassez
que vem sendo praticadano correr dos anos têm
um custo social elevadis-
simo; é uma falácia em
termos de contenção da
expansão monetária que
pode funcionar a curtis-
simo prazo, mas eviden-
temente não num prazo
maior, ao passo qüe a po-lítica de abundância per-mitiria ao pais maior
competitividade, menos
v u 1 n e r abilidade, am-
pliação do tamanho do
mercado interno e me-
lhoria das condições ge-rais de convivência entre
os interesses agrícolas e
os industriais, bem co-
mo, resultaria em melho-
res condições de vida pa-ra a população. Esta po-litica de abundância cor-

responderia a essenciais
modificações na política
de preços de garantia ao
setor primário, na re-
composição da uma poli-
tica de estoques regula-
dores, numa política de
seguro para a produção
agrícola e de zoneamen-
to da atividade agrícola.

Na atualidade, os pre-
ços de garantia estabele-
cidos sofrem oscilações
extremamente acentua-
das de ano para ano, em
termos reais, e de forma
recorrente saem atrasa-
dos com relação à época
adequada de plantio. Via
de regra, estão submeti-
dos à política monetária,
refletindo, portanto, pro-
blemas conjunturais de
outras áreas econômicas.

Constitui-se, portanto,
em instrumento que fa-
vorece determinadas ati-
vidades meramente espe-
culativas, não produti-
vás, que carreiam recur-
sos que poderiam estar
aplicados na própria ex-
pansão na produção.

Esta Incerteza, a que
estão submetidos os agri-
cultores, este extrema-
mente, curto horizonte
de programação das ati-
vidades, geram volumes
de produção cujo padrão
oscilante induz à escas-
sez e, em decorrência, a
violentas variações d e
preços, que realimentam
processos especulativos e
reforçam, de modo recor-
rencial as pressões infla-
ciohárias.

N a reunião, concor-
dou-se que a política de
preços de garantia deve-
ria procurar estabelecer
níveis de preço funda-
mentados nos custos
reais de produção, o s
quais deveriam ser man-
tidos relativamente está-
veis, em termos reais,
por um período mínimo
de três safras, de modo
que as variações, sempre

em termos reais, nãp úl-
trapassassem determina-
do, percentual, digamos
10% ao ano, variações
estas que seriam debtí:
nadas a estimular ou de-
sestimular.ps agricúlto-
res, em função do balàn-
ço de ofertá/demánda
interna, potenciais d e
exportação, volume dos
estoques reguladores e/
ou inesperados acidentes
climáticos.

Esta política de preços
mínimos, obviamente, só
poderia ter algum suces-
so se acompanhada de
uma política de for-
mação de estoques regu-
ladores com níveis signi-
ficativos, citou-se em tor-
no de 60% do agregado"consumo interno mais
e x portações", estoques
estes que, por si pró-
prios, tenderiam evitar
os componentes especu-
lativos dos preços, propi-
ciariam melhqres opor-
tunidades na conquista
d e mercados externos,
reduziriam drasticamen-
te as necessidades de im-
portações de alimentos e
atenuariam o impacto
das acidentalidades nos
processos produtivos e
nos preços.

Esta política de abun-
dancia teria que contar
ainda com o estabeleci-
mento de significativos
avanços na política de
seguro à produção agri-
cola, hoje considerada
ainda incipientemente
organizada ao nível de
seguro de crédito agrico-
Ia, bem como há que se
adotar uma política de
zoneamentoda pro-
dução, de modo progres-
sivo porém seguro, de
forma a ir incorporando
as experiências que a
própria prática de im-
plantação propiciaria.

Foi notado por alguns
dos participantes que as
atividades agrícolas que

apresentam melhor de-
sempenho — aquelas li-
gadas à exportação e aos
insumos industriais —
têm este comportamento
explicado não a p en a s
porque os níveis absolu-
tos de rentabilidade se-
jam maiores, mas tam-
bém porque, indepen-
dentemente da política
normativa do Estado, as
condições de preços de
mercado se apresentam,
na realidade,.com meno-
res oscilações, o que per-
mite aos agricultores a
adoção de horizontes de
investimento de prazo
mais longo e, portanto,
mais organizadamente,
são mais aptos a provo-
carem aumentos de pro-
dução çom simultâneos
aumentos de produtivi-
dade.

Alguns debatedores
colocaram ênfase na ne-
cessidade de substi-
tuição gradativa das po-
líticas de subsídios, prin-
cipalmente n o crédito
agrícola, por políticas de
preços, como orientado-
ras maiores da produção
agrícola.

Reconheceu-se que a
estrutura de crédito sub-
sidiado, apesar de nota-
veis esforços dos organis-
mos que a implemen-
tam, possuem uma capi-
laridade reduzida, impe-
dindo o acesso dos mi-
lhares de pequenos pro-
dútores. Por outro lado,
é indutora de reapli-
cações socialmente inde-
sejadas de tais recursos,
quando não de formas
lesivas de apropriação.

Não deixou de ser res-
salvado, entretanto, que
o levantamento puro e
simples desta política de
subsídios, sem ser acom-
panhado das demais po-
líticas anteriormente ei-
tadas para a área agríco-
Ia, pode provocar um vir-

tuál colapso na ativida-
de agrícola.

Na medida em que to-
do o conjunto de incenti-
vos à produção agrícola
foi orientado para a agri-
cultura de exportação e
que houve correspon-
dência nas condições do
mercado mundial e m
sua fase de "boom", pra-
ticamente toda a ex-
pansão de área planta-
da} todo o avanço tecno-
lógico de mecanização e
de insumos agrícolas se
concentrou nessa ativi-
dade, em detrimento da
agricultura de alimentos
voltados para o mercado
interno.
' Esta foi, sem dúvida,
•uma das faces mais im-
pressionantes do capita-
lismo brasileiro e, não se
julgando aqui o mérito
¦da desej abilidade ou não
deste fenômeno, o certo
é que, no presente mo-
mento, e até mesmo em'suas perspectivas, reside
no descompasso da agri-•cultura de alimentos um
dos problemas cruciais
que teremos que enfren-
'tar em termos da proble-
mática geral da econo-
mia.

Desta forma, pareceu
ser uma questão funda-
mental a todos os parti-
cipantes a tarefa de rea-
lizar uma produção de
¦mais alimentos a curto
prazo, sem diminuir a
produção d e produtos
primários de exportação,
em simultâneo com o
problema de como am-
pliar esta produção de
alimentos sem alterar
s i g n ificativamente os
preços relativos dos ali-
mentos com relação aos
dos exportáveis, de modo
a não ampliar pressões
altistas nos custos in-
dustriais através dos sa-
lários e / ou agravar,
ainda mais, o dramático

quadro da miséria urba-
na brasileira.

Recebeu apoio consen-
suai a idéia de que no
presente estágio das con-
dições da Agricultura o
conjunto de instrumen-
tos de incentivo às ex-
portações deve ser redi-
recionado para abranger
também todas as ativi-
dades voltadas para o
mercado interno.

Uma das teses que
maior volume de debates
sofreu foi aquela voltada
para a discussão do po-
tencial de expansão de
p rodução representado
pelos pequenos proprie-
tários rurais, em especial
por ser este segmento
exatamente o responsa-
vel principal pela oferta
interna de alimentos.

Ficou mais ou menos
assente de que se para
este segmento, que se en-
contra difundido em to.
sos os Estados da Fede-
ração, forem objetiva-
mente aplicados preços
estáveis de longo prazo,
condições mínimas de
transporte e armazena-
gem, serviços ainda que
mesmo incipientes de ex-
tensão rural, abrangen-
do assistência técnica
sobre épocas e procedi-
mentos de plantio, uso
de sementes seleciona-
das, e, se possível, a
utilização incipiente de
técnicas de adubação,
a capacidade de res-
posta em termos de au-
mento da produção po-
deriam ser extrema-
mente significativos,
acompanhados de subs-
tanciais aumentos d e
produti vidade. Taia
acréscimos de produção,
em curto e médio prazo
poderiam vir a se asse-
melhar aos níveis de pro-
dutividade hoje vigentes
na agricultura capitalls-
ta. Casos históricos de
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tal resposta à produção
por pequenos proprietá-
rios rurais foram na oca-
filão motivo de Inúmeros
depoimentos.

Ficou nitidamente dl-
íérenclado que não se es- .
tava tratando de aumen-
tos de produtividade nas
atividades já estrutura-
das sob a forma capita-
lista, para cuja elevação
necessariamente deveria
ser realizado um conjun-
to de pesquisas agronô-
micas complexas, em ge-
nética de sementes, adu-
bação, irrigação e outras
técnicas, cuja resposta
necessariamente só ocor-
rerâ num longo prazo,
mas que, por Isso mes-
mo, tais programas de-
vem ser implantados ou
ampliados com a máxi-
ma urgência.

Alguns debatedores, a
despeitadas possibilida-
des de ampliação da pro-
dúção de alimentos de
pequenos proprietários
rurais através de uma
política de organização
do processo de produção,
fizeram notar que, de
qualquer forma, o au-
mento da produção de
alimentos deveria impli-
car em algum aumento
absoluto real e também
relativo nos seus preços,
s u gerindcwe portanto,
de que ao lado destas po-
líticçs de produção se
reálialassem políticas de
subsídios ao corisumo ur-
bahò.

Também foi discutida
a possibilidade de se es-
tabeiecerem . condições
ao recebimento dos sub-
sídios. pelos agricultores
dé exportação, mediante
determinado percentual
de reserva de área plan-
tada com produtos ali-
mentares de mercado in-
terno, medida esta que
deveria ser objeto, de es-

•tüdO: para verificação de
süaeficácia.

Ficou caracterizada de
forma consensual a ine-
xistênoia de uma polítt*
ça agfíeola. Pode-se afir-
mar haver tentativas,
formas incipientes de
definição, porém, a inse-
gurançana condução
das mesmas tem gerado
crises na produção, com
processos dolorosos dé
avanços, recuos, contra-
marchas, as quais não
devem persistir exata-
mente naquelas ativida-
des, onde as condições
do processo produtivo já
sofrem por natureza de
um inerente elevado
grau de risco.

A verdade é que a poli-
tica agrícola do país flu-
tua, por um lado, ao sa-
bor da política monetá-
ria, em cujos conselhos
decisórios o próprio Mi-
nistério da Agricultura
não participa. Por outro
lado, a Agricultura é en-
carada como elemento
de ajuste de necessida-
des conjunturais do se-
tor industrial, o qual já
possui maior poder mo-
nopolista, fazendo-se in-
cidir medidas como res-
trições a exportações,
confiscos e controles de
preços, ou, por outro la-
do, ainda, a política agri-
cola fica subordinada às
condições dos desequilí-
brios na balança de pa-
gamentos.

- Configurada esta ine-
xistência de uma políti-
ca agrícola, avançou-se
para a descrição dos pro-
blemas que emergem da
desorganização da ativi-
dade agrícola e da pró-
pria incerteza na aplica-
ção da política agrária"nacional.

Haveria como que
uma pletora dos assim
c h amados proj etos-im-
pacto, que parecem esta-
belecer rumos setoriais
que são subsequente-
mente desativados, reati-

.vados e de novo abando-
nados, agravando o já
profundo quadro de in-
certeza sobre o setor pri-
mário geral do país.

Nestas circunstancias,
foi lembrado por alguns
dos participantes que a
atividade cooperativa re-
presentaria uma melho-

ria nesses chamados fa-
tores organizacionais da
Agricultura.

Estas atividades, além
dos depoimentos acerca
dos incrementos de pro-
dução e produtividade de
seus cooperados em vá-
rios produtos e regiões,
poderiam fornecer maior
poder de barganha fren-
te a importadores ou aos
interesses industriais.

Neste último caso, a
despeito de alguns julga*-
rem inevitável que a pró-
pria atividade cooperati-
va possa vir a ficar su-
bordinada, em termos de
mercado, aos interesses
industriais oligopólicos,
ainda assim o estabeleci-
mento de tais cooperati-
vas representaria um
avanço na organização
dos interesses agrícolas e
se refletiria em níveis de
produção mais elevados.

Levantada a questão
do crédito agrícola, cons-
tatou-se que o seu volu-
me teria crescido nos úl-
timos anos a taxas maio-
res que o crescimento do
valor do produto agrico-
Ia, fato que estaria a in-
dicar a progressiva per-
da de eficiência do crédi-
to como indutor da ex-
pansão da produção.

Outra questão diz res-
peito a que, a despeito
de que os créditos à agri-
cultura sejam subsidia-
dos, dado o risco natural
desta atividade e a inse-
gurança reinante nos
mercados, o grau de en-
dividamentodos agrioul-
tores . é extremamente
elevado e tem provocado
fenômenos de reconcen-
tração da propriedade,
visto que os níveis de en-
dividamento se tornam
incompatíveis com a ca-
pacidade de rentabilida-
de corrente necessária à
sua amortizarão.: ' ¦ '

Dos polêmicos itens
em discussão, a questão
das margens de comer-
cialização foi objeto de
grande atenção. Inúme-
ros depoimentos tenta-
vam demonstrar que, se
bem tal atividade seja
absolutamente necessá-
ria ao processo de pro-
dução, em seus termos
gerais, estas margens
nem sempre eram cons-
tituídas pelos tradicio-
nais custos de transpor-
te, armazenagem, emba-
lagem e distribuição.

Via de regra, em tais
atividades surgiram di-
ferenciais de preços de
caráter eminentemente
especulativas, havendo
a3 formas de cpmerciali-
zação vigorarites esta-
riam requerendo um vo-
lume absolutamente des-
pefdiçante de transpor-
tes e outros custos, nos
assim chamados "pas-
seios" das mercadorias.

Em que pase o reco-
nhecimento de que a
margem de comercial!-
zação pode ser uma das
fontes capazes de propi-
ciar uma redução nos di-
ferenciais de preços en-
tre produtor e consumi-
dor, foi questionada a in-
t encionalidade política
de se adotar medidas
restritivas a este setor e;
em as havendo, da capa-
cidade de colocá-las em
operação.

Foi lembrado de que
nos Estados -Unidos e de-
mais países industrial!-
zados a referida margem
de comercialização é
também extremamente
elevada. Foi discutido o
fato de que o estabeleci-
mento das centrais de
abastecimento no Brasil,
na verdade, não teria
rompido com as práticase speculativas, havendo
algumas vezes até am-
pliado tal capacidade pa-ra alguns operadores
deste ramo.

Outro item posto em
debate disse respeito ao
grau de liberdade de or-
ganização da Agricultu-
ra, no sentido de maior
capacidade d e pressão
sobre as autoridades li-
gadas à política do setor,
a qual reintroduziu o te-
ma da necessária des-
centralização das de-
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cisões e da capacidade de
adotá-las, a fim de que
o exercício efetivo da ca-
pacidade normativa e
operacional do setor pú-
blico' leve em conside-
ração, através de tais
pressões, as específicas
condições vigentes nas
várias atividades do se-
tor primário.

Também foi levantada
a questão da escassa re-
presentação política dos
interesses agrícolas nos
organismos que formu-
Iam e decidem a política
econômica do setor. Em-
bora os vários interesses
do setor primário pos-
suam representações de
classe devidamente esta-
belecidas, via dé regra,
tais representações; nem
sempre têm assunto nos
colegiados decisórios, ou,
ainda o que é mais grave— as decisões são toma-
das à revelia de tais inte-
resses, provocando uma
agudização nos desvios
da ação estatal e am-
pliação na insegurança
geral dos agricultores.

AGRICULTURA
COMO INSUMIDORA

DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS

Outro ponto discutido
referiu-se à relação de
preços entre a Agricultu-
ra e a Indústria, fazen-
do-se notar que já há ai-

gum tempo, através de
mtencambio mercantil, a
Agricultura não transfe-
re mais nenhum exce-
dente financeiro ao setor
industrial porque esta
citada relação de preços
vem oscilando de forma
favorável aos agrícolas.

Alguns expositores
tentaram demonstrar
que os preços dos insu-
mos adubos, tratores e
máquinas que a agricul-
tura utiliza são subsidia-
dos e que, "vis-a-vis" aos
produtos que ela vende,
são favoráveis à Agricul-
tura.

Contrapondo-se a esta
perspectiva, lembraram
outros participantes que
grande parte dos produ-
tos que a Agricultura
vende está sujeita à fi-
xação de preços, citan-
do-se como exemplo os
insumos para a indus-
tria têxtil, e também que
alguns insumos da agri-
cultura seriam produzi-
dos industrialmente e
vendidos no mercado in-
terno acima dos preços
do mercado internado-
nal e que, portanto, esta-
riam sobre-avaliados aos
da Agricultura.

Outros debatedores

julgaram, entretan t o,
não ser procedente &
comparação de apenas
um ou outro componen-
te de custo com os pa-
drões do mercado mun-
dial, semi que se compare
também todos os demais
custos vigorantes lnter-
namente, inclusive mão-
de-obra, desqualificando,
assim, os argumentos da
observação anterior.

; Outros acrescentaram!
ainda que, por mais que
se faça protecionismo
aos produtos industriais,
o movlknento dos seus
preços internos tende a
acompanhar os preços
externos, pois que, se as
pressões para a defesa de
seus preços tiverem su-
cesso, haveria uma tal
avalanche d e Investi-
mentos que o preços dos
mesmos produzidos In-
terinarhente tenderia Ine-
vitavelmente a sé redu-
zir. Isto seria verdade
tanto para os Insumos
como para os bens de ca-
pitai vendidos pela In-
dústria à Agricultura.

Questão ligada à ante-
rior tratou do que se po-
deria chamar de uma su-
percapitalização existen-
te na agricultura brasi-
leira, que estaria sendo
provocada pela política
de subsídios vigorante.
Com imensos custos so-
ciais implícitos, em algu-
mas propriedades agrico-
Ias com determinadas
atividades estaria ocor-
rendo uma absoluta des-
proporção entre os acres-
cimos de insumos e o re-
sultante acréscimo n o
volume produzido.

Foi lembrado, entre-
tanto, que uma drástica
alteração nesta política
poderia provocar uma re-
cessão acentuada na in-
dústria de fertilizantes e
defensivos e na indústria
de bens e capitais para
a Agricultura.

Foi aventada a hipóte-
se de que a supertratori-
zação, na verdade, cor-
responderia muito mais
à incapacidade de deter-
minar usos alternativos

para os momentos entre
plantio e colheita das
atividades principais nas
fazendas.

Por ouro lado, embo-
r a reconhecendo-se a
possível super-utilização
de adubos e defensivos
agrícolas em algumas
áreas pela própria
pressão da indústria do
setor, a adoção do recei-
tuário agrícola obrigató-
rio poderia se constituir
num dispositivo inicial
para o efetivo controle
deste fenômeno.

AGRICULTURA COMO
PRODUTORA DE

INSUMOS INDUSTRIAIS

Outro ponto discutido
disse respeito à produção
agrícola de insumos in-
dustriais, à qual, para a
maioria dos participan-
tes, estava — em termos
gerais — diretamente
submetida aos interesses
industriais absorvedorès
de tais insumos, os
quais, via de regra, eram
ou são compradores mo-
nopsônicos frente a uma
produção agrícola relati-
vãmente atomizada.

Em decorrência, não é
possível fazer uma políti-
ca de produção de insu-
mos industriais que não
contemple os interesses
fundamentais dos gran-
des compradores, ainda
que os produtores agri-
colas se organizem em
cooperativas, o que foi
julgado salutar em qual-
quer caso, ou ainda que
o próprio Estado inter-
medie este mercado.

Foi notado que, como
no plano das relações in-
ter-industriais os interes-
ses são solidários, os ní-
veis de preços aos agri-
cultores geralmente não
se deprimem exagerada-
mente e as suas osci-
lações são menos signi-
ficativas, o que permite à
agricultura de insumos
uma performance mais
estável e de nível de pro-
dutividade mais eleva-
do.

Observou-se quanto a
isto que as próprias co-
operativas agrícolas po-
deriam industrializar-se,
isto é, avançar de forma

integrada para o benefi-
ciamento e transforma-
ção industrial da produ-
ção cooperada. Para ai-
guns, o conflito de inte-
resses que se manifesta
ao nível dos preços entre
a Indústria e Agricultu-
ra desapareceria, ]iois
que os produtos agrico-
Ias, além dè receberem o
seu preço "normal" pelos
produtos agrícolas, ainda
viriam beneficiar-se dos
resultados da atividade
industrial realizada pela
cooperativa.

Outros debatedores
alertaram que tais con-
f litos poderiam não desa-
parecer, mas sim ser le-
vados para dentro das
cooperativas, pois que
com a própria expansão
das atividades indus-
triais, necessariamente,
estaria criando uma bu-
rocracia própria delega-
da, a qual em nome dos
interesses maiores da ati-
vidade conjunta, pode-
ria começar a fazer tipos
de negócios não necessa-
riamente adequados aos
interesses de longo prazo
dos produtores.

Outros lembraram
que, dado o porte das
a t i v idades industriais
dessas cooperativas, em
geral, o controle de mer-
cado dos produtos indus-
trializados seria ainda
determinado pelo grande
capital industrial do se-
tor, dado o porte inter-
nacional destes últimos
investimentos.

AGRICULTURA COMO
FORNECEDORA DE

MAO-DE-OBRA PARA
A INDÚSTRIA

Outra discussão fun-
damental levantada dis-
se respeito às funções da
Agricultura como forne-
cedora de mão-de-obra
industrial, a qual consi-
derou-se que, salvo em
alguns casos específicos
de indústrias de constru-
ção civil, a Agricultura,
em absoluto, não fornece
mão-de-obra para a In-
dústria, mas sim a pró-
pria Indústria é que gera
sua própria mão-de-obra.

Isto posto, a política
econômica geral deveria
procurar antes adotar
medidas que possibili-

tem a permanência dos
agricultores, sejam eles
proprietários, meeiros ou
trabalhadores no próprio
campo, com condições
mínimas de existência.
Esta política constituir-
se-ia. em última instan-
cia. no combate mais ei1-
caz ao problema da In-
chação e pauperização
urbanas, que já possui
contornos extremamente
graves na atualidade.

Foi levantada a
questão da legislação,
que, segundo alguns de-

i batedores, por ser muito
avançada, quando cum-
prida, eleva exagerada-
mente os custos, indu-
zindo as empresas rurais
a reduzir ao nível mini-
mo seu pessoal perma-
nente e maximizar a uti-
lização do trabalhador
volante, conhecido co-
mo "bóiá-íria".

Para alguns debatedo-
res, uma solução de
transição seria abrandar
alguns avanços da legis-
lação atinente ao traba-
lho rural, sem que se re-
torne ao antigo "colona-
to", aqui entendido co-
mo o trabalhador rocei-
ro, parceiro, meelro ou
í implesmente "agrega-
do", o qual beneficiava
exclusivamente ao lati-
fúndio.

Outros debatedores,
preocupados com uma
possível regressão a o"colonato", caso seja
tentada uma reformu-
ção da legislação tcaba-
lhista, sugerem, ao invés
de sua reformulação, a
sua real aplicação, argu-
men tando que os desvios
existentes provêm exata-
mente de sua não apli-
cação. Assim, cumpriria
fazer zoneamento agrico-
Ia diversificador para
evitar picos de demanda
de força de trabalho; a
entrega regularizada da
propriedade da terra aos
posseiros, pela aplicação
do Estatuto da Terra; es-' tabelecer na fronteira a
ocupação por pequenos
proprietários e não atra-
vés do grande latifúndio
capitalista e, ainda, per-
mitir a organização de
sindicatos rurais para
pressionarem por con-
tratos de trabalho regu-
lares, substituindo a ins-
tâvel e pauperizadora
jornada de trabalho diá-
ria.

\ EXPANSÃO AGRÍCOLA
E SEUS REFLEXOS NO

MERCADO INTERNO DE
BENS DE CONSUMO

INDUSTRIAIS

.Outra questão funda-
mental discutida disse
respeito às funções da
Agricultura como merca-
do interno para o setor
industrial produtor de
bens de consumo. A sig-
nificancia deste segmen-
to de mercado não pare-
ce ultrapassar os 20% do
total brasileiro destes
bens. Assim, se nesta va-
riável, é também verdade
que à medida que se con-
siga elevar os níveis de
renda da Agricultura,
em especial a dos peque-
nos produtores, será ob-
tido um substancial re-
flexo positivo no merca-
do interno brasileiro de
bens de consumo indus-
trial;

Foi ressaltado que ao
nível dos pequenos pro-
dutores, os possíveis ga-
nhos de produtividade
são sempre conseqüência
de acréscimos na renda,
pois que, só possuindo
alguma renda monetária
é que se torna possível
a este tipo de agricultor
reaplicá-la, visando am-
pliar a produção e daí
obter simultaneamente,
um aumento na produti-
vidade.
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c Num país como o Bra-
sil, o setor agrícola assu-

,me grande importância
como instrumento bási-

rco de concretização do
Objetivo de desenvolvi-
mento econômico conti-
nuado.

, Dadas as característi-
cas físico-geográficas e
e c o n ô m ico-sociais do
país, o Brasil tem excep-
cionais condições de ser
um grande produtor ru-
ral, aproveitando seu
amplo potencial nesse-setor.

Numa perspectiva de
médio prazo, a expor-tação de produtos agrl-'colas pode gerar exce-
dentes comerciais que-Viabilizem o balanço de
pagamento brasileiro,
produzindo divisas a ut<v"custo social mais baixocque o derivado da expor-
tação de produtos indus-

^trializados. O fortaleci-
mento d a agricultura
:significa ampliação do
mercado interno, orian-"tío-se, dentro do próprio

jsetor, um sólido segmen-'to de demanda domésti-
ca por produtos indus-
triais. Há que se acres-
centar que o setor
agrícola no Brasil
tem participação relati-"vãmente baixa no PIB e" i n fluência substancial

Ina composição dos índi-
ces de preços.

As possibilidades de
colocação de produtos
i n d ustrializados brasi-"leiros no mercado inter-
nacional esbarram em
algumas dificuldades: a
concorrência externa; a

1 maior intensidade de
^tecnologia avançada que
. é incorporada a tais pro-
^dutos; a presença das
„ multinacionais no qua-

dro da indústria brasi-
leira, cujo potencial ex-

.portador é limitado pelaJ política de suas matrizes
,.no exterior, aliada à par-
?ticipação reduzida da
f empresa privada nacio-

nal, principalmente asde menor porte.-1 Observa-se, por outro
lado, á existência de am-
pio mercado no âmbito
internacional para pro-•dutos agropecuários, va-

íílendo notar qué substan-
£cial parcela da popu-
ilação mundial participa
^apenas marginalmente
*desse mercado.
í Antes de mais nada,
j"deve ficar estabelecido o
^princípio de que o Brasil
£deve implementar políti-•«ca agrícola que assegure
hsua participação no mer-
«cado internacional sem
«descontinuidade, como
^exportador habitual de
^produtos primários e não"como eventual exporta-
li dor de excedentes.

MERCADO EXTERNO

Convém enfatizar que
Jo mercado externo deve
«ser incorporado à de-
A manda global de produ-¦;tos agropecuários brasi-
vleiros de forma definiti-
J^va. Não deve haver inter-
•^mitência nos forneci-
íjnentos, desde que a con-
¦»solidação da clientela no
^exterior exige regulari-
'"dade de oferta, fato que^contribui para firmar a
^imagem do Brasil como
^importante exportador
pde produtos agrícolas. A
^•ampliação resultante do
..mercado comprador tem
-como contrapartida o
¦ aumento de escala de
produção, além de mini-'mizar riscos de flu-

. tuação de demanda.
Sendo atividade absor-

vedora Cp. mão-de-obra,
em grarr ' p^rte de me-

nor qualificação, o au-
mento do produto agrí-
cola proporcionado pela
exportação gera dois
efeitos: primeiro, maior
eficiência nas trocas in-
ternacionais, desde que o
país irá comercializar
bens que utilizam inten-
sivamente fatores relati-
vãmente abundantes no
país; segundo, contribui
para reduzir pressões de
oferta no mercado de
trabalho e, portanto, pa-
ra minimizar problemas
de nível de emprego de
mão-de-obra.

Há que se considerar,
contudo, alguns fatores
inibidores do aumento
da produção agrícola.

O principal registro a
se fazer é a questão da
baixa produtividade na
agricultura brasileira,
comparada com a de ou-
tros países. Além do
crescimento da produti-
vidade se concentrar, ba-
sicamente, nas regiões
Sul e Sudeste, os níveis
de produtividade são
b a s tante discrepantes
entre regiões. O proble-
ma do rendimento agrí-
cola preocupa sobremo-
do, porque traz em seu
bojo um fator de pressão
de preços e a própria via-
bilidade de maior desen-
volvimento da agroin-
dústria. Mais ainda, in.-
plica em maior ou menor
grau de subsídio à expor-
tação, proteção à pro-
dução agrícola nacional,
e a presença do Governo
no abastecimento e no
controle de preços.

A busca de maior efi-
ciência para a produção
brasileira como um fator
necessário para um me-
lhor abastecimento do
mercado interno e maior
competitividade no co-
mérbio externo, está di-
retamente ligada à oapi-
talização da agricultura,
entendida emsentido
amplo, incluindo máqui-
nas e implementos, insu-
mos modernos e qualifi-
cação de mão-de-obra.

A capitalização pelo
aumento da relação má-
quina/homem certamen-
te libera mais mão-de-o-
bra que a capitalização
pelo uso mais intensivo
de insumos modernos e
aperfeiçoamento do ho-
mem do campo.

Em termos de realida-
de brasileira, essa capi-
talização deverá ser efe-
tuada de forma relativa-
mente menos intensiva
em mecanização, combi-
nada com prioridade pa-
ra investimentos em pes-
quisas g e n é t i c o-bio-
lógicas, emprego de insu-
mos modernos, assistên-
cia técnica e preparação
do agricultor, o que,
além da viabilizar a pe-
quena propriedade, re-
duziria a pressão migra-
tória para os centros ur-
banos.

Por outro lado, a capi-
talização deve ser com-
patívél com a estrutura
fundiária existente. Es-
ta, por sua vez, apresen-
ta diferenças acentuadas
entre as regiões do país,
e deverá ser pensada em
termos de adequação aos
diferentes produtos.

Outro aspecto a ser
abordado, é o do adensa-
mento d a agricultura
em áreas já ocupadas,
evitando-se dessa forma
a ampliação assistemáti-
ca da fronteira agrícola,
com a busca de terras
férteis em regiões ainda
pouco exploradas, exi-
g i n d o pesados investi-
mentos em infra-estru-
tura econômica e social.
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Os ganhos obtidos pela
redução de custos d e
produção podem não
compensar o incremento
do correspondente custo
de comercialização.

A AGROINDÚSTRIA
Esse adensamento da

agricultura, que pressio-
na o preço da terra, deve
ser combinado com um
programa orientado de
ocupação de áreas férteis
não exploradas, raciona-
lizando-se os gastos pú-
blicos de infra-estrutura.
Mesmo no caso de áreas
de menor fertilidade, sua
ocupação poderia ser fei-
ta através de tecnologia
apropriada a condições
peculiares de solo e cli-
ma.

Deve-se facilitar o flu-
xo do produto para o
abastecimento interno,
para a exportação e para
a indústria local.

O desenvolvimento da
agroindústria é respon-
sáyel por uma série de
eleitos favoráveis: é fa-
tor de estabilização en-
tre oferta e demanda; é
instrumento veiculador
de aperfeiçoamento de
tecnologia agrícola; re-
p r esentando segmento
adicional de demanda,
evita perdas de produção
agrícola absorvendo ex-
cedentes de oferta, o que
aumenta a renda d o
agricultor; tende a ato-
mizar a demanda, redu-
zindo a possibilidade de
se exercer poder oligo-
psonista no mercado;
pode transformar-se, em
muitos casos, em vetor
de descentralização in-
dustrial, uma vez que a
agroindústria tende a se
localizar perto das fon-
tes produtoras.
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A contraposição que
algumas vezes é feita en-
tre agricultura de expor-
tação e de mercado in-
terno é em certa medida
artificial. Do ponto de
vista do comércio inter-
nacional, a exportação
d e produtos agrícolas
significa caminhar n o
sentido de maior eficiên-
cia econômica, obtendo-
se divisas a custo social
reduzido que viabilizam
a importação de bens em
cuja produção o país
tem desvantagem d e
custos comparativos, in-
clusive alguns produtos
agrícolas.

Por outro lado, a agri-
cultura d e exportação
deve ser colocada dentro
de um contexto mais
amplo de formulação de
política de estimulo à
produção agrícola. O au-
mento da produção e da
produtividade agrícolas,
em parte induzidos pela
possibilidade de acesso
ao mercado externo, cer-
tamente gera efeitos be-
néficos sobre o abasteci-
mento interno; como já
foi assinalado, do ponto
de vista do consumo, o
aumento da escala de
produção repercurte fa-

voravelmente sobre pre-
ços de mercado.

Os efeitos de curto
prazo sobre preços, que
esporadicamente pressio-
nam o mercado com
e v entuais repercussões
sobre o consumo, podem
ser minimizados através
da manipulação adequa-
da de instrumentos de
p olítica, subsidiando-se
não apenas o consumo
mas também a produção
de forma a evitar que
importação ou controle
de preços comprometam
a renda do agricultor a
ponto de desestimulá-lo
a produzir.

A formulação e execu-
ção da política, por outro
lado, deve reduzir a in-
certeza do empresário
a grícola, estabelecendo
regras estáveis de forma
a induzi-lo a investir no
setor numa perspectivade longo prazo.

CAPITALIZAÇÃO
E TECNOLOGIA

Também no longo pra-zo, a implementação de
política tecnológica des-
tinada a elevar a produ-
tividade no setor de bens
agrícolas de consumo in-
terno e a indução a mu-

dança de hábitos ali-
montares no sentido de
maior consumo de pro-
dutos de exportação (em
que o país tem vanta-
gens comparativas de
custo) são fatores positi-
vos no sentido de maxi-
mizar ganhos de eficiên-
cia derivados da presen-
ça do país rios fluxos de
comércio internacional
de produtos agrícolas.

Deve-se insistir na
idéia de que somente
através da capitalização
da agricultura de forma
global — resultando em
ganhos de produtividade— e pela criação de um
sistema eficiente de cir-
culação de produtos
agrícolas, ambos fatores
básicos de determinação
de preços, é que se pode-
rá obter elevado nível de
exportações agrícolas si-
multaneamente com o
abastecimento do merca-
do local a preços baixos.

Tradicionalmente, ob-
serva-se intervenção go-
vernamental maior no
setor' agrícola, mesmo
em economias que san-
cionam o sistema de li-
vre iniciativa. Na formu-
lação de políticas especí-
ficas por produto pode
ser socialmente necessá-
ria a intervenção, contu-
do. esta deve se efetuar
o quanto possível de for-
ma indireta, devendo a
autoridade prèocupar-se
com a criação de con-
dições de atuação da ini-
ei ativa privada na área
produtiva e buscando
e 1 i m inar mecanismos
discriminatórios, que re-
tardam o desenvolvi-
mento relativo do setor
agricola vis-à-vis outros
setores da economia.

O suporte oficial à ex-
portação d e produtos
agrícolas tem várias di-
mensões. A agroindús-
tria é penalizada pOr não
dispor de crédito compa-
tível com o concedido ao
comércio exportador,
ressentindo-se da falta
de capital de giro para
estocagem, cujo finan-
ciamento termina por
onerar o produtor. A
equalização dos termos
jereditícios entre a
agroindústria e o comer-
ciante é pré-condição pa-
ra que o mercado opere
mais livremente no dire-
cionamento do produto
agricola para exportação
ou para transformação
indus trial (eventual-
mente com posterior ex-
portação do produto be-
neficiado).

No aspecto fiscal a es-
trutura tributária vigen-
te grava o produto agrí-
cola exportado via co-
branca de ICM. Esta in-
cidência deprime o preço
recebido pelo produtor
no montante correspon-
dente à. alíquota do ICM,
penal izando-o direta-
mente, sempre que, co-
mo em geral ocorre no
que se refere a produtos
agrícolas, o Brasil seja
um tomador de preços
no mercado internado-
nal, com o preço interno
formado de fora para
dentro.

Outro ponto a conside-
rar è que na medida em
que existem subsídios á
exportação e tarifas so-
bre a importação, certa-
mente vigora uma taxa
cambial inferior àquela
que prevaleceria caso
não houvesse nem subsi-
dios e nem tarifas. Isso
significa que o exporta-

dor, ao converter em cru-
zeiros o dólar recebido
pela exportação do pro-duto, recebe um preçoinferior ao que prevale-ceria sem intervenção.
Há, portanto, de um lado
um imposto explícito na
forma do ICM que gravao produto exportado e do
outro lado um imposto
implícito na forma de
uma taxa cambial dife-
rente daquela que o mer-
cado livremente saneio-

. n a r i a. Concomitante-
mente, o Governo corice-
de subsídios financeiros
ao .produtor em diversos
níveis — subsídios parainvestimento, para eus-
teio e para a comerciali-
zação' do produto. Esses
subsídios em parte com-
pensam aquela dupla ta-
xaçãò. Porém é uma
compensação imperfeita.

Em primeiro lugar, po-de não ser possível com-
pensar integralmente a
cobrança do ICM via
subsídio financeiro, uma
vez que o tributo atinge
a totalidade da produçãovendida, incidindo sobre
o preço final, ao passo
que o crédito nunca é ex-
tensível ao valor da pro-dução global.

Melhor seria eliminar
o ICM sobre a expor-
taçãò de produtos agrí-
colas, estabelecendo-se,
através de ampla refor-
ma tributária, o remane-
jamento de recursos fis-
cais da área federal paraa estadual a fim de com-
pensar os Estados pela
perda das receitas do
ICM, assegurando, ao
mesmo tempo, sua auto-
nomia financeira.

MECANISMOS FISCAIS

Simultaneamente com
essa eliminação do efeito
discriminatório sobre a
agricultura devido à co-
branca do ICM, o Impôs-
to de Exportação deveria
ser acionado mais inten-
samento pelo Governo fe-
deral, no sentido de
guiar ação oficial consis-
tente e integrada de estí-
mulo às exportações de
produtos agrícolas. A
utilização do Imposto de
Exportação traria auto-
matismo na execução de
decisões de política, ao
mesmo tempo em que
proveria fundos que po-
deriam ter, a longo pra«
zo, uma função estabili-
zadora sobre a remune-
ração do exportador.

Em segundo lugar, o
crédito apresenta imper-
feições na sua forma de
concessão. Há produto-
res efetivamente atendi-
dos pelos mecanismos de
crédito rural, como há
amplo conjunto de agri-
cultores que ficam à
margem do sistema. Em
geral são as grandes em-
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presas e os proprietários
de terras, capazes de ofe-
recer garantias reais,
que são m e 1 h o r aqui-
nhoados pelo sistema de
financiamento agrícola.
No sentido de generali-
zar a absorção de finan-
ciamentos rurais, o Go.
verno deva montar in-
íra-estrutura de apoio
creditício próxima à área
de produção, valendo
aqui destacar a impor-
tancia dos postos avan-
çados do setor bancário.
Entretanto, ainda que se
dispuzesse de uma ma-
quina administrativa ca-
paz de generalizar a con-
cessão de crédito subsi-
dlado, não seria possível
atender a todos em
função dos limites inv
postos pela política mo-
netária. O fato concreto
éque o crédito subsidia-
do é uma forma imper-
feita de se compensar a
penalização existente so-
bré o setor agrícola. Sua
extensão, como apoio
fundamental à agricul-
tura, deve ser seletivo, de
tal forma que convirj a à
implantação de um zo-
neamento agrícola quecompatibilize os produ-
tos as condições de solo
e clima mais favoráveis,
além de ser acoplado à
orientação técnica, para
orientar quanto ao que
e*&pmo plantar, tendo
em vista o incremento
da produtividade.

Uma política de expor-
tação de produtos agrí-
colas bem estruturada
exige a superação de dois
outros problemas funda-
mentais. Primeiro, a for-
mação de recursos hu-
manos, dentro do setor
empresarial privado, na
área de comercialização
externa, mormente de
operadores, tecnicamen-
te preparados tanto paraa comercialização física
do produto ("spot") co-
mo para atuar em náer-
cados futuros. Segundo,
a montagem de mecanis-
mo de geração e drvul-
gação de informações,
seja do lado da oferta,
onde se devem destacar
preços, previsões de sa-
iras e análises de ten-
dêneias de produtos,tanto dó Brasil como de
outros países produtores,seja do lado da deman-
da, para identificar a di-
mensão e as característi-
cas dos mercados com-
pradores.

Deve-se recomendar
que o governo induza
empresas brasileiras do
setor privado a se orga-
nizarem no sentido de
e s t r uturarem sistemas
de comunicações capaci-
tados para gerar infor-
mações que efetivamente
subsidiem as tomadas de
decisão de negócios. O
elevado custo das comu-
nicações internas e in-
ternacionais sugere a
criação, pelo governo, de
estimulos específicos
nessa área.

Vale assinalar que é
importante o conheci-

, mento não apenas da de-
manda externa, mas da
oferta interna de produ-
tos exportáveis, vincula-
do — via difusão de in-
formação — a disponibi-
lidade no pais à procura
no exterior. A ação dire-
ta no exterior pressupõeespecialistas do país ope-
rando nos mercados
compradores, o que é fa-
tor básico de consoli-
dação do Brasil como
grande exportador d e
primários.

QUESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Portanto, o problema
da informação se coloca
em dois níveis, o interno
e o externo. E necessário
que sé consiga a difusão
e o consumo de infor-
mações comerciais d e
forma coordenada, para
aumentar a eficiência
dos órgãos governamen-tais e privados envolvi-
dos e evitar duplicação
de esforços.

Como mecanismo de
ampliação de exportação

. é garantia de mercados,
a realização de acordos
e contratos internacio-
nais de longo prazo en-
volve, antes de mais na-
da, a necessidade de re-

direcionar fluxos de co-
mércio, de forma a viabi-
lizar a reciprocidade na
implementação dos açor-
dos. Há aqui papel im-
portante a ser desempe-
nhado pelo governo, em
atuação conjugada com
o setor privado, no senti-
do de abrir ou consolidar
mercados de exportação;
simultaneamente diver-
sificando mercados im-
portadores e mesmo ca-
minhando para acordos
bilaterais, principalmen-
te com países de econo-
mia centralizada. Aqui,
a integração entre gover-no e iniciativa privadadeve ser constante, está-
belecendc-se de forma
peremptória o princípio
de que a exportação e
área em que a presença
da iniciativa privada de-
ve ser continuamente es-
timulada.

Vale observar ainda a
necessidade de revisão
do tratamento cambial,
concedido ao exportador
no que se refere a açor-
dos de longo prazo, no
sentido de diminuir o
risco de cambio da ex-
portação.Na implementação
dos acordos, 6 importan-
te também conhecer a
possibilidade de cumpri-
mento dos compromissos
quantitativos, sem com-

grometer 
o abasteclmen-

> interno.
Outro aspecto ligado à

estratégia de penetraçãonos mercados externos li-
ga-se à necessidade da
dispor do produto física»
mente no exterior, de
forma a que o exporta-
dor detenha controle so-
bre a decisão de comer,
cialização, para realizar
vendas no atacado dire-
tamente, em épocas con-
veniéntes aos objetivos
de maximização da recei-
ta cambial do país.

De forma geral os in-
vestàmentos no exterior
devem ser encarados co-
mo meio de atuar mais
eficientemente nos mer-
cados consumidores, si-
tuando o pais mais pró-
ximo à fonte final de de-
manda. Em alguns ca-
sos, pode ser interessan-
te a co-participação em
empreendimentos no' ex-
terior a nível de indus-
trializacão de produtos
p r 1 m arios brasileiros,
consubstanciando mer-
cados cativos para nossa
oferta exportável. A par-tioipação estatal nessa
área deve ser sempre in*
direta, fornecendo apoio
logístico e estímulos à
alocação de investimen-
tos privados.Aqui vale citar um ele-
mento de concorrência
no mercado internacio-
nal, para o qual se deve
estar atento. Países de-
«envolvidos concedem
créditos de longo prazo
a compradores de produ-tos primários, caracteri-
zando prática bancária
de financiar a longo pra-zo bens de consumo ime-
diato; ao menos paraequiparar-se a tais pai-ses, o Governo brasileiro
deve prover linhas de fi-
nanciamento semelhlan-
tes.

A ESTRATÉGIA
DA CONQUISTA

O complemento natu-
ral da estratégia de pe-netração nos mercados
externos consiste e m
aperfeiçoar a infra-estru-
tura interna, compreen-
dendo principalmente
tra nsporte, armazena-
mento, embarque e co-
municações. A insufici-
ência da infra-estrutura
no Brasil gera elevação
de custos cuja dimensão
pode refrear, no tempo,
o crescimento das expor-
tações.

A i n e f i c iência no
transporte de produtosagrícolas gera dois eus-
tos: primeiro, elevado
custo social decorrente
da existência de um se-
tor ineficiente e segun-
do, o custo dos incenti-
vos (fiscais e creditícios)
compensatórios, necessá-
rios para viabilizar o pre-
ço dos produtos exporta-
dos.

Relacionado com o s
problemas dos embar-
quês há dificuldade de
ordem portuária, que di-
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zem respeito a ade-
quação de volumes e for-
mas de acondiciona-
mento à capacidade de
carga dos navios, esten-
dendo-se, inclusive, à li-
mitação da capacidade
operacional dos portos.O caso de graneleiros,
por exemplo, requer es-
t r eita compatibilidade
entre vendas efetuadas e
capacidade d a embar-
cação, para não se incor-
rer em custos elevados
de fretes, decorrentes da
insuficiência de carga.

Há que se reavaliar o
conceito de corredores de
exportação, seus custos e
os agentes do investi-
mento e da adminis-
tração em cada etapa do
deslocamento de safras,
do produtor até o embar-
que.Dentro da política de
estabelecer a presença
brasileira no exterior, si-
tuando o exportador pró-ximo do cliente estran-
geiro, devem ser estimú-
ladas as vendas CIF, o
que faria do custo de fre-
tes mais um item susce-
tível de ação governa-
mental e empresarial,
c o nsubstanciando ins-
trumento adicional dis-
ponível para afetar a for-
mação do preço do pro-
duto exportado.

Os limites operacio-
nais dos portos criam sé-
rios entraves ao embar-
que, refletidos na moro-
sidade de atracação de
inavios e recebimento da
(mercadoria, que geramdespesas elevadas, à s
quais se juntam outras
em terra.

Corredores de expor-
tação são uma alternati-
iva viável, devendo-se dar
liberdade ao setor priva-do para realizar os invés-
timentos necessários e
administrá-los, liberan-
do, assim, recursos públi-cos para outras utili-
zações. No sentido de se
obter maior eficiência, ainiciativa privada deve
ter liberdade de investir
em armazéns, silos e ca-
maras frigoríficas dentro
das áreas dos portos e
das estações de linhas
ferroviárias; a participa-
ção em conselhos de
usuários dos portos e
mesmo investimentos na
própria construção d e
portos devem ser alter-
nativas abertas ao setor
privado. Os investimen-
tos em infra-estrutura
devem receber tratamen-
to diferenciado por áreas
geográficas; certamente
sempre que o retorno

privado do investimento
for inferior ao retorno
social, deve o Governo
prover sua realização, in-
tegrando, quanto possl-
vel, o setor privado. Na
medida em que o trans-
porte interno se consti-
tui num ônus elevado à
comercialização, o aper-
feiçoamehto da inf ra-es-
trutura de transportes é
elemento que reduz pre-
ços de produtos agríco-
Ias, sendo alternativa
preferível, desde que se
elimine essa distorção,
combatendo-a no pontoem que ela se manifesta,
sem criar subsídios adi-
cionais.

OS CORREDORES
DE EXPORTAÇÃO

A compatibilização do
aperfeiçoamento dos cor-
redores de exportação,
com a reavaliação da
própria distribuição geo-
gráfica da p r o d uç ã o
agrícola no país, possibi-litaria retorno de embar-
cações que transportam

bens que importamos,
com as nossas expor-
tações, o que resultaria
em fretes mais baixos,
Esse fato conjugado com
o aumento da eficiência
operacional dos portos— em decorrência da
participação do setor pri-vado na administração
portuária e realização de
investimentos em In-
fra-estrutura — poderiareduzir substancial-
mente o diferencial en-
tre o preço FOB e o pre-
ço a nível de produtor,tornando o produto mais
competitivo e o produtormais sensível ao estímu-
Io do preço.

Há outros problemas a
serem eliminados, que
Íerturbam 

a infra-estru-
ufa para o movimento

de safras. Um deles é a
morosidade e complexi-
dade da máquina buro-
crático-fiscai, onde se faz
necessária uma revisão
da legislação tributária
específica, ' adaptando-a
aos interesses do desen-
volvimento da agricultu-
ra e da exportação.

Em resumo é impor-
tante que o Governo
considere a ampliação e
melhora da infra-estru-
tura física do suporte à
exportação, e que, para-lelamente, selam sünpli-
ficadas as práticas buro-
crátícas, de forma a se
obter maior eficiência e
menor custo no movi-
mento de mercadorias,
além de permitir a parti-cipação privada nos in-
ve stimentos, adminis-
tração portuária, trans-
porte interno, armazena-
mento e embarque.

Deve-se analisar tam-
bém os diversos tipos de
organizações comerciais
que poderiam colher as
melhores vantagens eco-
nômicas na exportação.

Dois pontos devem ser
assinalados. Primeiro, a
exportação deve ser con-
siderada área de atuação
do setor privado, sem a
participação direta do
Governo; segundo, um
maior estímulo relativo
deve beneficiar a empre-
sa nacional, para dotá-la
de capacidade de compe-

tlção com a grande em-
presa estrangeira.

Qualquer que seja o ti-
po de organismo a atuar,
a ele se relaciona um
certo grau de risco.cos-
tumeiramente maior no
comércio externo, em re-
lação à mesma atividade
exercida no âmbito in-
terno. .

Esse risco deve ser as-
sumido pelo empresário;
uma vez que o governocrie condições à atuação
empresarial, é o mercado
que deve decidir a capa-
cidade de cada empresa
em absorver os estímulos
e operar com eficiência.

A evolução da econo-
tmia mundial tem de-
monstrado que a grandeempresa delem elevada
participação do comércio
externo, não só em
função do risco, como
também da capacidade
operacional, dada a di-
mensão .dos custos fixos
envolvidos na atividade)
exportadora. Nesse con-
texto, de um lado, é im-
portante prover a peque-na empresa com meca-
nismos que a capacitem
a exportar, de prèferên-cia via "tradings", eco-
perativas, "pools" de
empresas o u estabeleci-
mento de consórcios; de
outro, o governo deve
viabilizar a obtenção de
economias de escala, for-
talecendo a grande em-
presa e induzindo-a a ex-
portar em condições de
igualdade com as gran-
des empresas exportado-
ras de primários no co-
mércio internacional.

CARTÉIS DE
PRODUTORES?

Uma outra idéia a ser
discutida consiste na
formação de cartéis de
produtores, a nível de
América Latina, envpl-
vendo empresas e gover-nós da ALALC, valendo-
se, inclusive, da expe-
riência dessa entidade.
Reconhece-se, contudo, a
extrema complexidade
do tema, pois, de um la-
do, é sempre desejável
que o país detenha ai-
gum poder de monopólio
e implemente sua políti-ca de exportação com
autonomia; por outro la-
do os países comprado-
res, em alguns casos, fin-
dam por organizarem-se
para comprar de forma
a obterem a vantagem
máxima de suas aqui-
sições, deprimindo pre-
ços.

Visto sob a ótica do
comprador estrangeiro, o
elemento confiança é ou-
tra condição fundamen-
tal para o crescimento
satisfatório na consoli-
dação dos canais de co-
mercialização e nesta es-
fera insere-se natural-
mente a questão da qua-lidade. Esse aspecto, há
muito debatido,, ainda
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não foi conveniente-^
mente equacionado no
Brasil, entretanto, mere-
ce cosideração a idéia da
criação de órgãos contre-
ladores setoriais e regio-
nais, com participação
governamental. Na
agroindústria esse pro-blema é ainda mais pa-tente, carecendo da pre-sença de um órgão que
possa prover regras de
normalização de quali-dade e que» ateste essa
qualidade, considerando,
adicionalmente, as espe-
cificações exigidas pelos
países importadores.

Certamente o fator
transcende em certa me-
dida a área de expor-
tação, dependendo d e
uma maior conscienti-
zação do setor agrícola
e agroindustrial para o
problema e daotrien-
tação e fiscalização da
autoridade. ,

A padronização de
produtos também é fator
que facilita o esforço co-
mercial no exterior, além
de reduzir custos de co-
mercialização de gran-des volumes.

Através das expor-
tações de produtos ru-
rais o Brasil poderá eri-
gir uma coluna capital
para sustentar um pro-
grama d e desenvolvi-
mento sócio-econômico
continuado. Algumas
ações convergiriam paraviabilizar o propósito e
torná-lo economicamen-
te eficiente. Em primeirolugar, a firme manifes-
tação política de que a
exportação agrícola per-manente é irreversível e
dilatável. Para isso, faz-
se mister considerar a
politica de exportação de
produtos do campo no
contexto mais amplo de
toda a produção agrope-
cuária, perseguindo me-
lhoria das condições
competitivas via aumen-
to da produtividade, tan-
to na esfera de produção
quanto d e comerciali-
zação.

Toda uma reformu-
lação da politica tributa-
ria e creditícia — englo-
bando os incentivos — é
desejável num quadro
que vise simplificar, ge-n e r alizar e principal-mente corrigir a discri-
minação que hoje pena-liza a produção ruralex-
portável. Como vetor re-
levante nessa linha, so-
bressai a necessidade de
melhoria e barateamento
dos serviços de infra-es-
trutura exigidos em todo
o processo de comerciali-
zação. Por fim, a reafir-
mação da prevalência da
empresa nacional priva-da nessa atividade deve
ser preservada e encora-
jada como forma de
atender os interesses do
país. Do papel indutor
do governo certamente
resultará resposta positi-va do setor agrícola.

^irrpoíiantegua^
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José Grazianoda Silva
O nosso tema seria es-,

trutura da propriedade,
suas implicações na ren-
da, emprego e produtivi-
dade.

Preferiria deixar em
aberto, a maneira pela
qual cada um irá abor-
dar o tema ressaltando
apenas que, do meu pon-
to-de-vista, é fundamen-
tal que nos fixássemos
nas perspectivas para o
futuro e nas possibilida-
des de intervenção do
Estado sobre os proble-
mas da agricultura bra-
sileira. O objetivo desta
mesa redonda não é ob-
ter consenso, mas levan-
tar pontos-de-vista.

A minha colocação
além de ser de um pon-
to-de-vista pessoal, foi
pensada, em termos do
futuro, vale dizer, dos re-
flexos para o comporta-
mento d a agricultura
para o futuro. Selecionei
três gra ndes modifi-
cações ocorridas na agri-
cultura brasileira nos
anos recentes e que me
parecem tendem a mar-
car profundamente toda
a ação que se pode em-
preender no futuro pró-
ximo.

"A primeira grande
modificação é o proble-
ma do "fechamento" de
nossas fronteiras agri-
colas, envolvendo as
questões da colonização
da Amazônia e da parti-
cipação da grande em-
presa pecuária, deslo-
cando a pequena produ-
ção agrícola".

A primeira grande mo-
dificação é o problema
do "fechamento" de nos-
sas fronteiras agrícolas,
envolvendo as questões
da colonização da Ama-
zônia e da participação
da grande empresa pe-»
cuária deslocando a pe-
quena produção agríco-
Ia.

A segunda grande mo-
dificação, que selecionei,
foi a questão de ter se
acelerado, principalmen-
te nos últimos anos, o
processo d e moderni-
zação na agricultura do
Centro-Sul, processo esse
que se refletiu no au-
mento das disparidades
regionais brasileiras.

A terceira, grande mo-
dificação na minha opi-
nião é a crescente pre-
sença das grandes em-
presas industriais que
passaram a atuar tanto
diretamente no setor
a g ricola propriamente
dito, como fortaleceram
sua presença no setor
de processamento de ali-
mentos e na venda de in-
sumos à agricultura.

Gostaria de detalhar
um pouco cada um des-
ses três itens:

1) Na questão da ocu-
pação da fronteira agri-
cola, é fundamental en-
tender que o nosso "mo-
delo agrícola", se é que
podemos nos expressar
assim, sempre teve im-
plícito a idéia de que
existiram "terras sem
donos" a serem ocupa-
das e que isso sustenta-
ria o crescimento da pro-
dução agropecuária.

Ou seja, o crescimento
da p r o d uç ã o agrícola,
em termos mais amplos,
sempre teve por base o
crescimento da extensão
da área ocupada sendo
os acréscimos de produ-
tividade muito lentos,
exatamente p o r q u e o
modelo contemplava a
idéia de poder incorporar
novas áreas à produção.

Nesse sentido parece
importante a idéia do"fechamento da frontei-
ra". Isso porque a terra
da Amazônia já está
apropriada, porém, ela
não necessariamente foi
utilizada para a pro-
dução agrícola. A terra
em si não é apenas
um meio de produção,
mas tem sido utilizada,
principalmente na. ocu-
pação da fronteira Ama-
zònica, como uma reser-
va de valor ou seja, como
um modo do investidor
se defender da corrosão
do poder aquisitivo da
moeda, especialmente
pela falta de alternati-
vas rentáveis de investi-
mento de grandes em-
presas na região centro
Sul do país. A terra tam-
bém tem sido, nessa ocu-
pação, um meio de aces-
so a outras formas de ri-
queza, através por exem-
pio da política de incen-
tivos fiscais, da política
de crédito subsidiado; da
p o s s i b ilidade de ob-
tenção de riquezas natu-
rais como madeira, mi-
nérios, etc...

A expansão da frontei-
ra vinha desempenhan-
do pelo menos, três
funções básicas no "mo-
delo agrícola" brasileiro.
A primeira, no plano
econômico, é que ela era
um "armazém" da pro-
dução de gêneros ali-
mentícios. Quando a
produção mais tecnifica-
da, mais desenvolvida,
mais capitalista, vamos
dizer, nõ Cehtro-Sul re-
cuava por algum proble-
ma (seja de preço, seja
de alterações climáticas)
havia um suprimento do
mercado Nacional via es-
coamento de excedentes
da pequena produção
das regiões de fronteira,
evitando variação mais
acentuada dos p r eç o s.
Quando a fronteira se"fecha" esse efeito de
amortecimento tem que
ser buscado na impor-
tação de gêneros alimen-
tícios.

A segunda função, no
(plano social diríamos,
«era que a fronteira re-
apresentava uma orien.
tação dos fluxos migra-
tórios. Na medida em
que a fronteira se "fe-
cha", passa a haver uma
multiplicação de peque-
nos fluxos desordenados
de imigrantes e mesmo
um aumento muito
grande da rotatividade
da mão-de-obra agrícola
dentro da própria região
Amazônica.

F i n a 1 m ente, uma
função, vamos dizer, no
plano político, que a
fronteira vinha desempe-
nhando era a de "válvu-
Ia de escape" de tensões
sociais no campo. Em
épocas como a seca de
71/72 no Nordeste, a

da propriedade e suas
renda, emprego e produtividade
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fronteira era vista como
o "ELDORADO" dos pe-
quenos proprietários ar-
ruinados. Isso vale tam-
bém em relação ao Sul;
na medida em que se
aguçavam t e n s õ e s so-
ciais, conflitos poten-
ciais, a fronteira respon-
dia, abrigando os deslo-
camentos de populações.
E hoje o que se vê é que
a fronteira está se tor-
nando ela mesma uma
região de conflitos so-
ciais pela posse da terra.
O fechamento da fron-
teira agrícola traz implí-
cito o risco de uma urba-
nização precoce na re-
gião Norte, principal-
mente porque conti-
nuam se dirigindo paralá grandes fluxos de po-
pulação que não tem
acesso à terra.

"A modernização da
agricultura não foi com-
pleta. Vale dizer, ela
atingiu alguns produtos
e algumas áreas especi-
ficamente. E mesmo
quanto aos produtos, ela
atingiu apenas algumas
fases do processo de pro-
dução, como por exem-
pio, a cana e o café,
cuja colheita não foi até
hoje mecanizada."

Surgem, então, repen-
tinamente, cidades, no
meio da selva, como se
costuma dizer, obrigan-
do o Poder Público a cor-
rer atrás desses fluxos
migratórios para forne-
cer as mínimas con-

dições de sobrevivência a
essa população. Uma ou-
tra possibilidade é que
esses fluxos sejam "reba-
tidos" para as metrópo-
les do centro sul do
pais, aumentando o s
problemas desses gran-
des centros urbanos.

2) A questão da mo-
dernização da agricultu-
ra do Centro-Sul do pais
pode ser desdobrada em
três pontos, tèndo-se em
vista os seus reflexos pa-
ra ó futuro. O primeiro
seria a de que a moderni-
zação reduziu drástica-
mente os níveis de em-
prego no Centro-Sul do
país e, consequentemen-
te, acelerou o êxodo ru-
ral nessas regiões.

O segundo ponto é que
essa modernização da
agricultura não foi uma
modernização completa.
Vale dizer, ela atingiu
alguns produtos e algu-
mas áreas especifica-
mente. E mesmo quanto
aos produtos, ela atingiu
apenas algumas fases do
processo d e produção,
como por exemplo, a ca-
na e o café, cuja colheita
não foi até hoje mecanl-
zada.

Essa modernização, dl-
gamos, parcial da agri-
cultura, acentuou a sa-
zohalidade do trabalho
agrícola. Ou seja, hoje se
nota em algumas regiões
do país uma escassez sa-
zonal, temporária, d e
mão-de-obra em alguns

lugares e em algumas
épocas do ano, enquanto
em outras épocas do ano,
naquela mesma região,
há um problema acen-
tuado.de subemprego ou
de desemprego aberto.

"Mesmo nas regiões
de agricutura mais de-
senvolvida, a renda do
produtor rural, especial-
mente do pequeno, se
encon tra duplamente
prensada: de um lado
pela. compra de insumos
agrícolas num mercado
oligopolista e, de outro,
pela venda de seus pro-
dutos em mercados que
podemos chamar dè
monopsônicos (onde há
poucos compradores)."

O terceiro ponto, final-
mente, é o que se poderia
chamar de uma tendên-
cia à unificação do mer-
cado de mão-de-obra não
qualificado. Essa unifi-
cação se traduz no fato
de os salários rurais crês-
cerem e " tenderem a
acompanhar as variações
dos salários urbanos,
principalmente da mão-
de-obra da construção ei-
vil. Em última instância
os salários rurais passam
a acompanhar os sala-
rios urbanos dessas re-
giões. E o problema de
emprego passa também
a ser o mesmo, de modo
que se, por exèmrtl'",
grandes obras de cons^

.trução civil são feitas em
regiões d e agricultura
bastante desenvolvida,

há uma competição, em
termos da mão-de-obra.

O mesmo fenômeno se
repete em relação à
agroindústria porque é
exatamente na mesma
época de safra, em que
a atividade agrícola ocu-
pa ma i s mão-de-obra,
que o funcionamento
das usinas, das fábricas
d e processamento, re-
quer uma maior deman-
da de força de trabalho.
E é exatamente essa es-
cassez temporária que
força os salários para ei-
ma representando para
os empresários um estí-
mulo à procura de novas
formas de poupar mão-
ide-obra, o. que tende a
gerar ainda menores ní-
veis de emprego no setor
agrícola como um todo.

3) Finalmente, a ter-
ceira grande mudança
em termos dos seus refle-
xos para o futuro da
agricultura, é a presença
do grande capital d o
campo. Gostaria de des-
tacar que, mesmo nas re-
giões de agricultura
mais desenvolvida, a ren-
da do produtor rural, es-
pecialmente do pequeno,
se encontra duplamente
prensada: de um lado,
pela compra de insumos
agrícolas num mercado
oligopolista onde não se
têm um controle maior
dos preços destes produ-

tos que vão ser os custos
do agricultor. ¦

De outro lado, pela
venda de seus produtos
em mercados que pode-
mos chamar de monop-
sônicos ou pelo menos
oligopsônicos, ou seja,
onde há relativamente
poucos compradores e/
ou que há uma tendên-
cia ao fortalecimento dos
grandes compradores. E
isso ocorre seja via inte-
gração vertical (por ex.
os supermercados pas-
sando a comprar direta-
mente do produtor arroz,
feijão, milho etc...) seja
através do fortalecimen-
to de alguns intermedia-
rios como, por exemplo
ocorreu com os CEASA
e outros sistemas de co-
mercialização que foram
criados com o objetivo
teórico de favorecer o pe-
queno produtor e acaba-
ram se tornando numa
fórmula mais eficiente
de espoliá-lo.

Gostaria de destacar
dois pontos. Primeiro é
que o fortalecimento
desses grandes grupos
vamos dizer oligopsôni-
os, têm-se reletido num
encarecimento dos gene-
ros alimentícios ao nível
do consumidor urbano,
sendo que a Agricultura
hoje passa a ser um com-
ponente importante da

corrida inflacionária,
sem que os preços sejam
mais remúneradores a
nível do produtor. Se-
gundo, que a agricultura
vem se transformando
numa importante consü-
midora dos chamados in-
sumos modernos sem
que isso se reflita numa
redução dos seus custos
de produção.

Em outras palavras,
cresceu a defasagem en-
tre os preços recebidos,
especialmente pelos pe-
quenos produtores, e o
consumidor final, tendo
como resultado um for-
talecimento dos agentes
de intermediação, espe-
cialmente dos grandes
oligopólios.

Resumindo: o fecha-
mento da fronteira agri-
cola, a crescente moder-
nização parcial da região
centro-sul e o fortaleci-
mento da presença (di-
reta ou indireta) do
grande capital no cam-
po, são as três grandes
modificações que, n o
meu entender, deverão
marcar profundamente
o comportamento d a
agricultura brasileira no
futuro próximo. E que
passarão a exigir do Es-
tado uma intervenção
crescente como regula-
dor do processo de crês-
cimento econômico.
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Gervásio Castro de Resende

Pretendo fazer uma
conceltuaçâb do proble-
ma de como colocar a
propriedade da terra, do
problema da heteroge-,
n ei d a de de produção
dentro da Agricultura.
Quer dizer, há uma teadi-
cional discussão e é isto
que colocarei como pano
de fundo, entre pequena
e grande propriedade,
que tem sido muito in-
íluenciada por uma refe-
rência sobre as vanta-
gens e desvantagens da
pequena e da grande
produção, especialmente
quanto a aspectos de efi-
ciência. SSo enfim, abor-
dagens das mais diféren-
tes que tem algo em co-
m/um quanto a condenar
a pequena produção por
considerá-la ineficiente
ou incapaz de satisfazer
a necessidade de um pro-
cesso de desenvolvi-
mento, como por exem-
pio no atendimento das
(necessidades de um pro-
cesso de urbanização.

"Além de se caracteri-
zarem como discrimina-
tórias com respeito aos
pequenos produtores, as
políticas atuais não le-
vam necessariamente ao
aumento da produção
rural, especialmente se
considerarmos as regiões
mais atrasadas, como 6
Nordeste, por exemplo".

• Há certas característi-
cas realmente partdcula-
res di*. pequena pro-
dução, em termos de re-
lação com o mercado,
que implicam, em certas
características do seu
comportamento no pro-
cesso de desenvolvi-
mento.

i O meu ponto principal
será criticar essa.funda-
mentação, em termos in-
clusive de eficiência, pa-
ra fundamentar a ênfase
na produção da grande
empresa, que é a opção
política concreta no Bra-
sil de hoje. Eu faria uma
referência concreta ao
Nordeste, destacando ai-
guns pontos que permi-
tem uma crítica dessa
política e dessa teoria.
. Em primeiro lugar, há
úmi.erro em fazer uma
correspondência entre
grande propriedade e
grande produção do Nor-
deste. Ao contrário, ape-
mas em algumas regiões
e em algumas ativida-
des, trata-se de uma pro-

dução em grande escala,
de uma produção unifl-
cada onde se pode pen-
sar em economias de es-
cala.

Mas se pegarmos, por
exemplo, as atividades
próprias do sertão, tem-
se uma grande proprie-
dade, mas a produção
mesmo é fragmentada
cabendo a pequenos par-
ceiros e arrendatários.
Não se pode, nesses ca-
sos, falar sobre benefí-
cios e vantagens de uma
grande produção porque
subsiste no seio dessa es-
trutura, realmente, a pe-
quena produção

A questão então não
é o fato da.grande pro-
priedade t e c nológica.
Não seria por esse mes-
mo motivo que, do outro
lado, temos uma camada
de produtores em con-
dições de produção e ní-
vel de renda multo pre-
cários e que, inclusive!
funcionam com o pé no
mercado de trabalho.
Não se poderia, portanto,
caracterizar como uma
questão tecnológica,
uma incapacidade de
produção^uma incapaci-
dade de corresponder às
necessidades do momen-
to, ou ainda uma incapa-
cidade de produzir para
o mercado, o problema
de marginalizarão da
pequena produção agrí-
cola.

Acho que aí há uma
questão muito clara de
estrutura de proprieda-
de, de acesso à terra e
aos outros fatores de
produção.

Em linhas muto cari-
caturais, as alternativas
da política atual, tem
certas características
que reforçam essa estru-
tura de propriedade e
con tribuem, portanto,
para reproduzir e até
mesmo deteriorar a s
condições dos pequenos
produtores.

Além de se caracteri-
zarem como discrimina-
tórias com respeito aos
pequenos produtores, as
políticas atuais não ne-
cessariamente levam ao
aumento da produção
rural, especialmente se
considerarmos as regiões
mais atrasadas, como o
Nordeste, por exemplo.
Não porque em termos
de produção, esses pe-
quehos produtores são os
r e s p onsáveis, normal-
mente, pela produção de
a t i vidades f undamen-
tais, como alimentos e
matérias-primas consu-

midas Internamente no
país, mas porque os In-
centivos não os atingem.
Atingem os proprietários

Eu acredito que haja
uma c o rrespondència
entre as atividades que
se expandem mais, que
se modernizam mais,
que formam a produção
mais capitalizada, e as
mais estagnadas, que
são exatamente as este-
ras de produção desses
pequenos produtores. Se
esses pequenos produto-
res não são atingidos pe-
Ias políticas agrícolas, e
são eles que são respon-
sáveis por essas ativida-
des, são poucas as ativi-
dades que vão poder se
desenvolver.

"Dentro dessa políti-
ca agrária e mesmo do
programa de modelo
agrário, o prob 1 ema
fundiário me parece ab-
solutamente vital. Acho
que a primeira provi-
dência deveria ser um
tratamento a nível na-
cional e não mais a ní-
vel regional do proble-
ma agrário sob o o pon-
to-de-vista fundiário."

Há um mecanismo
do seguinte tipo, por
exemplo, no Nordeste,
entre a cana e o feijão:
quem está produzindo a
cana recebe todos os be-
nefícios da política agrí- -
cola, tem recursos de ter-
ra, salário, etc., ele não
entra nó feijão, dado que
este não é lucrativo.

Quer dizer, sob que
condições se poderia
pensar na modernização
do feijão, com base nesse
grande produtor. Atual-
mente, o feijão tem uma
política de mercado que
torna inviável, para o
grande produtor, econo-
micamente, produzir
feijão^ Por outro lado, se
não atinge aquele que
está produzindo feijão,
fica uma coisa capenga:
só fica crescendo a cana,
mas não se consegue fa-
zer crescer o feijão.

Ficaria, então uma In-
dagação: seria possível
s a tisfazer, simultânea-
mente, os objetivos da
exportação e do mercado
interno, se há este fosso
entre as duas ativida-
des? Esta é uma proble-
mática que eu gostaria
de focalizar de maneira
mais específica no painel
em Brasília.
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João Carlos Meirelles
Gostaria de colocar o

que entendo como objeti-
vos filiais de uma políti-
ca ajgrária. Porque, evi-
dentemente, nós vamos
falar de um dos capltu-
los essenciais de uma po-
lítica agrária que é a es-
trutura sobre a qual ela
se realiza, que é a estru-
tura da propriedade da
terra.

Esse objetivo, a meu
ver, a nível de escopo de
Governo, significa adefi-
nição das possibilidades
de compatibilizar os vo-
lumes de produção e os
custos dessa produção,
os custos a nível de con-
sumidor, para o merca-
do interno e para o mer-
cado externo.

Vale dizer: é preciso
que se comece a conver-
sar, neste pais, com bas-
tente objetividade, em
primeiro lugar sobre a
c o m p a tibilização dos
custos dos produtos que
devem compor a ração
mínima do brasileiro,
com o seu salário, com
o seu potencial aquisiti-
vo efetivo.

Em segundo lugar,
com relação ao mercado
externo, indiscutível-
mente. De nada nos
adiantaria produzir soja
que custasse Cr$ 500,00
o saco no Brasil, se no
m e ncado internacional
está sendo praticado, no
dia de hoje a Cr$ 300,00.

Esta compatibilização,
que a nível interno tem
um .cunho profunda-
mente social, porque tra-
ta-se de adequar o custo
do produto à capacidade
aquisitiva do brasileiro
médio, para que ele pos-
sa comer, no mínimo,
uma ração adequada à
sua sobrevivência, acho
que é o grande objetivo
do país neste momento.
O país está passando nos
últimos anos por uma se-
rie de problemas gravís-
simos, com origens bas-
tante diversas, conforme
as regiões, onde esses
problemas ocorrem.

No Nordeste o êxodo
rural é movido por fato-
res absolutamente diver-
sos daqueles que òcór-
rem no Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e
Paraná. Porém a soma
dos problemas é igual:
há um êxodo rural, há
uma pròletjarização e
uma marginalização do
processo econômico des-
tes que no campo tinham
alguma competência pa-ra fazer alguma coisa,
algum know-how especí-
fico e na cidade são mar-
guiais ao processo econô-
mico.

Dentro desse enfoque
geral é que eu acho que
nós devemos propor que
se defina, antes de mais
nada, uma política agra-
ria para o país, que o
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país não tem. Ele tem
um conjunto setorial e
regional de políticas dis-
persas,.que;vão de políti-
cas agrícolas, políticas
de crédito, de políticas
que são retalhos, que
não se somam num con-
junto de uma política
agraria nacional.

Dentro dessa política
agrária e mesmo do pro-
grama de modelo agra-
rio ,o problema fundiário
me parece absolutamen-
te vital. Sob esse ponto
de vista, acho que a pri-
meira providência deve-
ria ser um tratamento a
nível nacional e não
mais nível regional do
problema agrário sob o
ponto de vista fundiário.

Isso quer dizer que
não podemos mais falar
em termos de Brasil do
Nordeste, do Leste, do
Centro-Sul, do C e n t r o
Oeste e, mais moderna-
mente, do Brasil Amazo-
nia, porque essas visões
regionais têm levado a
pretensas soluções intra-
muros regionais. Quer
dizer, o problema do Nor-
deste ou do Centro-Sul,
seguramente, sob o pon-
.to-de-vista fundiário —
falarei doravante só sob
esse ponto-de-vista —
não tem soluções inter-
namente. A manutenção
de pequenos proprietá-
rios minifundiários na
região Centro-Sul não
tem mais solução porque
se nós analisarmos a es-
trutura fundiária do Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, verifi-
caremos que não há con-
dições de absorver esses
excedentes resultantes
da transferência de re-
giões minifundiárias.

Se nós somarmos"" a
desmobilização da mão-
de-obra rural pela incor-
poração d a tecnologia
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verificaremos que ou se
dá tratamento a nível
nacional ao problema ou
efetivamente não tere-
mos solução a nível do
Centro-Sul do Brasil.

Muitos imaginam o
problema do Nordeste no
mesmo nível. Evidente-
mente, não falo de um
país que pudesse investir
milhões de dólares numa
composição de moderni-
zação da ocupação, de
maximização de ocu-
pação nas suas diversas

, áreas. Falo de Brasil on-
de se precisa ainda usar
arado puxado a boi; ou
ainda se usa enxada, on-
de ainda se precisa evi-
tar de usar novos insu-
mos em determinadas
culturas porque ainda é
possível produzi-las d e
forma convenientemente
barata.

Assim, me parece ser
esse aspecto do trata-
mento do problema fun-
diário brasileiro a nível
nacional a primeira con-
dição.

Em segundo lugar pa-
rece-me que a definição
da maximização da pro-
dução em determinadas
áreas terá sérias influên-
cias no dimensiona-
mento das propriedades. .

Para que isso seja via-
vel é preciso definir um
esquema de zoneamento
nacional que inclua nas
diversas regiões e mi-
cro-regiões as possibi-
li dades de produção
que vão resultar natural-
mente no dimensiona-
mento das propriedades
e numa visão objetiva da"exaustão" da disponibi-
lidade de terras nas
fronteiras já ocupadas,
bem como o direciona-
mento de ocupação de
novas fronteiras.

E' indiscutível que se
analisarmos os Estados
já ocupados do país, não
teríamos condições de es-
gotar o potencial de
mão-de-obra disponível,,
quer do pequeno proprie-
tário, quer de trabalha-
dores rurais, mesmo com
uma revisão de suas es-
truturas e, obviamente,
falo sempre a nível de
modelo político ideológi-
co que o Brasil professa
hoje, onde a propriedade
é por definição um dos
pilares da sociedade em
que vivemos.

A partir daí parece
que a definição da ocu-
pação da nova fronteira,
torna-se um dos aspectos
mais urgentes e imedia-
tos para que não seja um
Ifato que ocorra sem
qualquer controle, mas
ao contrário, seja resul-
tado de uma política
aplicada na ocupação da
Amazônia.

Assim, passando a o
problema da Amazônia

como nova fronteira, nós
deveríamos ter, em pri-
meiro lugar, uma defi-
nição das áreas de ocupa-
ção das áreas de preser-
vação.

Não é possível pensar-
se em ocupação da Ama-
zônia sem ter definido
previamente o que deve
ser preservado. As áreas
de preservação, no meu
ponto-de-vista, devemser
as reservas ecológicas, as
reservas indígenas, e os
parques nacionais.

As reservas ecológicas
são áreas onde pelas
características ecológicas
nós hão disponhamos
hoje de tecnologia ade-
quada para o seu uso
com segurança.

Acho que a Amazônia
deve ser ocupada, na me-
dida em que nós possa-
mos na sua ocupação ir
programando uma utili-
zação integrada e racio-
nal dos diversos poten-
ciais que são oferecidos
por esta nova fronteira.

Assim sendo, precisa-
ríamos pensar em ter-
mos de que na Amazônia
é fundamental o estabe-
lecimento de modelo de
ocupação integrada, de
desenvolvimento rural
integrado, de tal forma
que pudéssemos concen*
trar nas áreas fora as de
preservação, apoiados na
infra-estrutura, se possí-
vel, já existente. A carac-
terística d a economia
brasileira é a falta de re-
cursos financeiros. Nós
não podemos estar pen-
sando em construir rodo-

"De nada nos adian-
taria produzir soja que
custasse Cr$ 300."

vias. e tudo mais, a cada
momento que tenhamos
por intenção abrir uma
nova fronteira agrícola.
Assim, temos que apro-
veitar a infra-estrutura
das grandes rodovias já
existentes na Amazônia.

O modelo adotado ori-
ginalmente na ocupação
da Amazônia foi de em-
presas pecuárias de mé-
dio e grande porte, dis-
persas no universo da
periferia de definição da
Amazônia Legal, Norte
de Mato Grosso, Sudeste
do Pará e Nordeste do
Pará e o Estado do Ma-
ranhão e Norte de Goiás.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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Estas empresas isola-
das serviram histórica-
mente para mostrar a
viabilidade da ocupação
da Amazônia e se consti-
tuiram num lnstrumen-
to poderoso de conju-
gaçao de esforço gover-namental e privado.

Se isto enquanto o mo-
delo ecológico de ocu-
pação demonstrou sua
viabilidade, do ponto-de-vista fundiário, não. Isso
porque não tendo sido
Imaginada um a ocu-
pação para o restante da
malha fundiária da re-
gião, constitui-se num
gravíssimo instrumento
de deformação gerandoos problemas que nós te-
mos assistidos em toda
a fronteira de ocupação,
ou seja," os problemasde posseiros. Sao os pro-blemas do homem que
parece estar buscando
um pedaço de terra e na
verdade não está. Ele es-
tá simplesmente desmo-
bilizando de uma frente
de trabalho à busca de
uma atividade. Eles fo-
ram conclamados parauma atividade de aber-
tura de grandes empre-
sas, e posteriormentedesmobilizados, quer pe-Ia diminuição do nume-
ro de empresas que estão
sendo abertas através de
incentivos fiscais, quer
pela diminuição da de-
manda da mão-de-obra
após as tarefas de derru-
bada da mata.

"Uma vez definida es-
sa política agrária a ni-
vel nacional, vamos ter
que definir três tipos de
política mais específi-
cas: a de expansão ter-
ritorial, o que é área
própria de agricultura;
o que são áreas reserva-
das à expansão de cen-
tros urbanos; e o que é
própria para preserva-
ção."

A deformação consis-
tiu em que foi previstaapenas a ocupação com

um tipo de atividade, um
tipo de empresa e não
com um tipo integrado
de ocupação como é o
que nós achamos que se-
j a absolutamente ade-
quado para a região.

Assim, em termos de
Amazônia, nos parece
que a ocupação tem de
ser em grandes projetos.O INCRA recentemente
está adotando esta poli-tica com a colocação jáde grandes áreas para
projetos integrados de
ocupação fundiária, on-
de está prevista a pre-sença do pequeno, do
médio e do grande em-
presário.

. Para que ficasse claro
o meu ponto-de-vista,
gostaria de dizer que ve-
jo a nova fronteira como
um instrumento de inte-
gração do problema fun-
diário das demais regiões
do País, que não pode ser
feita de forma aleatória.
Tem que ser feita de for-
ma dirigida e conduzida,
para que se obtenha o
resultado social que é
imprescindível de ser
atingido com urgência, e
para que se obtenha, evl-
dentemente, a eficácia
econômica que disso vai
redundar.

P arece-me, portanto,
que os benefícios so-ciais e econômicos e daocupação racional de *
uma nova fronteira tem
um duplo efeito, porque i
tem resultados altamen- g;te positivos também nas
áreas de origem desses
fluxos migratórios: vai
recompondo os minifún-
dios das áreas do Cen-
t r o- S u 1, viabilizando
uma utilização mais ra-
cional do potencial de
mão-de-obra do Nordeste
brasileiro, reformulando
inclusive uma série de
alternativas para a agri-
cultura do Nordeste, do
Leste e do Centro-Sul. A
Amazônia surge aí como *¦
um fator de integração.

Lourenço Vieira da Silva
Entendemos que uma

mudança na estrutura
agrária dentro de um
contexto de Reforma
Agrária como série de re-1 ações econômicas, so-
ciais e jurídicas que real-
mente estão precisandode alguns ajustes, de ai-
gumas reciclagens. Nós
acreditamos que se até
hoje não se conseguiu
provar que a grande em-
presa tem uma economia
de 'escala, por outro lado
há também o aspecto de
que se a produção nas
pequenas propriedades é
maior, ela não é fruto,
isto é importante, de
uma maior produtivida-de do trabalho.

Mas muitas vezes, ela
resulta daquela concen-
tração de pessoas em ei-
ma daquela mesma área,
o que poria por terra a
o p e r acionalidade e amaior eficiência da pe-
quena propriedade^

Diante disso, nós ve-
mos o aspecto da aeés-
t r u t uração fundiária,
não somente pela trans-
formação da terra num
fator de desenvolvi-
mento sócio-econômico,
de uma melhor distri-
buição de renda, mas
também de uma verda-
deira modernização da
Agricultura através da
aceleração do desenvolvi-
mento das forças produ-tivas no campo. Ou seja,
o que temos que procu-i'ar, além de uma melhor
distribuição de renda, é
a aceleração do desenvol-
vimento dessas forças
produtivas no campo, in-
tensificando a produção
e a produtividade de tra-
balho.

Muitas vezes, a peque-
na propriedade apresen-
ta uma média de pro-
dução maior do que a
grande porque o traba-
lhador aumenta as suas
horas de trabalho usa
crianças, mulheres, pa-rentes, porque há a ne-
cessidade d e garantir
sua sobrevivência como
agricultor.

No Nordeste, porexemplo, vamos ver que

além da limitação da di-
mensão da área, as pra-ticas adotadas por esses
p e q uenos agricultores
são absoletas, o que os
obriga a trabalhar mais
arduamente e por mala
tempo sem conseguir ti-
rar dessa terra, uma ren-
tabílidade que poderiatirar utilizando um ou-
tro tipo de atividade, um
outro tipo de prática.

Um dos pontos já colo-
cados, e que considera-
mos que é o óbice e a
profundidade do proble-ma está a carecer ime-
dlata solução, é o proble-ma da definição da poli-tica fundiária, da políti-ca agrária, a nível nacio-
nal.

"No caso específico do
INCRA, nós não defini-
mos a política agrária.
O INCRA é um órgão
que executa, fiscaliza e
incentiva a reforma
agrária, mas se formos
procurar dentro da le-
gislação, dentro do mo-
delo institucional brasi-
leiro, qual o setor que a
define, não existe".

No caso específico do
INCRA, quero dizer quenós não definimos a poli-tica agrária. O INCRA é
um órgão que executa,
fiscaliza e incentiva a re-
forma agrária, mas se
nós formos procurar,
dentro da legislação,
dentro do modelo insti-
tucional brasileiro, qualo setor que define, não
existe. Então daí vem a
colcha de retalhos sur-
glndo hoje um projetoSertanejo, amanhã um
Proterra. Mas são pro-
gramas às vezes confli-
tantes, às vezes super-
postos, em que há uma
dispersão de recursos,
que complica e dificulta
a execução de uma poli-tica agrária, de uma po-lítica fundiária a um ní-
vel nacional, que pudesserealmente olhar o Brasil
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ocu pação, poderíamos
partir, nas áreas pró-
prias para a agricultura,
para definir quais os ti-
pos de práticas agrícolas
que vao ser usados,
quais as culturas, levan-
do em consideração aconcentração, a densida-
de populacional e as ne-
cessidades do país.

Uma vez definida a po-lítica de ocupação terri-torial e a política agrícola
a ser desenvolvida, nós
entraríamos na políticafundiária: sobre melhortamanho da proprieda-de; qual o tipo de empre-
sa, se a pequena, médiaou a grande empresa; se
seria sob ó sistema cóo-
perativo, ou como em-
presa social agrária, em-
presa multifamiliar e as-
sim sucessivamente.

Acho fundamental pa-ra que se possa fazer tu-
do isso que tenhamos as
garantias dos recursos e
dos meios. Somos um
país que tem uma série
de outros problemas que
são prioritários. Por isso
acho fundamental a ati-
vação do Fundo de Re-
forma Agrária, previsto
no Estatuto da Terra
(Artigo 27), que nunca

foi feita, que nunca foi
estabelecida, qué nunca
íoi implantada. Porque,
do contrário, não pode-
mos planejajr atividades
a curto, a médio ou a
longo prazo, se não sabe-
mos com que recursos
vamos contar.

"Muitas vezes, a pe-
quena propriedade apre-
senta uma média de
produção maior do quea grande, porque o tra-
balhador aumenta as
suas horas de trabalho:
usa crianças, mulheres,
parentes, porque há a
necessidade de garantirsua sobrevivência como
agricultor."

Nessa ativação previs-
ta no Estatuto dà Terra
(Artigo 27) nós teríamos
também as atividades li-
gadas à execução da re-
forma Agrária (Artigos
33, 34, 35 e 36), dentro
de um programa que se-
ria definido a partir do
Conselho de Política
Agrária.

não como- regiões isola-
das ou como departa-
mentos estanques, mas
como um todo. E' claro
que dentro da formu-
lação dessa política na-
cional, vamos ter os pro-
gramas regionais, levan-
do em consideração as
tradições, os atos, os cos-
tumes, as raízes históri-
cas de cada uma dessas
áreas, que terão, eviden-
temente, que ser consi-
deradas.

Tive o portunidade,
quando da realização da
CPI do PROTERRA na
Câmara federal, de mos-
trar que o PROTERRA
em si era um programaconflitante dentro dos
próprios órgãos que o
executavam. Eram vá-
rios programas total-
mente dispersos e, mui-tas vezes, nós chegava-
mos no local onde cabe-
ria a aquisição de um
imóvel para redistri-
buição de área, essa área
havia recebido financia-
mento do próprio PRO-
TERRA, para expansão
do tamanho daquele
imóvel.

Então daí nós achar-
mos fundamental, como
temos hoje o Conselho
de Desenvolvimento Eco-
nômico, o Conselho Mo-
netário Nacional, que
nós tivéssemos um Con-
selho de Política Agra-
ria, onde tivesse assento
realmente esses órgãos
todos envolvidos nessa
problemática.

Outro aspecto funda-
mental que nós conside-
ramos dentro dessa pro-
blemática é que, uma
vez definida essa políticaagrária a nível nacional,
nós vamos ter que defi-
nir três tipos de política
mais específicas. Temos
primeiro que definir a
política territorial de ex-
pansão: o que é área pró-
pria de agricultura, o
que é própria para pre-servação, o que são áreas
reservadas à expansão
de centros urbanos, a
instalação d e distritos
industriais e área de pre-servação turística e, as-
sim, sucessivamente.

Então, feita a primeiraetapa que é essa etapa
da política regional de

Outro aspecto que
consi déramos funda-
mental é que nós teria- ymos que ter uma Justiça' Agrária, que desse mais
velocidade à demanda,
de questões que, muitas
vezes, pela indefinição
jurídica, geram situa-
Ções gravíssimas e niui-
tas vezes incontornáveis '
no futuro. Se não há re-
cursos, inicialmente, pa-ra montar uma Justiça
Agrária nos moldes da
Justiça do Trabalho, nós
poderíamos utilizar um
sistema como o que te-
mos na Justiça Eleitoral
ou outro mais sim-
pies ainda, nas áreas
de maior concentra-
ção de problemas des-
sa natureza, criar, como
temos a Vara da Pamí-
lia, a Vara do Menor,
uma Vara ligada aos pro-
blemas agrários, exata- ,
mente para se poderem
ter soluções rápidas. A
indefinição jurídica cau-
sa transtornos muito sé-
rios e dificulta a própria
iniciativa governamen-
tal, que só favorece áó
grileiro, ao especulador,
ao invasor.

Há uma quantidade
de legislação que dificul-
ta todo esse trabalho. Se-
ri| preciso também que
se fizesse uma consoli-
dação, um código agra-
rio, para então partir daí
para me.lhor entendi-.
mento dessa partida e
melhoria da condição do
agro-brasileiro.

Outro aspecto que
achamos importante é
que o crédito rural, den-
tro dessa política fundia-
ria, deve ser o instru-
mento de reforço e de su- *«
porte à ocupação de no-
vas áreas e ao disciplina-
mento da reestruturação
fundiária também nas
áreas já ocupadas.

Daí nós acharmos que
deveria ser feito o crédito
incentivado com a disci-
plinação das áreas, com
o zoneamento das cultu-
ras que receberiam in-
centivo ou subsídio na-
quelas áreas e, por outro
lado, a codificação das
áreas necessárias, para
que não tenhamos um
excesso de produção que
vai baixar o preço pára"
esse agricultor.

Um outro aspecto que
nos preocupa e que j á foi
aqui colocado — é que
a terra passou a ser uma
defesa de valor e que
também se tornou num
acesso a outras fontes de
riqueza e estão -usando'
a terra unicamente para .
esse tipo de atividade..

"Deveria ser feito o
crédito incentivado com
a discipl inação das
áreas, com o zoneamen-
to das culturas que re-
ceberiam incentivo a
subsídio naquelas áreas
e, por outro lado, a co-
dificação das áreas ne-
cessárias, para que não
tenhamos excesso de
produção que vai bai-
xar o preço para esse
agricultor".

Quer dizer, o Governo
faz a infra-estrutura,
abre estradas, faz termi-
nais e nós vamos ver
uma valorização da terra
em função, não do que o
proprietário está invés-
tindo nela, mas em
função da infra-estru-
tura pública, feita à eus-
ta de impostos pagos pe-
Ia população, que vai
servir, não para o bem-
estar daquela população

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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e sim para encarecer-es-
te produto, pela simples
especulação da terra.

Poderíamos ter um ti-
po de tributação diferen-
ciada nessas zonas. O
Governo monta uma in-
íra-estrutura prioritária
que não recebe a contra-
partida do aproveita-
mento do imóvel. Muda-
riamos o tipo de alíquota
que é geral para todo o
Brasil, com fatores pro-
gressivos e regressivos,
criando zonas de tribu-
tação especial.

Teríamos então de
ajustar a legislação a es-
sas terras onde haveria
uma situação nova, pric-
ritáriá para o desenvolvi-
mento integral rural. O

proprietário que não des-
se a contrapartida de
utilizar a terra, automa-
ticamente o Governo te-
ria prioridade de adqui-
ri-la pelo valor declara*
dó, c o r r i g 1 n d o- ó em
função de determinados
índices fixados em lei,
para què o Investimento
público servisse a comu-
nidade e não a especu-
lação fundiária.,

Se estamos investindo
recursos públicos, é claro
que eles devem reverter
em favor de uma-inte-
gração social da terra,
no sentido da justiça so-
ciai, de que a terra de-
•ve ter uma função so-

ciai.

Roberto Holiguti Toshio
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O assunto que nos foi
proposto debater e cada
um dos itens sugeridos
poderiam levar a aborda-
gens complexas e inter-
pretações intermináveis.
Por esta razãp, achamos
mais conveniente proce-
der a uma apreciação
mais geral do tema, dan-
do destaque aos pontos
que a nosso ver se apre-
sentam mais relevantes:

Em primeiro lugar de-
vemos considerar a eco-
nomia ou a produção
agropecuária repousa
numa estrutura fundia-
ria, caracterizada porum forte desequilíbrio
na distribuição da pro-
priedade da terra, bâsea-
da na existência predo-
minante do binômio mi-
nifúndio-latifúndio.

A concentração da po-
priedade pode ser obser-
vada através dos estatís-
ticos do cadastro de imó-

•veis rurais de 1972, se-
gundo o qual:

a) 72% dos imóveis
são considerados mini-
fúndios e ocupam 12,%"
da área ocupada;

b) 5% dos imóveis
rurais são considerados
empresariais e ocupam
10% da área, enquanto
que;

c) 23% dos imóveis
rurais são considerados
latifúndios pela expio-
ração ou dimensão ocu-
pam78% da área;

Sob outro angulo, a
distorção na distribui-
ção das terras se
apresenta ainda maior,
quando verificamos que
num extremo temos
50% dos imóveis, (meno-
res) ocupando apenas
4% da área total, en-
quanto que apenas 1%.
dos imóveis ocupam 46%
das terras.

Evidentemente as con-
seqüências desse fenô-
meno refletem-se na dis-
tribuição de renda, no
emprego e na produtivi-
dade da terra. Constata-
se que à medida quecresce a área dos imóveis
rurais diminui a áreaéx-

piorada, diminui a mão-
de-obra empregada pôr
ha, diminui os investi-
mentos e a renda por
unidade de área e au-
menta a área aproveita-

. vel sem exploração.
Em outras palavras,

pode-se dizer que compa-
rativamente os imóveis
menores apresentam em
relação aos imóveis gran-
des, , maior aproveita-
mento da, terra, maior
utilização de mão-de-
obra,, maior produtivida-
de e renda por unidade
de área.

Porém, como os .mini-
fúndios "possuem terras
insuficientes para a ocu-
pação plena da mão-de-
obra familiar e face ao
baixo índice de utüi-
záção das terras nos lati-
fúndios, os minifúndios,
participando com ape-
rias 12% da área, consti-
tuem-se em produto obrl-
gatório de cerca de 50%
da força de trabalho ru-
ral.

"O apoio institucional
às grandes proprieda-
des, em nome de uma
enganosa "empresa ru-
ral", através da chama-
da "modernização, da
agricultura", pouco
tem beneficiado a gran-de massa de consumido-
res urbanos".

Face a estas gravesdistorções no aproveita-
mento das terras e de
força de trabalho, as me-

didas de redistribuição
que viessem a ser adota-
das, através de uma me-
lhor combinação e ajus-
tamento dos fatores ter-
ra e trabalho, teriam co-
mo conseqüência lógica
o aumento da produçãoagrícola, do nível de em-
prego e das rendas.

Entretanto, as políti--cas agrícola e agrária
hoje em aplicação têm
conduzido a uma riiaior
concentração da próprie-dade da terra.

A construção de obras
ou melhoramentos de in-
fra-estrutura, as várias
modalidades de incenti-
vos fiscais, a ampliação
dos recursos e os subsí-
dios nas taxas de jurosde crédito rural, vêm
promovendo uma acele-
rada valorização das ter-
ras que em última análi-
se é apropriada pelos la-.
tifúndios que detêm o
monopólio de proprieda-de da terra, acentuando
ainda mais a sua cón-
centração, em virtude de
que ¦ a grande maioria
dos produtores (os pe-
quenos agricultores) porestarem fora . do alcan-
ce da política agrícola
oficial a qual não vem
atendendo as suas neces-
sidades ficam totalmen-
te desapoiadas e desesti-
mulados à permanênciana agricultura, n •

Uma reformulação se
impõe na política ágríco-
Ia, mediante a ade-

.quação de seus instru*
mentos às necessidades
dos pequenos agricúlto-
res,.poderia concorrer.
decisivamente para a
melhoria das condições
de vida da população ru-

sral e urbana,.
Os problemas dos pe-

quenos agricultores é so-
bremanéira importante
quando se constata queos imóveis, com área in-
ferior a 50 ha, répresen-
tando apenas 11% da
área total cadastrada do
país, e isso é importante
ressaltar, ocupando-se de
11%, são responsáveis
por:

44% dos produtos bá-
sicos de alimentação;

38% dos produtos de
transformação indus-
trial;

43 % dos produtos hor-
tifrutícolas.

E ainda possuindoapenas 8% da área de
pastagens, respondem
por:

18% do valor do reba-
nho;

17% do número de bo-
vinos;

40% dos animais de
tração;

44% do número de~" animais de médio porte.
Aprofundando-nos um

pouco mais,'verificamos
que os Imóveis menores
de 50 ha produzem, ain-
da, em relação à produ-
ção nacional:

58% do feijão; >
53% do milho;
45% do café;•'¦':. 36% do trigo;
32% do algodão;
24% do arroz;
1-2% da cana-de-açú-

car.
É importante observar

que esta faixa de agricúl-
tores é a mais desassisti-
da, poderia aumentar
extraordinariamente» a
produção desde que fos-
sem propiciadas as con-
dições necessárias, além
de serem reserva poten-ciai de consumidores de
produtos industrializa-
dos.

Portanto, cumpre .res-saltar que o apoio insfi-
tuoional desde as gran-des propriedades, em no-
me de uma enganosa

. "empresa rural", através
da chamada "moderni-
zação da agricultura",
pouco tem beneficiado a
grande maioria dos tra-
diçionais agricultores e a
grande massa de consu-
midores urbanos.

A Reforma Agrária é
hoje, no contexto da so-
ciedade Agrária Brasi-
leira, um fato e um ato
irreversível, que depende
da ação conjunta do mo-
vimento sindical dé tra-
balhadores rurais e da
coragem, patriotismo e
decisões dos dirigentes
da nação que sem ceder
as naturais pressões dos
detentores da proprieda-de da terra, executem to-
dos as , sábias medidas
contidas na Lei 4 504,
que criou o Estatuto da
Terra, sancionada no dia
30.11.1964, pelo saudoso
e eminente brasileiro, o
Presidente Castelo Bran-
co.

Os debates
Graziano: Achei muito

importante a ênfase que
se colocou no problema
fundiário em todas as
exposições. Acredito que
foi pacífico que nós te-
mos que centrar o deba-
te na questão da políticaagrária relacionada com
b problema fundiário.
Acredito ser necessário
deixar mais claras algu-
mas idéias. Como primei-to ponto, a questão járeferenciada aqui de
que, as políticas agríco-
Ias mais específicas da-
vam a impressão de quenão havia uma políticaagrária, de modo geral,e que isso deixava, mui-
tas vezes, as políticasagrícolas em função de
interesses mais imedia-
tos. E eu acrescentaria,
no interesse imediato de
grandes indústrias, de
grandes proprietários e
de especuladores de
terra. Dentro dessa idéia,
parece importante dizer
que algumas políticasagrícolas são dirigidas
muito mais no sentido de
reforçar o papel da agri-
cultura como deman-
dante de insumos indus-
triais. Há uma valoriza-
ção da agricultura mo-
derna, no sentido de que
ela é moderna simples-
mente porque ela utiliza
grande quantidade de

insumos modernos, co-
mo tratores, fertilizan-
tes químicos, defensivos,
etc.

Muitas vezes os inte-
resses da produção em si
ficam postos de lado.
Ou se j a, a políticaagrícola tem sido mui-
to manejada em fun-
ção de grupos espécí-
ficos, de interesses espe-
cíficos sem ter, vamos di-
zer, uma preocupação de
longo prazo com1 ã pro-dução agropecuária. Re-
sumindo, não .só não se
tem uma política de lon-
go prazo, mas a política
de curto prazo favorece
a interesses muitas vezes
espúrios. A segunda
questão é o problema do
fortalecimento das es-
truturas sindicais ou das
estruturas representati-
vas. Parece importante
a idéia de que nós preci-samos compor um novo
pacto social, a idéia de
que precisam ser trazi-
dos de volta à palavrada sociedade civil e de
toda a sociedade brasi-leira. A terceira questão
que nós poderíamos de-
Dater um pouco mais é
o problema da proletari-
zação, associada ao da
pobreza rural e as suas
possíveis soluções. Acre-
dito que nós estamos de
acordo em constatar

baixos níveis de renda
na agricultura, altos ín-
dices de subemprego no
campo bem como a utili-
zação cada vez maior de
mulheres e menores em
idade escolar, em ativi-
dades das mais brutais
no sentido físico, Como
quarta questão sinto ne-
cessidáde de introduzir
uma distinção entre co-
lonizaçãõ e reforma
agrária.

"Vamos deixar bem
claro que temos quecondenar qualquer uti-
lização da terra que não
cumpra a sua função
social e econômica. O
problema do minifún-
dio significa a perda de
escala. econômica a ni-
vel da dimensão a que a
propriedade se destina."

Parece que há duas
problemáticas distintas
e que pelo fato dessas
duas problemáticas esta-
rem afetas a um órgão
apenas cria-se não só
uma superposição
como um dimenciona-
mento dos p r o b 1 e-
mas muito maior por-
que se perde a capacida-
de de operacionalizá-los.
Na minha opinião, o fato

de ter-se encarregado o
INCRA tanto da coloni-
zação como da Reforma
Agrária num país com
uma Amazônia para ser
ocupada significou, na
prática, a decisão de não
se fazer uma reforma
agrária. Gostaria de lem-.
brar, nesse sentido, queinicialmente havia um
órgão encarregado , d e
coordenar a política' de
colonização — o INDA

e um órgão encarre-
gado de coordenar a poli-
tica de reforma agrária

o IBRA — A Reforma
Agrária no meu modo de
ver, é uma alteração na
estrutura fundiária em
locais já colonizados, on-
de já" há uma infra-es-
trutura sedimen t a d.a,
não se confundindo, por-tanto, com ocupação de
novas fronteiras.

Como quinta questão
queria levantar o proble-ma da falsa oposição mi-
nifúndio/latifúndio im-
produtivo. E lembrar
que são duas questõesdistintas. Ou seja, de um '
lado o minifúndio quenão assegura condições
mínimas de reprodução
da família, com baixissi-
ma produtividade d a
mão-de-obra nele empre-

Quem disse que
financiamento do BD-Rio

interessa somente a Empresários?
Financiamos construção de drogarias e far-

macias. Para você comprar remédios mais perto.Financiamos construção de hotéis de médio ' 
'¦,

porte. Para què seus fins-de-semanaou férias se-
jam mais confortáveis e menos dispendiosos.

Financiamos construção.de supermercados.
Para que em sua cidade, por menor que seja, você
possa gozar do confotfo e das facilidades que tais . . ,

}¦•;' postos ae vendas oferecem.
E financiamos inúmeras indústrias, empresas ¦¦-,¦;

rurais, e de comércio e serviços que, ao se amplia-
rem, criarão novos empregos para você.

Com esses empregos, você poderá se hospe-
dar nos hotéis, comprar mais nos supermercados.

E talvez precise menos da farmácia.
PS.: O dinheiro do financiamento quem rece-
be é o empresário. Mas estamos pensarido
também em você.

\
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BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
- executando o IPLAN-RIO —

Órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral (SECPLAN) da Govemadoria do Estado
Filiado à ABDE — Associação Brasilejra de Bancos de Desenvolvimento
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gada, que nós não pode-
mos pensar em manter,
sob hipótese alguma. E
do outro lado, o latifún-
dio, com, grandes áreas
não ocupadas produtiva-
mente e que também
não podemos pensar em
defendê-lo, sob hipótese
alguma.

Nós lançamos agora,
junto com as cooperati-
vas, um trabalho para as
áreas para licitação de
empresa particular de
colonização.

Nós continuaremos a
colonização oficial, mas
em áreas hão de coloni-
zação como reforma
agrária e sim como ins-
trumento de apoio. Al-
guns acham que fazer
colonização é fazer refor-
ma agrária. Não é. Ela
auxilia, é-um instrumen-
to auxiliar, nunca um
instrumento diretor da
reforma agrária.

Para a média empresa
nós temos visto que em
todas as licitações temos
tido sempre lotes rema-
nescentes. Para a grande
empresa, na última liei-
tação, também, tivemos
lotes remanescentes. Pa-
ra empresas de coloni-
zação não vamos ter re-
ma nescentes. Estamos
lançando também uma
série de áreas para o pe-
queno empresário rural.

Vamos deixar bem cia-
rp que temos que conde-
nar qualquer utilização
da terra que não cumpra
a sua função social e
econômica. O problemado minifúndio significa
a perda de escala econô-
mica a nível d a di-
mensão a que a proprie-dade se destina. Se não
dá mais para sustentar
a família, então ela pas-saa ser vamos dizer, um
agente mórbido no pro-cesso econômico, tanto
naquela mesma região,
plenamente infra-estru- •
türada, quanto em uma
área de especulação de
terra. Eu acho funda-
mental, que se diga quede um lado existem di-
versas dimensões das pe-
quenas, médias e gran-des empresas, entendi-
das como empresas, ain-
da que sejam unidades
familiares, mas que átin-
jam plenamente os seus
objetivos. Numa região
ela pode ser de 10 ha, ela
pode ser boa; em outra
ela precisa de 500, porqueo tipo de terra, a distan-
cia econômica de trans-
portes, etc., forçam uma
outra dimensão.

"Pergunto como, eco-
nomicamente, seria viá-
vel uma ocupação, com
desmata mento, que
pressupõe levar traba-
lhadores para a Amazô-
nia ainda mais precisan-do deles por um perío-do apenas (na época da
implantação do proje-to)."

De outro lado, está a
volta ao espírito do Esta-
tuto da Terra, ao espíri-
to da empresa. Porque
hoje em dia se diz, o su-
jeito ser empresário nes-
se sentido da ocupação
racional e inteligente da-
quele fator de produção
Herra que ele adidi/ona."Ele é empresário", pare-ce até um nome feio.
Não sei porque, é como
se não vivêssemos num
regime que se compatibi-
liza com a atividade em-
presarial.Lourenço: Até o termo
latifundiário, que é um
termo técnico, represen-
tando o sujeito que é
proprietário de uma área
expio rada irracional-
mente, é distorcido. A
concepção de latifúndio,
em algumas regiões, játomou um outro aspecto
totalmente fora do queestamos discutindo aqui.
E' de um sujeito que po-de até nem ter terras,
mas é um sujeito quemora no meio_rural, ou
tem algum interesse no
meio rural, pode ser até
comerciante, mas quemanda prender, surrar,
bater, etc., passa a ser
latifundiário.

Meireles: Quanto à
questão da falta de uma
política agrária eu acho
que não se precisa de
uma legislação nova,

não precisa de nada. Es-
tá tudo definido. Basta
aplicar o que existe de
legislação hoje e de que
o INCRA dispõe, com
uma política fundiária
nacional e se caminhar
para frente.

Graziano: O que esta-
mos, querendo é que o
Estado intervenha para
garantir o uso social da
propriedade da terra e
me parece que o impor-
tante da questão é que
á não intervenção de Es-
tado prejudica a todos.
O resultado dessa não
definição de uma políti-

.ca social, no seu sentido
mais amplo, vem sendo,
no meu modo de ver, res-
ponsável pelos conflitos
de terra, responsável pe-
Ia especulação, responsa-

vel, enfim,, pelo cresci-
mento dás desigualdades
sociais. O fato de não ha-
ver uma regulamentação,
do órgão que deveria re-
presentar a sociedade co-
mo um todo, que é o Es-
tado, só beneficia aque-
les que já estão benefi-
ciados, isto é, só benefi-
cia os grandes, os espe-
culadores.,.. r

Meireles: Aí, é que eu
não concordo. Beneficia
não aos grandes mas.os
agentes perversos do
processo, como especula-
dor, o grileiro...

Lourenço: E' preciso*
distinguir aír três figu*-
ras. Temos o proprietário
rural, no sentido' do ho-
mem que tem a sua do-
cumentação, tem a sua
atividade, sua 'posse . é

propriedade legitima-
mente comprovada. E o
grileiro, que é o antagô-
nico dele.

Dai que eu defendo a
justiça agrária, porque
ela vai atacar o grileiro,
ó proprietário não.
Quanto, ao proprietário
nós, vamos partir para
uma segunda escala. Va-

. mos ter o empresário,' e
empresário que eu falo
é.nos termos do Estatuto
da Terra, p homem que
tem a terra para fins de
produção/ para 

'que ela
cumpra a sua função só-
cio-econômica.

O antagônico do em-
presário é o especulador
fundiário, o homem-que
embora tendo a proprie-
dade da terra, não a uti-
liza.

O especulador fundia-
rio tem a terra apenas
para esperar que
amanhã passe a estrada
tal. vem a linha de ele-
trificação na região, vão
ser montados ali adiante
armazéns d a CIBRA-
ZEN, então ele vai ga-
nhando não em função
do que está fazendo com
a terra, mas em função
dos melhoramentos que
o poder público está fa-
zendo. Então o empresa-
rio é um elemento útil
e o especulador é nocivo.

A outra figura é a do'
posseiro, homem que
realmente tem cultura
efetiva naquela terra e
morada habitual, perma-
nente. Ele trabalha ali,
nasceu ali, já está ali há
bastante tempo.

Ele tem o seu antagô-
nico que é o invasor, queé nocivo ao posseiro, e
que procura-se passar
por posseiro.

Temos que distinguir
o posseiro do invasor, o"industrial d a posse".•Normalmente este não
procura terra devoluta e
sim terra, titulada ou ter-
ra com projeto aprovado.
Então o empresário; se
sente compelido e, para
evitar amanhã uma de-
manda judicial que seria
mais cara para ele, se
submete àquela extorsão
e paga X para o sujeito
deixar aquela área'. De-
vemos dar combate real-
mente, combate sem tré-
guas, ao grileiro, ap espe-
culador fundiário e ao
invasor. (
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Essas d eformações
criam uma série de te-
mores. Então a meu ver,
além dessas concel-
tuações, acho que há
uma constatação: é a de
que existe uma demanda
de terras superior a ofer-
tas hoje existentes.

Nessa oferta de terras
que o INCRA tem feito,
temos visto o seguinte:
estamds hoje com uma
demanda para pequenas
propriedades, para pe-
quenas empresas rurais,
ainda insuficiente. Os
recursos disponíveis na
autarquia, são insufi-
cientes até para manter
o que nós temos hoje;
porque ao invés de nps
ampliarem os recursos,
nós tivemos cortes e hoje
estamos vivendo única-
mente com a arreea-
dação, não recebemos
mais nada.

"Há acusações de queos paulistas estão repar-
tindo d Norte. Por que,ao invés de ir para as
áreas de colonização do
Norte, não atuam nas
propriedades que pos-suem em São Paulo?
Nas suas fazendas pode-riam também exercer
sua função social".

São, no meu modo
de ver, duas estratégias
de abordagens diferentes.
da política agrária, quese deveria contemplar.

. Finalmente, o último
tópico — que talvez pu-déssemos centrar um es-
forço de debate, é a aná-
lise do resultado diferen-
ciai das várias políticas
agrícolas. Quer dizer, as
políticas agrícolas atin-
gtem diferencialmente os
vários tamanhos de pro-
priedade, os vários tipos
de cultura, as várias re-
giões do pais. Tem havi-
do um privilegiamento
da região Centro-Sul,
dás grandes proprieda-
des e de algumas cultu-
ras, em contraste còm
uma margihalização das
regiões mais atrasadas e
das pequenas proprieda-
des. Seria importante,
por exemplo, explorar a
idéia de que é preciso po-
líticas agrícolas diferen-
tes para beneficiários di-
ferentes, que não. é possí-
vel, indiscriminadamente
tentar colocar todos de-
baixo das asas da mesma
galinha.

Meireles: E' p r e c i s o
que se diga que há duas
distorções que são in-
compatíveis e que são o
latifúndio e o minifún-
dio, entendidos sob o
ponto-de-vista estrito do
seu uso econômico é do
seu uso.social. O grande
proprietário que nós
eventualmente represen-
tamos, não é o latifun-
diário, porque o latifun-
diário-nós não o repre-
sentamos, como não
defendemos os especula-
dores da terra. Porque é
tão latifundiário no meu
entender o indivíduo qüeestá especulando em ter-
ra rural, como com lotes
urbanos.

T o s h i o: Abrindo um
parêntese, quando se
trata de colonização
principalmente, nós te-
mos notado muita preo-cupação, por exemplo,
iio projeto Jary, que o
Governo está pratica-mente cedendo áreas
muito grandes para as
multinacionais. Isto vem
¦nos preocupar mais ain-
da quando sabemos que
as multinacionais hoje,
no mundo inteiro, como
dissemos há pouco, não
medem as conseqüências
e objetivos' finais deles.
E apenas o econômico
que interessa e isso tem
causado um preço muito
alto em termos sociais.

Lourenço: Como se co-
locou no início, no caso
da fusão IBRA-INDA
não ficamos apenas com
os problemas de coloni-
zação e de reforma agra-
ria. Foram incorporados
outros aspectos como
eletrificação rural, d e
cooperativismo e outras
atividades.

O IBRA, como órgão
ligado a reforma agrária,
tinha vinculação direta
e a decisão seia com
maior rapidez. Hoje so-

mòs obrigados a uma
verdadeira via c r u c i s,
porque somos ligados ao
Ministério da Agricultu-
ra mas os problemas são
ligados a outras áreas.
Daí acharmos que deve-
ria ser criado esse Con-
selho de Política Agra-
ria e por outro lado um,
órgão que vai supervisio-'
nar e executar, não liga-
do ao Ministério, mas di-
retamente à Presidência
da República, ou quandomuito a Secretaria do
Planejamento porque es-
te teria mais condições
já que se envolve com
muito mais coisas.

Meireles: Estou intei-
ramente de acordo. Aliás
é uma proposta oficial:
ligado diretamente à
Presidência da Repúbli-
ca ou nó máximo à Se-
cretaria do Planejamen-
to. •

Graziano: Tenta ndo
fazer uma recapitulação,
nós chegámos a dois
pontos importantes de
consenso, Um no que se
refere à necessidade de
uma formulação de uma
política agrária, uma es-
tratégia.de política agra-
ria,-que desse prioridade
ao sistema fundiário bra-
sileiro em termos nacio-
nais. Foi sugerido inclu-
si^ve um Conselho ho
qual tivessem assento
não só os órgãos gover-
namentais, mas as enti-
dades representativas in-
teressadas.

Ficou unanime a ne-
cessidade de os grupos
interesados p a r t icipa-
rem também no processo
de definição dessa políti-
ca agrária.

Um segundo consenso,
a que chegamos, é que
colonização e reforma
agrária seriam processos
complementares, não ex-
clusivos; e que o INCRA
não só foi sendo acumu-
lado de funções, de mais
tarefas, como foi perden-
do verba, operaciônali-
dade: e que seria neces-
sário agilizá-lo. Várias
propostas nesse sentido,
subordinação- talvez do
INCRA diretamente ao
Presidente da República
ou, quandp muito, à Se-
cretaria do' Planejamen-
to, enfim — a idéia de
que é preciso um orga-
nismo com mais poder,
com mais força de de-
cisão na área de política
fundiária. Também hou-
ve acordo que o estatuto
da terra ainda seria um
instrumento legal vali-
do, com necessidade de
ser' executado, posto em
funcionamento. Não é
tão necessário que se
promulguem novas leis,
como se cumpram a&iá.
existentes.

"No Estado de São
Paulo, segundo o último
cadastro, há 22 milhões
de hectares cadastrados.
Destes 22 milhões, 14
milhões estão em mãos
de laticínios. Imaginem
só o Estado de São Pau-
Io e estes 14 milhões de
ha cadastrados viessem
a exercer a função so-
ciai, o desemprego desa-
pareceria no Estado,
sem contarmos com o
produto excedente para
a exportação".

Toshio: Gosijaria de
complementar o que foi
colocado e falar um pou-
co sobre a legislação tra-
balhista. Hoje, infeliz-
mente, o movimento sin-
dical brasileiro não tem
aquela autonomia, não
tem a liberdade que ne- •
cessita para poder exer-
cer a função de órgão de
representação e de rei-
vindicação. Daí o poder
econômico se difundir no
mundo inteiro, onde as
multinacionais não me-
dem a s conseqüências
para atingir o seu fim,
o seu objetivo final. Mas
torna-se necessário que
haja autonomia e liber-
dade do movimento sin-
dical no nosso país, prin-
cipalmente para fazer
cumprir a legislação tra-
balhista. Depois de mais
de uma década da pro-
mulgação do Estatuto ao
Trabalhador Rural ain-
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da se fala em não cum-
primento da legislação
trabalhista; não há ano-
tação de carteira. Para
nós isso é até um pouco
vergonhoso, mas é a rea-
lidade.• Entendemos que é de
suma importância criar
um quadro de inspetores
do trabalho específico
para auxiliar ou para
exigir o.cumprimento da
legislação trabalhista no
nosso meio. Isso se
impõe, considerando que
a maioria dos inspetores
que hoje existem não se
propõe a visitar fazen-
das do interior. Difícil-
mente eles vão, diante
dos v á r i o s obstáculos.
Alegam que não têm
condução para o trans-
porte do pessoal para as
fazendas e que teriam
que andar no meio dos
carrapichos. Tanto que
eles dificilmente visi-
tam as fazendas para fa-
zer uma fiscalização efi-
ciente.

Entendemos, daí, que
uma das soluções para
forçar o cumprimento da
legisl ação trabalhista
seria a criação de um
quadro específico que
possa atuar no meio ru-
•ral. Seria um quadro de
Inspetor da Justiça do
Trabalho, para a devida
fiscalização.

Outro entrave é a si-
'tuação de achatamento' salarial d o trabalhador
brasileiro, com a inexis-
tência do poder coerciti-
vo da própria Justiça do
Trabalho.

Sabemos que hoje
existe um índice de rea-
justamente salarial de-
cretado pelo Governo e
o Poder Judiciário' tem
que fazer cumprir aque-
Ia faixa, mas ele não tem
aquela função de árbi-
tro, de conciliador. E isso
tem causado um prejuí-
zo muito grande aos tra-
balhadores rurais.

1 Há necessidade da re-
formulação da política
salarial, pois hoje o sala-
rio mínimo esta aquém
da realidade, das neces-
sidades de uma família
poder sobreviver. Então,
s e necessita urgente-
mente reformular a po-
lítica salarial.

São necessárias juntas
de Conciliação e Julga-
mento em todas as Co-
marcas do país, uma vez
que com industriali-
zação, o número de assa-
lariados aumenta cada
vez mais e os litígios
também. Em São Paulo,
por exemplo, entrando
agora em detalhes, fo-
ram criadas 26 juntas no
interior, mas fica muito

distanteda jurisdição, o
seu campo é muito am-
pio e acaba trazendo o
desestímulo ou impedin-
do praticamente o tra-
balhador a pleitear o res-
sarcimento dos prejuízos
causados pelo mau em-
pregador na Justiça. EÍe
chega a desanimar dian-
te da distancia de' ter
que percorrer mais de
100 ou 120 quilômetros.

Nós centralizamos a
discussão até agora,
mais sobre a idéia de
ocupação de novas fron-
teiras, do modelo dessa
ocupação, enfim de as-
pectos relacionados com
a colonização.

"Em 1975, chegamos a
ter 4 milhões 500 mil
menores entre 10 a 14
anos, considerados como
pessoal Ocupado na agri-
cultura. Paralelamente
a isso, houve um proces-
so generalizado de con-
cent ração fundiária,
tanto da posse da terra,
como da propriedade da
terra."

Acho que está faltan-
.do um pouco mais de
atenção da nossa parte
a alguns pontos. Por
exemplo, em relação às
tendências reveladas por
dados do Censo entre 70
e 75; houve um aumento
muito grande do conti-
gente de menores ocupa-
dos na agricultura ó que
é um indicador do au-
mento da pobreza, um
aumento do pessoal ocu-
pado nos minifúndios,
dõs subempregados, etc.

Em 1975, chegamos a
ter quatro milhões e
meio d-e menores en-
tre 10 a 14 anos,
considerados como pes-
soai ocupado na agri-
cultura. Um outro dado
complementar a esteé
que, em termos de
criação de emprego, as
regiões mais desenvolvi-
das, vale falar — Sul e
Sudeste — responderam
com taxas muito peque-
nas de crescimento de
emprego na agricultura
— menos de dois por
centro ao ano, ao pas-

so que regiões mais
novas, como por exem-
pio, o Norte e o Cen-
tro-Oeste, responderam
com taxas de cresci-
mento de empregos en-
tre cinco a 10% ao ano.

Paralelamente a isso,
houve um processo gene-
ralizado de concentração
fundiária, tanto da posse
da terra, como da pro-
priedade da terra. Por
exemplo, entre 1970 e
1975, os' índices de con-
centração da posse da
terra no Brasil, que vi-
nham se mantendo por
volta de 0,840 nos últi-
mos 50 anos,, passaram
para 0,855, que é um
crescimento significativo
em termos de concentra-
ção fundiária num curto
tempo de cinco anos.
Esse crescimento locali-
zoü-se especialmente em
alguns estados da região
Sul — vale dizer: Para-
ná; Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, lugares
onde era importante a
participação da pequena
propriedade; E esse crês-
cimento se deveu à forte
redução do número de
pequenos posseiros, pe-
quenos parceiros e pe-
quenos arrendatários.

A concentração d a
propridade de terra se-
guiu. a mesma ten-
dêricia. Os dados, por
exemplo, publicados pe-
Io INCRA para 1976,
revelam um crescimen-
to de novo assustador
do índice de concen-
tração da proprieda-
de da terra. A atüali-
zação do cadastro de
1972 revela que se pas-
sou de um índice de
grau de 0,837 em 1972,
para 0,849 em 1976 sem
mudar a base ou seja
apenas com as alte-
rações havidas no perío-
do 1972/76. E esse crês-
cimento da concen-
tração, ao contrário do
que se poderia pensar,
não ocorre nas regiões
Norte e Centro-Oeste,
mas ocorre em São Pau-
Io, ocorre no Paraná e
ocorre no Rio Grande do
Sul, vale dizer nos Esta-
dos, de agricultura mais
capitalista.

Então, eu gostaria que

se discutisse um pouco
mais o problema da
concentração fundiária í»
e o problema do emprego /|
na agricultura, nos Esta- l
dos já de estrutura agra-
ria organizada. Ou seja,
que soluções, que pers-
pectivas, que formas de
intervenção se poderia
realizar nestes Estados,
nestas regiões.

- Meireles: Eu tenho a
impressão que nós pode-
ríamos abordar esses as-
pectos, mas no meu pon-
to de vista, nós vamos,
voltar sempre aos temas
anteriores. Eu acho quese nós pensarmos a nível
de modelo agrário, lem-
brando os outros aspec-
tos que envolvem a defi-
niçãó de modelo agrário,
a estrutura do zonea-
mento, a estrutura do
preço, do dimensiona-
mente e a programação
da produção...

Parece, então, què es-
tes o u t r o s fenômenos,
que você está analisando
são decorrentes da falta
da política agrária, no
que diz respeito aos ou-
tros itens que nós não
estamos analisando
aqui, porque estamos cir-
cunscritos ao problema
fundiário. Parece ele-
mentar a falta de zonea-
mento, a falta de di-
mensão de uma estrutu-
ra de preços fazem com
que a propriedade perca
a sua dimensão econômi-
ca em muitas regiões.

"Entendemos que é de
suma importância criar
um quadro de inspetores

.do trabalho específico
para auxiliar ou para
exigir o cumprimento da
legislação trabalhista no
campo".

1OTH8!s

A meu ver, portanto,
os reflexos da estrutura
fundiária tem efeitos
dramáticos, porque isto
que você mencionou é
uma das verdades. Mas
também é verdade que o
fracionamento da pro-
priedade, nesses mesmos
Estados, também foi as-
sustadoramente crescen-
te, em termos de área f í-
sica. No Rio Grande do
Sul, o aumento de área
física, com propriedades
de menos de 50 hectares,
nos últimos 10 anos, é
um negócio assustador.
O que não quer dizer
que se ganhou em ter-
mos da universalização
do acesso à propriedade.
Ao contrário, se perdeu
às vezes a capacidade de
produção. E se perdeu,
por quê? Por nenhum
aspecto intrínseco da es-
trutura fundiária desse
Estado. Mas, do meu
ponto-de- vista, como
conseqüência da falta de
uma política que perini-

ta você dimensionar os
critérios dè maximiza-
ção do uso potencial e
social da- terra nessas
regiões.

Toshio: O movimento
sindical está consciente
da função que. deve exer-
cer, mas, diante da atual
conjuntura, da limitação
de atuação do próprio
movimento sindical, o
próprio movimento seria
entorpecido ou enfraque-
cido, não apresentando
aquele vigor necessário
para reclamar como pro-
tagonista.

Basta dizer que, no Es-
tado de São Paulo, se-
gundo o último cadastro,
há 22 milhões de ha ca-
dastrados. Destes 22 mi-
lhões, 14 milhões estão
nãs mãos de latifúndios.
Imaginem só no Estado
de São Paulo se estes 14
milhões de ha cadastra-
dos viessem a exercer a

função social que' todos
nós entendemos necessá-
ria, o desemprego desa-
pareceria do Estado de
São Paulo, sem contar-
mos com o produto exce-
dente para a exportação.
Isto num Estado que é
considerado o Estado-lí-
der do país. Tanto é que
ficamos um pouco en-
tristecidos quando enfa-
tiza-se muito em termos
de colonização, como se
colonização viesse a
substituir as falhas exis-
tentes na atual estrutu-
ra latifundiária.

Lourenço: Apenas
acho que a colonização
é um instrumento auxl-
liar mas nunca a Refor-
ma Agrária) é coloni-
zação. Parece-me que fi-
cou bem claro que eram
dois pontos bem distin-
tos.

Toshio: O problema de
Reforma Agrária, o pro-

blema de tensão social
que levanta é muito, va-
go. Nós entendemos !que
o problema de tensão so-
Ciai, além dos conflitos
diretos, existe, inclusive
em S. Paulo, no Rio de
Janeiro, existe pratica-
niente nos Estados to-
dos. Essa tensão social é
caracterizada por áreas
onde existe uma concen-
tração de mão-de-obra,
onde muitos trabalhado-
res não têm condições de
encontrar áreas para
trabalhar.

Entendemos que isso.
justificaria plenamente
a decretação de áreas
prioritárias de Reforma
Agrária.

Lembraria que existe
também no próprio Esta-
tuto da Terra as Co-
missões Agrárias. Essas
Comissões Agrárias sem-
pre ficaram no papel e
inclusive existem áreas
prioritárias já no país,
onde está simplesmente
no papel sem nenhuma
efetivação em termos de
Reforma Agrária.

"Um consenso a que
chegamos é que coloni-
zação e reforma agrária
seriam processos com-
plementares, não exclu-
sivos; e que o INCRA
não só foi sendo acumu-
lado de funções, de mais
tarefas, como foi per-
dendo verba, operacio-
nalidade."

Lembraria também o
Artigo 28 do próprio Es-
tatuto onde diz que "os
recursos aplicados con-
forme o determinado no
Parágrafo Io, Artigo 28,
do Estatuto da Terra, no
qual determina a sua
aplicação, exclusivamen-
te para o pagamento das
desapropriações".

Gervásio: Gostaríamos
de fazer uma alusão ao
problema da questão das
transformações no Cen-
tro-S u 1, aparentemente
acusando um problema
de concentração, da pos-
se da terra e desempre-
go.

E' possível que este se-
ja um dos maiores pro-
blemas que estão seijdo
c o locados atualmente.

Mas acho que ha Amazô-
nia, inclusive, este pro-
blema se torna mais
agudo. O que pressupõe
um projeto desses d e
agropecuária, se for real-
mente arcar direitinho
com o que promete, de-
pois de buscar 'o cara na
região de origem, levá-lo
de avião, alimentá-lo
com o que fica mais caro
pelo transporte, a mão-
de-obra se torna pouco
Viável na Amazônia. Daí
surgem problemas d e
leis hão serem obedeci-
das, de relatos de escra-
vidão, etc. Eu pergunto
como, economicamente,
seria viável uma ocupa-
ção com desmatamen-
to.que pressupõe levar
trabalhadores para lá,
ainda mais precisando
deles por um só período
(na época da implan-
tação do. projeto) e de-
pois o cara que se vire,
como conceber um pro-
grama de ocupação via-
vel, nessas condições de
mercado d e trabalho.
Quem vai para esses pro-
jetos é como uma ponte
para se tornar um pos-
seiro. E' uma contra-
dição. Por um lado existe
o processo migratório
querendo a terra, por ou-
tro as opções de emprego
são precárias. A econo-
micidade do projeto fica
pressupondo uma oferta
de mão-de-obra muito
exigente, qpie não há.

Acho que a gente po-
deria dar mais importan-
cia ao mercado de traba-
lho. E' provável que.,
amanhã, este seja ,um
aspecto cada vez mais
importante no problema
da agricultura.

Toshio: Há acusações
de que os paulistas estão
repartindo o Norte. Por
que, em vez de ir para as
áreas de colonização do
Norte, não atuam nas
propriedades que pos-
suem em São Paulo? Nas
suas fazendas poderiam
também exercer sua
função social. Nós sabe-
mosque proprietários de
latifúndios, que pode-
riam ser explorados, vão
para o Norte, não ficam
apenas em São Paulo.
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• ^V^eo informe: especial
Será que isto não está
custando muito caro pa-
ra o Brasil'em termos so-
ciais?

Meireles: Acho que são
coisas distintas.

Eu quero reafirmar
que sou inteiramente ía-
vorável à colocação "pie-
na das terras ihfra-estru-
turadas no uso social,
porque o ponto-de-vista
que eú defendo é do em-
presário, não é do espe-
culador de terra. Quem
não coloca nó uso pleno
social onde especialmen-
te a nação despendeu re-
cursos elevados com in-
fra-estrutura e equipa-
mentos sociais, evidente-
mente deve sfer forçado,
pelas maneiras legais
existentes, sem violên-
cia, a colocar-se sob o
dispositivo social ou a
pagar o equivalente ao
Governo.sob a forma dè
tributos que corresppn-
deriam ao que ele estaria
produzindo' se o estivesse
fazendo. E' uma alterna-
tiva que eu já acho mui-
to concessiva sem poder
ser. Mas, enfim, é uma
concessão.

"Hoje estamos com
uma demanda de terras
para pequenas proprie-
dades ainda não satis-
feita. Os recursos dispo-
níveis na autarquia são
insuficientes até para
manter o que temos ho-
je."

O segundo aspecto —
me parece que o proble-
ma da mão-de-obra nas
áreas densamente ocu-
padas do país tem aspec-
to inteiramente diverso
do da nova fronteira.

No Estado de São Pau-
Io hoje, como no do Pa-
raná, o problema do
"bóia. fria" não é apenas
a existência da sazonali-
dade do mercado de tra-
balho. É um problema
hoje inclusive quase que
de pressão cultural, em
que o indivíduo que mo-
rava na fazenda antiga-
mente hoje já não se dis-
põe mais a morar lá, da
introdução dos mecanisr
mos da legislação traba-
lhista e de uma série- de
problemas que não fo-
ram devidamente incor-
porados no custo da pro-
dução.

Na Amazônia o caso é
diferente. E á sua análi-
se é rigorosamente per-
feita: foi aquele processo
original onde, para abrir
10 ou 20 mil hectares de
pastagens, muitas em-
presas usaram 500, 800 a
1.000 trabalhadores por
ano. Foram chamadas
pelo Governo, duplamen-
te, como um apelo for-
mal e como um apelo
substancial em, termos
de incentivos fiscais. De-
pois essas empresas
cumpriram o objetivo
para o qual elas foram
chamadas, construíram
suas cercas, derrubaram,
formaram as pastagens,
construíram sua infra-
estrutura e começaram a
operar sua pecuária,
com necessidade de 5%
daquela mão-de-obra que
ela usuo no princípio.
Desmobilizou 95%. Isto
gerou o problema dos
posseiros.

A solução para o caso
da Amazônia a meu ver
existe e é muito mais
simples, muito mais
tranqüila do que nas zo-
nas já ocupadas, onde já
existe uma estrutura
fundiária já estabelecida
e outros mecanismos
culturais implantados.
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Toshio: A possibilda-
de de se furtar ao cum-'
primento da. legislação
trabalhista, estimula o
uso dos volantes. O tra-
balhador volante não vê
os frutos do seu traba-
lho. Consequentemente
não se sente responsável
pelo trabalho que exerce.
Ele trabalha hoje numa
propriedade, amanhã
trabalha em outra e não
sabe o que vai lhe acon-
tecer amanhã. Além dis-
to, o desgaste físico na
locomoção dessa pessoa
tem que ser considerado. ,
Ele se locomove da cida-
de para o local de traba-
lho. Ele tem que se levan-
tar de madrugada, às
quatro horas da manhã,
ir para o trabalho, num
veículo que não tem ne-
nhuma segurança. Por
outro lado, existe a nos-
sa preocupação, em que
pese o Governo propolar
a criação de cooperativas
de trabalhadores volan-
tes, que essas cooperati-
vas de trabalhadores vo-
lantes p o de r i a m ser
substituídas pelo simples
cumprimento da legis-
lação trabalhista.

Lourenço: Aqui se le-
vantou uma colocação
de que não se cumpre a
legislação trabalhista e
que apenas eles driblam
a legislação trabalhista,
feita pelo empreiteiro ou
pelo gateiio. que não
tem obrigação trabalhis-

ta nenhuma. Por falta
de assistência do Minis-
tério do Trabalho, esse
gateiro pode pagar o que
quiser. É preciso que ha-
ja uma fiscalização para
apurar esses excessos do
empreiteiro rural. Ele
tem que ser agregado à
1 e g islação trabalhista,
como é feito com relação
à indústria e ao comer-
cio. Isso eu acho funda-
mental, porque senão vai
desestimular mesmo.

E preciso que esse tra-
balhador rural também
esteja agregado à pro-
dução. O empresário evi-
d e n t emente, também
vai querer ter uma mão-
de-obra mais fixa, por-
que ò bom trabalhador
ele não vai querer per-
der. . ,

Toshio: Queria ainda
agregar algo à questão
da política salarial. Infe-
lizmente, hoje qualquer
movimento sindical que
p 1 eiteia reajustamento
salarial, se diz que isso
vai influir no aumento
da inflação e no custo

'de vida, etc. e tal. Na
nossa maneira de ver, to-
da vez que o reajuste sa-
larial ocorre, simples-
mente se busca alcançar
a inflação. Assim sendo,
não colocamos o reajuste
salarial como a causado-
ra da inflação ou do au-
mento do custo de vida.

A causa do reajuste
salarial é o custo de vida.
Ele' pede reajuste sala-
rial para poder apenas
equilibrar o seu orça-
mento.

Lourenço: Quanto ao
problema da r e f o r m a
agrária é praticamente
Um assunto que não foi
tocado.

Achamos que, até para
um efeito psicológico, a
reforma agrária poderá
ter um efeito muito
grande.

Gostaria de endossar
que o INCRA deveria es-
tar sob poder decisório
direto do Sr. Presidente
da República. Na atual
situação, o Ministério da
Agricultura é um Minis-
tério econômico e difícil-
mente ele demonstra um
interesse social.

Ele se preocupa única-
mente com a produtivi-
dade da terra. E só a pro-
dutividade; a parte so-
ciai, a* preservação dos
recursos sociais, nada é
feito nem falado. Então,
a vantagem dos sindica-
tos aí está.

Desejaria que nos ocu-
passemos mais nessa
questão da mão-de-obra
quanto ao problema da
geração d e empregos.
F u ndamentalmente, o
Estado precisa preocu-
par-se em fornecer traba-

lho à população. E num
país como o nosso onde
a indústria é altamente
oligopòlizada, com sofis-
tiçados padrões tecnolo-
gicos, a agricultura pre-
cisa hoje, ao contrário
das funções clássicas, re-
ter mão-de-obra, criar
empregos.

Mas de certa forma es-
tamos aumentando o su-
bemprego na agricultu-
ra, à semelhança do que
ocorre na cidade. Mais
do que isso, estamos
criando o emprego im-
produtivo, ou pouco pro-
dutivó e*a produtividade
no trabalho continua de-
crescendo ou crescendo
muito lentamente.

Nesse sentido, lembra-
mos a política de moder-
nização da agricultura
que tem sido de privile-
giar, de subsidiar o capl-
tal. O importante da
questão é que na moder-•nização que assistimos
ná agricultura brasi-
leira, foi pensada, ini-
cialmente, em ser uma
ajuda para depois a agri-
cultura decolar e voar
sozinha, andar pelas pro-
prias pernas. Entretanto
parece que se tornou "es-
mola" necessária e per-
manente. Quer dizer, o
nivel de dependência ho-
je na agricultura moder-
na do subsídio estatal è
muito maior, no meu

modo de ver, do que era
antigamente.

Então, me parece tam-
bém que é hora também
de se repensar o subsídio
à agricultura, pensando
em termos de problema
de emprego, dè um modo
geral. Em relação a esse
fato vale dizei que subsi-
diar o capital significa
ao mesmo tempo taxar.
relativamente a mão-
de-obra.

Meireles: Na verdade,
o que se está se precisan-"do é viabilizar a ativida-
de empresarial em qual-
quer escala na agricultu-
ra, para ser tão atrativo
o sujeito abrir uma casa
comercial, quanto uma
indústria, -quanto uma
atividade agrícola. Isso
em qualquer parte, até
o pequeninínho. E quan-
do se vai fazer esta ativi-
dade se contemple, como
se contempla nas outras
atividades, a justa re-
numeração do trabalho.

, Então me parece real-
mente que na discussão
de um grande modelo
agrário nacional, além
do problema fundiário, o
do zoneamento, existe o
da definição da estrutu-
ra de preços. Porque essa
estrutura de preços tem
que compatibilizar uma
série de coisas e ela tem
que levar em conta as
características do setor

agropecuário, que são
distintas dos outros seto-
res.

Então, hoje, é de tal
ordem arriscada a ativi-
dade agrícola que real-
mente existem uma série
de indefinições. E, na
verdade, muitas empre-
sas agrícolas que pode-
riam estar desempe-
nhando um grande pa-
pei, estar absorvendo
grandes contingentes de
mão-de-obra, não o es-
tão por força dessa in-
definição.

Lourenço: Esta mos
vendo que o crédito
tem sido incentivado
mas não tem contra-
partida. Em multas
regiões ainda seria mais
interessante o pessoal
trabalhar com a mão-
de-obra de que ele
dispõe, ele prefere con-
tratar um equipamento
sobre o qual não vai pe-
sar ônus sociais., N a
Amazônia estão brigan-
do em matéria de técni-
ca de modernização de
insumos, mas se está dei-
xando mão-de-obra &em
opção, criando uma po-
pulação marginal. O in-
centivo é para o sujeito
aplicar mais inseticidas,
•adubos, para comprar
equipamentos, máquinas
e não há nenhum incen-
tivo, nenhuma compen-
sação em o sujeito absor-
ver a mão-de-obra. Eu
citei a necessidade ,je
criarmos a forma de em-
presa Individual de so-
ciedade anônima, de em-
presa social agrária, aon-
de haja estrutura para
evitar que esse'pequeno
agricultor no momento
em que ele não pode
competir, pelas dificul-
dades que lhe são impôs-
tas, perca o imóvel dele.
Este é um dos modelos
que eu vejo para este
prob 1 ema de concen-
tração de terras da agri-
iultúra mais desenvolvi-
da, aonde essa chamada
modernização está sendo
feita de forma expurga-
¦tória para o nosso agri-
cultor. E não é isso o que
estamos pretendendo e
sim prender esse homem
mais no campo, criar
opções para ele, exata-
mente dentro do campo.
O nome não vem ao caso,
mas a idéia básica seria
esta de aglutinação ao
invés de o sujeito vender
isso a um que já tem
uma área maior.

Toshio: Gostaria de fa-
zer um rápido comenta-
rio, a respeito da_diferen-
ça quanto ao pequeno
produtor em relação aos
médios e aos grandes.
Nós estamos convictos
da necessidade de se
abrir uma linha de crédi-
to específico para os pe-
quenos. Quando se trata
dos grande proprietários,
o próprio gerente tem
um tratamento diferen-
ciado. Daí nós entender-
mos ser de suma impor-
tancia criar Um sistema
diferente, um tratamen-
to diferenciado também
para que os pequenos
.produtores se sintam um
pouco mais seguros, pá-
ra continuarem exercen-
do aquela atividade úni-
ca que eles sabem fazer,
que é a agricultura.

Graziano: Pelos pró-
prios dados do INCRA,.
assusta muito a quanti-
dade de terra que se en-
contra não utilizada. Por
exemplo, a estatística
dos imóveis totalmente
inaproveitados, não utili-

zados, "imóveis vazios",
chega a 45 milhões de
hectares, que é exata--
mente a mesma área
ocupada pelos minifún-
dios em todo o país". E
a grande maioria desses
Imóveis onde não há,né;(
nhum tipo de expie. !•
ração, declarado pelo
próprio proprietário, se
encontra nas regiões
Centro-Sul e Nordeste!
Numa conjuntura onde
o preço da terra como no
Estado de São Paulo está
se valorizando à base;de
30 % ao ano em termos :
reais (isto é, descontada
a correção monetária) a '
terra passa a ser fuhdá:'
mentalmente reserva dé
valor, passando a pro- i
dução propriamente dita '
a ser uma atividade :
acessória. Mas a minha
questão é a seguinte:.;
voltou-se a falar num .
processo de r e f o r m a -
agrária via tributação/
Essa é uma das idéias
que andam aí sendo
faladas e insistidas. Sa- ',
be-se, por exemplo, que *
a maioria dos devedores
do Imposto Territorial'
Rural do INCRA sãò''
g r a ndes proprietários.
Essas pessoas que não
pagam o ITR hoje, es--
ses grandes proprieta-1 :.
rios, têm politicamente,-
um peso muito ¦ impor»
tante. E mais do que ísí"
so, a base de sustentação
do Governo, do próximo '
Governo especialmente, :
vem de regiões onde o
peso político dós proprie- .
tários rurais ainda é
muito grande.

Quer dizer, ha ve r i a> •
reações a uma tentativa^.
por exemplo, de tornar •
a alíquota dol.T.R. sufi- 

'i

cientemente alta, que
realmente obrigasse o seu
proprietário a colocar su-. :.
as terras sob função so-
ciai. Seria viável, portan-
to, um processo de refor-
ma agrária no Brasil ho- ..
je, via tributação? Lou- -
renço: Quanto ao proble-
ma da sustentação do
Governo, nós vamos ver*- -
que quatro estados do' ¦
Brasil, basicamente, Máív .
rarihão, Piauí, Ceará e
Bahia, é que deram. ¦
maioria para o Governo- !
na Câmara dos Deputa-:'
dos. Então estamos yenr,.
do que nessas áreas nós ,
vamos encontrar alguns
problemas. Mas aí vamos* '
entrar num quadro inte-
ressante. A colocação po-^
li tica desses estados édi-
ferente da que é feita
aqui no sul do pais.

'ti. V- "''

O' que eu acho é que
estamos num momento
em que o próprio empre-
sário agrícola está sen-
tindo que quem está pa-
gando esse prejuízo todo,
da inflação, etc., é a pró-
pria agricultura. Então,
está sendo ruim não só
para o trabalhador, mas
para ele mesmo, que co-
meça a sentir os reflexos.,

A colocação de refor-
ma agrária na tributa-
ção não vai resolver na-
da. Tributação é um cha-
mçido, é uma advertência;'
porque muitas vezes ó
sujeito vai nessa tribu-
tação e vai levando..Na
proposta original do Es-
tatuto da Terra, a tribu-
tação era muito mais

. violenta: a alíquota era
dez vezes a atual. Hoje,
vai numa alíquota mais .
suave, quase que pratica-
mente sem forçar as ter-
ras abandonadas a cum-
prirem sua função so-
ciai.
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Os tópicos dos temas

dos painéis a serem de-
senvolvidos durante o
seminário em Brasília
— de 15 a 18 de janeiro
próximo — são os se-
guintes, pela ordem de
realização de cada pai-nel:

PAINEL I -
AGRICULTURA

EMERGENTE: SEU
CONTEXTO POLÍTICO

INDUSTRIAL
— O papel estratégi-

co do setor
Deve se discutir em

que consiste dos pontos
de vista político, econô-
mico e social, o conteúdo
estratégico da agricultu-
ra vis-a-vis o futuro de-
senvolvimento do pais.
Para tal, é necessário
que se estabeleçam su-
cintamente, como para-

\metros, os objetivos na-
çionais e a futura orien-
ação da economia e da

( ,Medade brasileira. Per-' 
gunta-se se seria conve-
niente, ou mesmo possí-
vel, que nosso crescimen-
to mantivesse o mesmo

i ritmo de aceleração ado-
1 tadb no passado recente.

Uma vez definidas estas
{condições . apriorísticas,

passar-se-ia, então, a de-
\finir o papel do setor

igrícola como contri-
suinte desses grandes
objetivos. Qual o signi-
ficado da propaladaMoijidade que se daria•e/p,, setor agropecuário?
Seria ela uma priorida-de para ganhar ou para
pagar?

— Poder de Barga-
Inha político-ins-
ititucional da agropecuá-
«ia
I Sabidas as condições
(de elevada atomicidade
(do setor agrícola, de que
?modo os produtores ru-
p-ais poderiam assegurar,
jino curso de sua contri-
(buição ao contínuo crês-
(cimento econômico e so-
(ciai, a apropriação de
(uma falta adequada da
(distribuição da renda ge-
H'ada por esse desenvolvi-
(mento? De que modo es-
jta. atomicidade e diversi-
(dade de interesses parti-
iculares seriam limitan-
(tes naturais a uma ativa
(representação do setor
irural na esfera política>e no âmbito das insti-
;tuições governamentais
(do Poder Executivo? Su-
:gere-se a idéia de uma
.débil participação da li-
jderança agrícola nas de-
cisões governamentais:
lem que. medida este pro-
blema decorreria da ca-
;racterística geral de bai-
íx a r e presentatividada
idos agentes produtivos
(no contexto decisôrio na-
leional? Ou seria esse fe-
.nômeno devido a outros
ifatores de ordem históri-
(ca, cultural ou .econômi-
íca

Passando à análise
das atuais instituições
ao alcance da influencia
dor. interesses da agri-
cultura, de que modo po-
der-se-iam definir como
excessivamente herméti-
cas estas instituições? O
Ministério da Agricultu-
ra deveria ter foros per-manentes d e consulta
obrigatória junto às lide-
ranças rurais? Seria a
estrutura do MA, ideal-
mente, d e orientação
eminentemente técnica?
E a representatividade
do MA perante os demais
Ministérios, seria ader
quada? Seria convenien-
te a participação do MA
no Conselho Monetário
Nacional?

3. O Homem do caro-
po, seus objetivos e seus
condicionamentos.

Costuma-se definir o
meio rural como relativa,
mente atrasado em com-
paração aos demais seto-
res da economia. Qual é
a visão que se tem hoje
do homem do campo do
ponto de vista de seus
objetivos econômicos, po-
líticos e sociais, seus con-
dicionamentos e suas re-
lações com os demais
participantes da socieda-
de brasileira? De um la-
do, estão os produtores-
p roprietários, represen-

tados pelos sindicatos
patronais e outras asso-
ciações congêneres. De
outro lado, está a grande
massa de trabalhadores
sem terra, os proprietá-
rios de pequenos mini-
fúndios, os posseiros e
arrendatários. De quemodo o conflito entre es-
ses diversos grupos so-
ciais dentro da agricul-
tura prejudicam sua re-
presentatividade global
perante os demais com-
ponentes da sociedade
brasileira?

Já no âmbito das re-
lações intersetoriais, está
o setor transformador
agroindustrial, de carac-
tèrística via-de-regra oli-
gomorfa, que tem obtido
razoável respaldo dos
agentes governamentais,funcionando como clien-
tela permanente daque-
les agentes. O governotem usado esta clientela
para executar suas poli-tocas, ès vezes ultrapas-"sadas, 

de promoção do
setor agropecuário. Em
que medida essas políti-cas estariam fadadas ao
insucesso em.virtude do
contínuo conflito de in-
terçsses entre \0 s e t o r
agrícola e o setor trans-• formador agroindustrial
e agrocomercial?

Deve-se analisar tam-
bém o conflito latente
entre o setor produtivorural e a grande massa
consumidora. Essa to-
lhida em seus ganhosreais, seja pela manu-
tenção de salários fixos
n ominalmente durante
períodos fortemente in-
flaciohários, seja porquetêm seus salários reajus-
tados abaixo das taxas
de inflação, impõe so-
bre o Governo a necessi*
dade de manter orça-
mentos alimentares den-
tro de severa contenção.
Os agricultores, por seu
turno, sentem os seus
ganhos reais amputados
quando o Governo imple-
menta tais políticas de
ajuste do orçamento ali-
mentar,? aos níveis sala-
riais controlados das
classes média e trabalha-
dora. Quais as formas de
solução deste conflito?
Presume-se, ainda, quehaja disputas entre os
interesses de setores eco-
nômlcos novos, que. ne-
cessitam. de incentivos
g ó v e rnamentals paraseu desenvolvimento e os
interesses dos produto-res rurais, que na falta
de outros mecanismos de
captação dos benefícios
do crescimento econômi-
co, passam a exigir parasi transferências explíci-
tas do Governo através
de subsídios as suas ati-
vidades. Se se mantêm
os subsídios a todos os
setores, penaliza-se os as-
salariados pelo recrudes-
cimento inflacionário; se
a opção é cortar os subsí-
dios a um" ou outro setor,
d iscriminadamente, es-
tes se sentem alvejados
pela indiferença gover-namental. Se se au-
mentam os tributos ou
a,dívida pública para co-
brir os gastos, penaliza-se os contribuintes de
hoje, ou a geração de
amanhã. O que fazer?

• PAINEL II -
AGRICULTURA
E A POLÍTICA
MONETÁRIA

1. Compatibilidade en-
tre a política de crédito
agrícola e o orçamento
monetário.' 2. Subsídios — A filo-
sofia e o custo social.

3. Subsídios da pro-dução à comercialização
e a'investimentos agríco-
Ias — Validade da subor-
dinação a critérios não
diferenciados.

4. Política de subsídios
e política de preços de
produtos agrícolas.

5. Política de preçosmínimos — subordina-
ção e interdependência à
política monetária.

6. A política de esto-
quês reguladores e de
i mportações compensa-
tórias para adminis-
tração dos preços inter-
nos. v

7. Efeitos monetários
da internalização dos
preços internacionais em
produtos voltados para o
mercado interno.

Os painéis e as questões
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. 8. Aumento da oferta
de produtos agrícolas co-
mo agente antiinfla-
cionário e reflexos na
renda do produtor.9. A política cambial
e seus reflexos na oferta
e/ou na renda agrícola.

10. A participação de
recursos próprios do pro-dutbr como imposição
institucional.

11. Tratamento favo-
recido a agricultura
vis-à-vis da política de
subsídios aos demais se-
tores da economia.

12. A possível influên-
cia da política de crédito
agrícola na evolução dos
preços da terra. -

13. O crédito subsidia-
do e a possibilidade da
exigência de contra-par-
tidas de caráter social.

14. Financiamento fa-
vorecido à mecanização
acelerada e reflexos no
nível de absorção da
mão-de-obra — conflito
de objetivos.

PAINEL III -
A AGRICULTURA
NUM CONTEXTO

DE URBANIZAÇÃO

1. O emprego no Cam-
po e na Cidade: aspectos
econômicos e sociais.

2. Migração campo-ci-
dade: causas e efeitos.

3. Infraestrutura ur-
bana e desenvolvimento
da área rural: o papel
estratégico das cidades
pequenas e médias.

4. Educação1, formal e
informal.

5. Emprego permanen-
te e sazonal — a urbani-
zação.

6. Programas de De-
senvolvimento Integrado
(Urbano-Rúral) em zo-
nas urbanizadas (desen-
volvidas ou não), no
Centro-Oeste e na Ama-
zônia.

7. O custo social da ex-
pulsão da mão-de-obra
rural para as cidades e
os programas de fixação
do homem à terra.

8. Concentração o u
dispersão de equipamen-
to urbano e sua impor-
cia para o problema mi-
gratorio e no apoio ao
d e s e n v o lvimento do"hinterland".

PAINEL IV -
A COMERCIALIZAÇÃO
COMO INSTRUMENTO

DE VALORIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL
1. A importância da

comercialização para o
produtor rural: sua ne-
cessidade e capacidade
de participar no processo
de distribuição além-por-
teira.

2. A informação de
preços e mercados (insu-
mos e produtos finais) a
nível de. pro*dutor: im-
por tancia, freqüência,
volumô-s.qualidade.

3. As estruturas ^co-merciais arcaicas e mo-
dernas ("aviador", "ca-
mioneiro", cerealista pri-
mário, atacadista, bode-
queiro, armazém, maqui-
nista, beneficiador, in-
dústria local, supermer-
cados, centrais de abas-
tecimehto, mercados ex-
pedidores, cadeiras vo-
luntárias, feiras, hiper-
mercados, etc.): eficiên-
cia, escala de operação,
externalidade de infor-
maçoes comerciais, grau
de oligopólio.

. 4. A extensão rural co-
mo veículo de infor-
mações aos produtores.

5. A pesquisa tecnoló-
gica e locacional de in-
fra-estrutura de serviços
de comercialização;. ex-
tensão à iniciativa priva-
da.

6. A participação do
custo de comercialização
no preço final do produ-
to, total e por atividade:
t r a n sporte, beneficia-
mento, embalagem, li-
nanceiro, impostos e
merchanãising.

7. As bolsas de merca-
dorias (disponível e fu-
t u r o ) : dificuldades e
vantagens. O conflito
com a tributação e
evasão.

8. A ação do Governo:
a) fiscalização sanitária
b) padronização de em-
balagens; c') classifi-
cação de produtos; d)
investimentos em trans-
portes e comunicações;
e) administração de pre-
ços mínimos;' f) admi-
nistração de preços má-
ximos; g) ação antitrus-

te; h) estoques regulado-
res;

9. A intervenção go-
vernamental permanen-
te: a) na corrierciali-
zação: preços adminis-
trados e participação da
iniciativa privada, CO-
BAL e CIBRAZEM; b) •
em produtos: a admi-
nistração da receita
(e transferência de exce-
dente) dos produtores e
a criação de poderes poli-
ticos paralelos: ,IBC,
IAA, CEPLAC, etc.

10. A importação como
complemento do' abaste-
c imento interno: relê-
v a n c i a , indispensabi-
lidade estrutural ou con-
juntural, executantes.

Neste tema se inserem
três grandes tópicos:

1. Sistema d e infor-
mação econômica (pre-
visão e controle)

2. Sistema de assis-
tência técnica (difusão
de informações técnicas
e estímulo à eficiência)

3. Sistema de seguro
rural (garantia de renda
mínima ao produtor ru-
ral)
1. Sistema de Infor-
mação

Os sistemas de infor-
mação têm se tornado
insumo vital ao sucesso
das atividades do ho-
mem moderno. N es t e
contexto, destacam-se as
informações de mercado
para o setor rural, apoio
essencial às tomadas de
decisão ho campo, desde
o momento das in-
tenções de plantio até a
decisão final de comer-
cialização do produto ao
nível dia fazenda. Mas is-
so não é tudo. No âmbito
governamental, as auto-
ridades têm premência
de previsão e controle do
futuro em relação aos
mercados agropecuários,
como forma de viabilizar
políticas bem sucedidas'
de promoção e estabili-
zação desses mercados,
tanto ao nível do produ-
tor quanto ao nível do
consumidor. Por exem-
pio, uma política de esto-
quês reguladores, somen-
te é viabilizada através
de uma ação conjugada
com um sistema muito
bem implementado d e
informações econômicas.

Qual o nível de carên-
cia atual, no âmbito
agropecuário, por infor-
maçoes contemporâneas
e previsoras dos merca-
dos? Estariam os produ-
tores rurais realmente
preparados' para mani-
pular informações ao ní-
vel desejado para otimi-
zar suas decisões econô-
micas? Ou!seria um de-
feito da própria trans-
missão de informações,
na medida em que fos-
sem exce ssivamente
com plexas (excessiva-
mente codificadas), ou
ainda despojadas da ne-
c e ssária confiabilidade
em relação ao seu grau
de previsão do futuro?

O governo, por sua
vez, também parece es-
tar relativamente caren-
te de um sistema ade-
quado de informações.
Onde se localizaria de
modo ótimo este sistema
de informações, e quais
os ensaios que já se vem
experimentando neste
sentido? Outro assunto
fundamental é saber até
que ponto a s , infor-
mações de mercado po-
dem ser manipuladas pe-
Io governo sem acesso ao
resto dos agentes econô-
micos. Até onde vai o di-
reito das autoridades de
m a n i p u 1 arem infor-
m aç õ e s diferenciadas,
não acessíveis aos seto-
res econômicos privados?

Outro aspecto funda-
mental de um sistema de
informações operativo é
a disponibilidade de es-
t a tísticas contempora-
neas e confiáveis. Qual
o nosso estado atual em
relação a estas estatísti-
cas?

2. Assistência Técnica
A Assistência Técnica

no Brasil tem tiõo varia-
dos objetivos ao longo do
tempo. Em que se devem
fixar às bases de um ais-
tema de assistência téc-
nica realmente atuante
e produtivo? A assistên-
cia técnica deve-se orien-
tar por critérios de efi-
ciência ou equidade? Em
outras palavras, concen-
trar-se sobre aqueles pro-
dutores mais predispôs-
tos à utilização mais efi-
ciente das informações

técnicas, ou bater-se con-
tra a relativa ineficiên-
cia de produtores menos
preparados,' distribuindo
horizontalmente suas
atividades? Seria real-
mente verdade que os
técnicos envolvidos no
sistema de extensão es-
tariam devidamente pre-
parados para orientar os
destinos e as opções do
sistema prodútiyo rural?
Em que medida o siste-
ma de assistência técni-
ca pode ser conjugado
convenientemente com o
apoio da assistência pri-
vada? Quais * ps prirtci-
pais tipos de informação
e quais os veículos de re-
passe dessas informações
que maximizariam a
vantagem de um sistema
de assistência técnica?
3. Seguro Rural

Existe atualmente o
PROAGRO, que é um
sistema de seguro do cré-
dito rural. Argumenta-se'
que este sistema de segu-
ro favorece. a s insti-
tuições repassadoras de
crédito, sem benefício
realmente abrangente
para o setor produtivo
rural. Acresce, inclusive,
o aspectp de excessiva
burocracia em que atual-
mente /O PROAGRO é
operado. Outro lado ar-
gumènta-se que o siste-
ma de seguro à produção
rural (sistema de seguro
rural propriamente dito)
séria enconomicamente
inviável devido ao eleva-
do risco imposto às insti-
t u iç õ e s seguradoras.
Existe solução para este :
problema? Seria possível
alguma^ solução econo-
m i c amente admissível
do ponto-de-vista dos
custos para a sociedade
como uni todo? De que
modo o excessivo risco
da atividade agropecuá-
ria prejudica o setor, de-
minuindo a sua vontade
de produzir e onerando,
assim^ pela carência de
oferta de alimentos, os
consumidores finais des-
tes produtos?

PAINEL IV -
TECNOLOGIA E
AUMENTO DE

PRODUTIVIDADE:
IMPACTOS E

, CONFLITOS
1. Apropriação e

criação de tecnologia.
2. Retorno do investi-

mento e m tecnologia
agrícola.

3. Orientação da pes-
quisa tecnológica para
formas poupadoras d e
mão-de-obrá.

4. Redução do risco
envolvido na saúde vege-
tal e animal

5. A aptidão agrícola
e o conhecimento do cli-
ma e dos recursos natu-
rais.

6. Agricultura de bal-
xa renda. Técnicas com-
patíveis para a sua práti-
ca com rendimento.

PAINEL VII -
NOVAS RELAÇÕES

ENTRE A AGRICULTURA
E A INDÚSTRIA

1. Do apoio histórico
à industrialização ao no-
vo papel de sócios do de-"senvolvimento.

2. Relações de. inter-
dependência, forças de
colaboração e de confli-
to.

3. Desejada harmonia
de interesses.

4. A evolução dos agri-
cultores-industriais aos
industriais-agricultores.

5. A aceitação da figu-
ra do produtor rural co-
mo empresário.

' 
PAINEL VIII -

A DISPUTA
DO COMÉRCIO

INTERNACIONAL
NUM CONTEXTO

DE MUDANÇA
ACELERADA

1. A informação a nível
de produtor sobre preços
e mercados internado-
nais: volume, freqüência
e qualidade.
2. A participação do pro-
duto entre mercado in-
terno e externo:

a) como é feita?- A
doutrina do excedente e
a dificuldade teórica de
defini-lo;

b) por quem é feita?
Pelo produtor, comer-

ciante, importador ou' *
governo?

c) quando é feita? An- ,tes ou durante a safra? ,Faz diferença?
3.0 crescimento da
oferta em relação ao
crescimento da demanda '
interna:

a) a capacidade e a
necessidade de gerar di- r
visas; .

b) o incentivo à pro- \
dução: pesquisa, ex- »
tensão, crédito e preço; jc) o controle da in- »
fiação; ?

d) contribuição do se- ; .
tor rural ao balanço de -,
pagamentos.A infraestutura, exis-
tente e a necessária: ?

a) de embarque; v.
b) de transporte;
c) de_ armazenagem l

estratégica;v d) de comunicações;\
e) financeira; t
f) de informações de r

mercados (preços e ré- í
gras.

5. A promoção das ex-
portações: a) apoio fi-
nanceiro; b) apoio diplo- i
mático; c) pesquisa éex- >
tensão: economia inter- i
nacional; novos produ-tos, novos usos; novos '
mercados; gostos e em- '
balagens; canais de dis- '
tribuição; d) publicidade ,
e propaganda; e) feiras *
e seminários; f) estraté-
gias.de penetração e con- -¦
quista de mercados; g) >
acordos e contratos de .
fornecimento a longo
prazo; h) investimento
em cadeias de vendas a
varejo; i) investimento .
em industrialização de
produtos agropecuários;
j) entrepostos.

6. As "trade-com-
panies": vantagens e

Sroblemas: 
a) nacionais;

) multinacionais; e c) -
.estatais;

.7. Os mercados do fu-
turo. A possibilidade de '
exportar e importar con-
ti nuamente, internali- i
zando as diferenças de t
preços de épocas diferen-
tes.

8. A ação do Governo: •
a) fiscalização sanitária;
b) classificação de pro- „
dutos; c) " 

padronização
de embalagens e termos '
comerciais.

9. A intervenção go- -.
vernamental: a) medi- ,das para assegurar abas- .,
t écimento interno: re-
gras fixas ou cambian- i
tes? b) reserva de mer- b
cado para a indústria
transformadora local:
necessária . e insubsti-
tuível pára desenvolver
a indústria e aumentar à
o valor do produto éx- i
portado?

10. As políticas econô- umicas e suas influências
no comércio exterior: a)
monetária; b) fiscal; c) -
de industrialização ace- i
lerada; d) de substi- ¦>
tuição de importações;
e) de combustíveis.

11. Aspectos da políti- .
ca econômica externa: ->á
a) cambial; b) tarifária; ,;
c) entrada de capitais;
d) nível e serviço da dívi- 

'J.
da externa. f

12. A política de co- i
mércio exterior: a) in- M
centivos a industrial!- r
zadosl b) controle das
importações; c) impôs- ~
tos, confiscos e contin- :r
genciamentos; d) subsí- '
dios; e) draw-back; f) , ;. target price; g) preço .,
mínimo de exportação.

13. Da existência e
consolidação das pré-
condições de liberação ¦
relativa do comércio ex-
terior.

PAINEL IX -
ESTRUTURA DA

PROPRIEDADE E SUAS '
IMPLICAÇÕES NA

RENDA, EMPREGO E '
PRODUTIVIDADE /

, 1. A valorização de ter-
rás e benfeitorias, sua ?
concentração; i

2. O contraste com a -
pobreza rural;

3. Instrumentos de *
ampliação de oportuni-
dades no campo;

4. Sentido econômico-
social de medidas redis-
tributivas;

5. Novas fronteiras e •
repartição da proprieda-
de;

6. Grandes empresas
agrícolas e empresas de
colonização: o valor da
pequenapropriedade.

i
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