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TEMPO
RIO — Nublodo. Possível Ins-
tahilidade no decorrer do pe-
ríorio Temperatura estável,
declinando gradualmente.
Ventos; Oeste rondando para
Sul, frocos a moderados com
possíveis rojados. Máximo,
33,5, Jacarepaguâ; mínima,
16.2, Alio da Boa Visto.

O Salvamar informa
que o mar está calmo com
correntes de leite para o
Sul. A temperatura da
égua (fria) 4 d* 20 grauí
dentro da Bafa e fora da
barra.

* Temperatura referente às
últimos 24 horas

(Mapas na página 24)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúteis CrS 15,00
Domingos Cr$ 15,00

Minas Gerais
Diasúteis CrS 15,00
Domingos CrS 20,00

São Paulo e
Espírito Santo:
Diasúteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 25,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE
Diasúteis CrS 25,00
Domingos Cr$ 25,00

Outros Estados
e Territórios:
Diasúteis CrS 30,00
Domingos Cr$ 30,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

ACHA-SE EXTRAVIADO—O Titu.
Io de Sócio proprietário do late
Club do Rio do Janeiro, n° 1459
averbado em nome de Francisco
Negrão de Uma, bem como as
Carteiras Sociais de Ema Negrão
de Lima, Jandira Maria Negrão
de Lima e Adriana Carvalho de
Mendonça.

C.A.M. MALISKA — Estabelecida
a Av. Passos 101 s/1203. Tendo
extraviado o cartão de inscrição
n° 81206600 da Secretária de
Estado de Fazenda, pede a
quem o encontrar entregar no
endereço acima que será gratifi-
cado.

CARTÃO ELO FURTADO — Co-
munico ao comércio que foram
furtados doe. seguintes:, cartão
Elo Bradesco série n° 4560-
006903016 Cl. Insl. F. P.
3588660 exp. 26-12-74. C.P.F.
150670681/91 de Clélio Coelho
Leitão que solicita não aceita-
rem no uso ilícito de compras.
Agradece. Inf. tone, 255-9056.

COMUNICA-SE — P/ fins de direi-
tos que foram extraviados os reci
bos de depósito compulsório p/
viagem n° 461.957 e 461.956
em nome de Anttonieta Plastina
Belisário e Rosanna Belisário.
Emitidos em 03.08.1979.

FOI ESQUECIDO — No vôo Sâo
Paulo—Rio das 16:30 h do dia
30/07 da Ponte aérea, um pale-
tó de lã xadrez rnorron e preto
contendo documentos de LUIS
ANTÔNIO FRANCISCO DE SOU-
ZA: Identidade CREA, cart. Clu-
be Engenharia, CIC, Cart. Habi-
litaçáo, cart. Golden Cross, Car-
tão Ouro do Banco do Brasil,
cartão de cheque verde especial
BANERJ, Cartão de Ingresso aos
condomínios Barramares e
Atlântico Sul. Agradeço infor-
mar pelo tel: 216-8182, r. 558,
horário comercial.

SELOS Perdeu-se na telefônica
do Aero porto do Galeão, umclas-
sificador com selos do Brasil
(carimbos) Gratifica-se bem a
quem entregá-lo ao Club Filaté-
lico do Brasil à Av. Graça Ara-
nho, 226 — 4o

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

AGÊNCIA MINEIRA—Tem
domésticas para copa.
cozinha, babás práticas e
especializadas, enfermei-
ras, governantas, chofer,
caseiros, etc. Com referèn-
cias checadas. Damos
prazo de adaptação. Ga
rantimos ficarem Tel. 236-
1891 —256-9526.

AGÊNCIA EMPREGADORA CRISE-
LA — A única c/ mais de 5.000
clientes atendidos e N. F. de pres-
tação de serviços, of. babá, coz.
cop. motoristas, arrumad. e se-
cretárias d garantia contratual e
refs. 390-8940/ 350-5179.

A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domésticas
selecionadas por psico-
logo, babás práticas e
enfermeiras, acompa-
nhantes, cozinheiras,
chofer, caseiros etc.
com ref. idôneas. Ga-
rantimos ficarem tel
255-3688, 255-8948.

AGÊNCIA ALTO NIVEL"PROLAR" Of. cozinhei-
ras, bá, copeiro(a)
acomp. caseiros e t/ ser-
viçai p/ o mister do lar
damos prazo adapta-
ção com termo garantia
avaliamos idoneidade
e conhecimento de ca
da um. 255-7744 -
256-3881 — 237
0197.

A ASSOC. DE ASSIST
C* SOCIAL NÃO CO-
BRA TAXAS — Of. em-
pregadas domest. rig.
sei. d doe. e ref. do-
mést. como babá, coz.
f/fogão, cop. arrum. ca-
sais mot. jard. e emp.' 
p/ t. serv. obs. não é
agência sistema ameri-
cano ligue 220-7533 e
tenha ho|e a sua em-
pregada grátis.

AG. STA. ISABEL — Of
babás, caseiros, motoris.
tas, empreg. (odo serv. Fi
xa* e diarista» Tel. 256
9187.
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Falando na comissão mista do Congresso, Afonso Arinos, ex-Ministro, comparou a atual Constituição à de 1937

Khomeiny pede
protesto mundial
contra Israel

Os muçulmanos de todo o mundo devem
sair às ruas amanhã para gritar morte aos
Estados Unidos, morte a Israel e morte à
União Soviética, em protesto contra a deci-
sào de o Governo israelense transferir sua
Capital para Jerusalém, exortou ontem, em
Teerã, o Imã Khomeiny. "Com a ajuda
de Deus, conseguiremos tirar algum dia es-
ses corruptos da terra do Islã", prometeu
Khomeiny.

Manifestantes norte-americanos atira-
ram pedras, na noite de terça-feira, nos
171 iranianos que foram libertados em Nova
Iorque, depois de terem sido presos por
participação em conflitos de rua em Wa-
shington. A Rádio Teerã disse que estu-
dantes nos Estados Unidos continuarão a
protestar até que outros 31 iranianos, presos
na Califórnia, sejam libertados. (Página 16)

França prende
suspeito da
bomba em Bolonha

A polícia francesa prendeu, em Nice, o
jovem neofascista Marco Affatigato, de 22
anos, o primeiro suspeito de autoria do aten-
tado a bomba que matou 76 pessoas e dei-
xou mais de 200 feridos na estação ferrovia-
ria de Bolonha. A noticia foi dada pelo rádio
e televisão italianos no momento em que se
iniciavam os funerais das vítimas, ontem

Compareceram aos funerais o Presidente
Sandro Pertini, o Premier Francesco Cossi-
ga e quase todos os ministros, que ouviram o
Prefeito comunista de Bolonha, Renato Zan-
gheri, acusar as autoridades de omissão na
perseguição aos criminosos neofascistas. Em
Palermo, foi morto a bala ontem o Procura-
dor da República Giovanni Costa. (Pág. 13)

EVA mudam alvos
de sua estratégia
nuclear anti-URSS

O Presidente Jimmy Carter aprovou formal-
mente uma nova estratégia de guerra nuclear,
projetada para neutralizar um eventual ataque
soviético, que dará mais importância à destruição
seletiva de objetivos militares e centros de coman-
doe de Govemo do que aos ataques contra
cidades, informaram ontem autoridades do De-
partamento de Defesa.

Ao discursar na conferência anual da Liga
Nacional Urbana, Carter prometeu um novo pro-
grama econômico, destinado a modernizar a in-
dústria, reduzir a inflação, oferecer "milhões e
milhões de empregos" e produzir mais energia.
Assessores de Carter e do Senador Edward Kenne-
dy concordaram em submeter à votação dos con-
vencionais democratas,, segunda-feira, a contro-
vertida questão da convenção em aberto. (Pág. 12)

Videla admite
ter simpatia por
golpe na Bolívia

O General Jorge Videla, Presidente da Argen-
tina, admitiu ontem que seu Governo encarou
com mais simpatia o golpe militar na Boiivia do
que as eleições realizadas neste pais três semanas
antes, pois, segundo ele, as eleições, vencidas por
Hernan Siles Zuazo, "significavam para a América
do Sul o mesmo perigo que Cuba representa para
a América Central".

A Bolívia anunciou ontem o corte de todas
as suas ligações com o exterior via telex e
pelo satélite, o que prejudicará substancialmente
a transmissão de notícias para o mundo. Ao
mesmo tempo, o Ministro do Interior, Coronel
Luis Arce, ordenou a captura de dois jornalistas
da agência Reuters-Latim, acusando-os de enviar"informações falsas" ao estrangeiro. Com a pro-
clamaçáo do Governo clandestino de Siles Zuazo,
ontem, o país passou a ter dois Presidentes,
um de fato e outro dito constitucional. (Página 12)

Afonso Arinos
prega uma nova
Constituição

O ex-Ministro Afonso Arinos disse ontem
que o pais precisa de uma nova Constituição e
comparou a atual à de 1937, "com a agravante
de que esta está em vigor há mais de 10 anos".
Ele falou na comissão, mista do Congresso que
estuda a proposta de emenda constitucional
que restabelece as prerrogativas do Congresso
e defendeu a volta da imunidade parlamentar
absoluta.

Para Afonso Arinos, a Constituição vigen-
te "é uma nódoa indelével" para a tradição
jurídica e o prestígio internacional do Brasil.
Ao insistir na tese da Assembléia Constituinte,
o Senador Franco Montoro (PMDB-SP) adver-
tiu que o retomo "a uma democracia mera-
mente formal, representativa e burguesa já não
atende às aspirações de grandes setores da
populaçào". (Página 3 e Coluna do Castello)

Ministério vai
revisar todos os
remédios à venda

O Ministro da Saúde, Waldir Arcoverde,
anunciou que está fazendo "uma revisão de
todos os registros de medicamentos à disposi-
çào do público nas farmácias", para ver se a
fórmula está de acordo com o conteúdo e a
dosagem. Disse que, à semelhança dos anticon-
cepcionais, pedirá assessoria técnica nacional e
estrangeira. E comentou: "Todo medicamento
faz mal se utilizado sem recomendação mé-
dica."

O Conselho Federal de Farmácia e a Acade-
mia Nacional de Farmácia acham que o Minis-
tério se precipitou ao condenar 122 medica-
mentos, por conterem mercúrio, sem pedir
parecer de outros órgãos. Na CPI da indús-
tria farmacêutica, em Brasília, o presiden-
te do Laboratório Dorsay, Yoshimi Morizomo,
acusou as multinacionais de prejudicarem
os pequenos laboratórios nacionais. (Página 9)
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Inflação atinge
8,4%* ^0 maior
taxa desde 1963

A inflaçào do mês de julho atin-
giu 8,4%, segundo técnicos da Fun-
dação Getúlio Vargas. Esta é a
maior taxa mensal desde março de
1963, que elevou a inflação acumu-
lada a 52,2% nos sete primeiros me-
ses deste ano e a 106,8% nos últimos
12 meses. A alta de 9,6% no índice de
Preços por Atacado foi a principal
responsável pelo resultado do nivel
geral de preços.

A variação de 9,6% no IPA é
explicada pelos técnicos em face
dos aumentos na carne, no milho
e nos derivados de petróleo e de-
vido à antecipação de reajustes de
algumas matérias-primas. A alta
acumulada no IPA de agosto de 1979
a julho de 1980 chegou a 118,7%,
mas a taxa mensal da inflação re-
flete, também, elevações de 6,6%
nos preços ao consumidor e no custo
da construção civil. (Pagina 19)

Governo reestuda
lei salarial sem
confirmar mudança

O Ministro da Comunicação Social, Said
Farhat, disse ontem que, mesmo estando o assun-
to sob exame dos Ministérios do Planejamento e
do Trabalho, "náo há nenhum compromisso de o
Govemo modificar a atual legislação salarial".
Acrescentou que "estào tratando.como fato consu-
mado um assunto que nào tem ainda nenhuma
definição".

O Deputado Emídio Perondi (PDS-RS),
após audiência de 35 minutos com o Presidente
Figueiredo, declarou que o Presidente mandou
fazer estudos sobre eventuais mudanças na politi-'ca salarial, mais como "um balão de ensaio",
para sentir a reação da opiniào pública. Em-
presários do Grupo 14 — que congrega os sin-
dicatos patronais na área metalúrgica em Sào
Paulo — mostraram-se contrários a qualquer
mudança na legislação salarial atual. (Página 19)

Abi-Ackel inicia
contatos para
alterar Estatuto

O Presidente João Figueiredo autori-
zou, ontem, o Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, a começar entendimentos com
as lideranças políticas do Congresso para
tornar possíveis as alterações no novo
Estatuto do Estrangeiro, aprovado na ter-
ça-feira. A informação foi prestada pelo
Ministro da Comunicação Social, Said
Farhat.

Das consultas deverá resultar um an-
teprojeto de lei, a ser submetido ao Con-
gresso Nacional, pois o Governo não
pretende impor as alterações por meio de
um decreto-lei. O secretário-geral da
CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida,
esteve, ontem, com o Ministro da Justiça e
disse que a Igreja decidiu "hipotecar con-
fiança" no propósito do Governo. (Pág. 4)

Nem tanto porque estejam bicudos os tem-
pos, mas, ainda assim, por medida de
economia, instituiu-se um diretíssimo cré-
dito às pessoas que, por dadas aos praze-
res da mesa, agregaram o título de co-
mensais. No Bar Cabidinho, esquina das
Ruas Mena Barreto e Paulo Barreto,
em Botafogo, reúnem-se às sextas-feiras
os comensais da feijoada completa ao
preço, dito módico, de Cr$ 150 o prato. E aí
entra o crédito: "Reserve sua feijoada
hoje e pague em duas vezes", anunciam os
cartazes espalhados pelo bar. Mais sim-
pies, pois dispensa comprovação de ren-
da, o financiamento pode começar no int-
do da semana com o pagamento da pri-
¦meira parcela (também chamada sinal,
entrada ou reserva) de Cr$ 50 e ser com-
pletado ao final da refeição, na sexta-
feira, com a entrega dosCr$ 100 restantes.
O proprietário do bar e inventor do sis-
tema, o português Adriano Marques de
Souza (22 anos no Brasü), afirma que
todos ganham. Ele, que só atende a quem
tem reserva, evita as sobras "controlando
o material", e os fregueses, que se livram
dos atropelos e da disputa de mesa antes
que a feijoada acabe. O método náo está
registrado nem exige fiador, e Souza ga-
rante que o sucesso é completo. A batida
de limão está incluída, e o feijào, embora
seja difícil de crer, é preto. Legítimo.

A METODISTA Oferece
a doméstica ideal copa-
coz., babás, práticas e
especial govern., moto-
ristas, caseiros, etc. Ref.
chec. pesoalm., prazo
adapt. e contrato que
garante ficarem. 237-
1796/ 256-3976.

1

A AG. MERCÚRIO -
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/301.
A ARRUMADEIRA (O) — Prof.

mocinha p/dormir. Casal. Paga-
te bem. Comparecer 2°/ 4°/ 6°/
sáb./ dom. p/ manhã. Av. Morro
da Bica, 81 (Est. Uruçango). Fre-
guesia. Jacarepaguâ.

A AG. ALEMÃ D. OLGA
— Há 21 anos, hones'
tamente oferece cozi-
nheiras f. fogão, trivial,
babás, arrum. Govern.
235-1024 e 235-1022.
A ARRUMADEIRA — Precisa-ie

com referenciai. Poga-se bem.
Tratar tel. 295-1520 Dona Re-
gina. .

ACOMPANHANTES — E
babás c/ prát. sev. medi-
cos. Oferecem-se. 205-
7085 — 220-6300, 240-
6658.

ACOMPANHANTE — Precisa-se
para um Sr, falar d Irene. T. 275-
2867.

A BOA COZINHEIRA — Folga
domingos. Salário pi começar 9
mil Bar. Ribeiro 774 ap. 709.

A EMPREGADA — Cl 25/40 anos,
trabalhadeira, honesta, refers. p/
arrumar cozinha, lavar/passar.
Pode dormir. CrS 4.500,00. R.
Redentor, 32/401 Ipanema.

A COZINHEIRA — Cam
refs. e experiência, p/ dor-
mir emprego, passar rou-
pa, sal. 6 mil. tr. R. Rodol-
fo Dantas, 26/601. T.:
2354531. Copacabana.

A DOMÉSTICA — Pago 8500,00
p/ auxiliar nos serviços do lar.
Família pequena. Rua Barata
Ribeiro, 774/710. Urgente.

À EMPREGADA — Preciso-se. Pa-
ga-se bem. Exige-se referências.
Rua Campinas, 64 Grajaú.

A EMPREGADA — Poro todo ser-
viço, que saiba cozinhar bem.
Referencia, fomilio pequena,
folga aos domingos. Salário CrS
5 mil. Rua Gen. Urquisa,
67/501.

/

A COZINHEIRA — Precisa-se, pa-
ga-se 6 mil, exige-se refs. Rua
Paul Redfern 24/401 — Ipane-
ma, próx. J. Aloh e Bar 20.

A CASAL SO — Precisa de boa
moça ou senh. p/coz. e lav. 8.000
e copeira. 6.000 Sr. William
227-9510. Av. Copa. 1085/202.

& COZINHEIRA-ARRUMADEIRA
— Triv. fino, 6.000 mais INPS,
dormir, folga 15/ 15, refs. does.
R; Cupertino Durão, 148/ 302.
leblon. 239-2175.

A COZINHEIRA — 7 mi I começar
Fins de semana livres. 25/45
anos. Does. refs. recentes. R. Pru-
ciente de Morais 1204/201.

A EMPREGADA — Todo serviço
paro casal, pede-se referências.
Trotar Cupertino Durão,
109/402. Leblon.

A BABA Crí 10.000,00 + INPS
TOTAl — Tratar ó Ruo Barato
Ribeiro 774 apt° 709 Copaca-
bana.

A COZINHEIRA — Com prática
trivial variado. Paga-se bem, foi-
ga semanal, INPS, férias e 13°
Exijo refs. mínimas 2 anos e ,
does. Tr. à R. Anibal de Mendon-
ça, 65/401. Ipanema.

A BABÁ RESPONSÁVEL —
Pago Cr$ 12.000 para
atender bebê de 4 meses.
Peço referência. Av. Copo-
cabana, 583/806.
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Coluna do Castello

Para sustar a
confrontação

Brasília — Numa aula proferida ontem
nesta Capital o professor Afonso Arinos
sugeriu, como técnica de evitar uma crise
política, que se restaure na Constituição o
princípio da inviolabilidade absoluta dos
parlamentares, tradição do Direito Público
brasileiro anterior à Independência, pois
dela já desfrutavam os constituintes de
1823, com fundamento em lei portuguesa de
1821, embora se inscreva, como disposição
transitória, que a alteração do texto consti-
tucional não provocará a suspensão dos
processos em curso. Por outras palavras,
restaura-se a inviolabilidade e assegura-se a
continuação do processo contra o Depu-
tado João Cunha, que seria julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.

É imprevisível a reação dos Partidos
oposicionistas à sugestão política de quem,
pelo conhecimento da historia e pela inten-
sa participação na vida parlamentar, habi-
tuou-se a socorrer-se do seu poder criador
para contornar situações aparentemente in-
contornáveis. Foi dele a sugestão, em 1961,
da adoção do parlamentarismo como meio
de assegurar a posse do Vice-Presidente
João Goulart, sem que se lhe atribuíssem
na plenitude os poderes dados ao Presiden-
te da RepúbUca pela Constituição presiden-cialista. Pouco importa qüe o parlamenta-
rismo não tenha funcionado a contento,
alvo de bombardeio partido do Palácio do
Planalto com o beneplácito de chefes mili-
tares. Como não importa que a situação
posterior tenha levado o país a novo impas-
se, com a implantação de um regime militar
que persiste até hoje.

Naquele momento sua sugestão susci-
tou negociações e evitou-se um choque ar-
mado que poderia ter graves proporções. A
situação que ele procura solucionar agora,
com sua nova sugestão, não é aparente-
mente tâo grave quanto a de 1961, mas na
realidade ela poderá oferecer uma saída
para o confronto entre o Congresso e os
militares radicais. Não se deve perder de
vista que, desde o episódio do ABC. a linha
dura do aparelho de segurança e informa-
ções conseguiu vender ao Presidente da
República a idéia da confrontação como
indispensável ao balizamento de uma aber-
tura, a qual compreende, como se tornou
notório, reserva de poderes para o Governo
e sua assessoria representada pela famosa
comunidade de informações.

Também é imprevisível a receptividade
do Governo à sugestão, pois se ela atende a
um caso específico permitirá que o regime
da Carta de 1969 se vulnere num ponto
sagrado para o aparelho. A aula do profes-
sor Afonso Arinos deveria ser reproduzida e
distribuída pelos canais competentes para
leitura de todos os interessados. E preciso
que todos se conscientizem de que "embora
a restauração das prerrogativas do Con-
gresso seja um passo significativo no cami-
nho da democracia, o que se impõe é a
elaboração de uma nova Constituição para
o Brasü. Infelizmente a viga mestra do
nosso Direito Público e de nossa organiza-
ção estatal é um documento histórica e
juridicamente comparável à Carta outor-
gada de 1937, com a agravante de que está
em vigor há mais de 10 anos, enquanto
aquela nunca chegou a ser aplicada. Para
a nossa tradição jurídica e para o nosso
prestígio internacional a atual Constitui-
çáo brasileira é uma nódoa indelével".

E, mais adiante, informa: "No Brasil, o
Executivo, o Judiciário, as Forças Arma-
das, a administração civil são intocáveis
nas suas prerrogativas e garantias. Só o
Legislativo é cabide de pancada por pala-
vras e por atos. Não é estranho que isso
aconteça com a única instituição constitu-
cional emanada da soberania popular?" O
professor historia com competência e clare-
za o nascimento e a evolução das imunida-
des parlamentares em todos os países inclu-
sive no Brasü. Mas as emoções que ainda
dominam o centro de decisões não permiti-
rão que sugestões construtivas evoluam sa-
tisfatoriamente. A doutrina vigente hoie no
Palácio do Planalto, embora com a estraté-
gia da abertura, é a doutrina da confronta-
ção. Isso jâ não é segredo.

Mestre Afonso Arinos, mestre de histó-
ria, depois de marcar a distância entre
democracia e o que se chama de democra-
cia relativa, que não é democracia, recorda
ao país fatos que assinalaram o mundo
depois de duas guerras mundiais. "Depois
das catástrofes o sistema democrático vol-
tou a ser aplicado nos seus fundamentos
imutáveis. O mesmo ocorreu em experiên-
cias nacionais. A Alemanha, a Itália, a
Espanha e Portugal são exemplos de como
a democracia ressurge, sem adjetivos des-
virtuadores, depois de trágicos eclipses. En-
quanto o Brasil estiver acreditando na rela-
tividade democrática, estará, simplesmen-
te, negando a democracia, no seu conteúdo
escasso mas invulnerável."

Se o doutrina da confrontação, vigente
no Planalto, fizer com que o Presidente
Figueiredo recolha a sua mão estendida, o
curso da história seguirá seu rumo inexorâ-
vel até repor o país na sua vocação na-
cional.

O novo texto

O Ministro Ibrahim Abi-Ackel tem prati-
camente redigido o esboço do novo texto de
projeto de m que reformará a lei do Es-
trangeiro, último episódio da confrontação.
Acredita o Ministro que traduziu o pensa-mento do Governo no seu compromisso de
aperfeiçoar a lei imposta à nação.

Carlos Castello Branco

Briga de cúpula reflete
nas bases do PCB e jornal
do Partido faz demissões

SAo Paulo—As divergências na cúpula nacio-
nal do Partido Comunista Brasileiro, onde uma
ala segue a liderança do ex-secretário-geral, Luiz
Carlos Prestes, e a outra, a do novo secretário-

feral, 
Giocondo Dias, começam a refletir-se nas

ases partidárias. Os primeiros efeitos se fizeram
sentir no órgão oficioso do Partido, o jornal Voz
da Unidade, que nos últimos dias perdeu alguns
de seus redatores,

Embora negados pelos editores da Voz da
Unidade e por integrantes do comitê central do
PCB que moram nesta Capital, sob o argumento
de que a divulgação do fato "não ajuda o Parti-
do", os problemas internos do jornal são conflr-
mados pela saída de alguns jornalistas que ali
trabalhavam e que acusam a direção do semana-
rio de estar censurando artigos.

Me d* Ari Gonwt

PROBLEMAS

O corpo redatorlal da Vos
da Unidade, segue a lideran-
ça do Sr Giocondo Dias. O Sr
Luiz Carlos Prestes nunca
aprovou seu lançamento e,
em uma ocasião, recusou-se a
talar ao jornal, preferindo
conceder uma entrevista ex-
clusiva ao Hora do Povo.

Mesmo Integrado à ala do
Sr Giocondo Dias, o corpo
redatorlal da Voz da Unidade
começou a divergir antes do
lançamento do Jornal. Parte
dos jornalistas queria que se
lançasse a Voz da Unidade
para comunicação externa do
Partido, ao mesmo tempo
que, entendia, devia ser man-
tida a Voz Operária, antigo
porta-voz do PCB para comu-
nicação interna entre os
membros do Partido.

O grupo que defendia os
dois jornais entendia que a
Voz da Unidade ficaria como
órgão de divulgação da ma-
neira como o PCB vé a reali-
dade de brasileira, transmi-

tindo-a para o leitor que ad-
quirlria o Jomal em bancas,
enquanto a Vos Operária
continuaria como órgão de
doutrinação, para que o Par-
tido conseguisse novos
adeptos.

Prevaleceu, entretanto, a
posição do grupo de jomalis-
tas que entendia ser suficien-
te a existência de apenas um
jornal do Partido. Os dois
grupos trabalharam alguns
meses juntos, mas agora jor-
nalistas que deixaram a Vos
da Unidade acusam a direção
do órgão de estar censurando
artigos, considerando-os al-
gumas vezes, até mesmo "es-
querdizantes" e contrários à
linha adotada pelo PCB.

Ao mesmo tempo, segundo
esses jornalistas, a direção do
órgão não segue critérios
quanto ã publicação de noti-
cias, "publicando muitas ve-
zes qualquer coisa que chega
à redação", o que faz com que
o jornal "muitas vezes não se
mostre coerente entre uma
edição e a seguinte".

Vice-Cônsul do Brasil que
pediu asilo no Canadá
já tem um defensor dativo

Brasilia — O Conselheiro Nuno Álvaro D'01i-
veira, responsável pela Divisào de Transportes do
Itamarati, foi o diplomata designado para apre-
sentar a defesa do Vice-Cônsul brasileiro em To-
ronto, Jacques Guilbaud, no inquérito adminis-
trativo aberto em conseqúência do seu pedido de
asilo às autoridades do Canadá, sob a alegação de
sofrer perseguição política no Brasil.

Essa defesa, para a qual o Conselheiro D'01i-
veira foi designado como "defensor dativo", uma
vez que o Vice-Cônsul Guilbaud se recusou a
constituir um advogado e até mesmo a receber o
presidente da comissão de inquérito, Ministro
Rubens Ricupero, que viajou inutilmente ao Ca-
nada com esse propósito, em pouco irá alterar a
conclusão do processo
ABANDONO

No Itamarati existe um con-
senso no sentido de que o Sr
Guilbaud não pode ser mantido
no serviço diplomático, por fal-
ta de equilíbrio psíquico e mes-
mo pelo clima de irritação cria-
do entre seus próprios colegas,
a partir de denúncias sobre "es-
càndalos" e "infiltração politi-
ca estrangeira" no Ministério
das Relações Exteriores.

Na melhor das hipóteses —
afirma-se extra-oficialmente —
o inquérito concluirá pela de-
missão do diplomata, "por
abandono de serviço", uma vez
que deixou de comparecer por
mais de 30 dias ao Consulado
onde está lotado, em Toronto.
Outra possibilidade é de que a
comissáo de inquérito, integra-
da também pelos diplomatas
Gastâo Bandeira de Mello, do
Departamento de Administra-
ção do Itamarati, e Lúcio Amo-
rim, venha a recomendar a sub-
missão do Vice-Cônsul — Guil-
baud a uma junta médica capaz
de atestar o seu desequilíbrio
mental.

O Sr Jacques Guilbaud solicl-
tou asilo político ao Canadá na
última semana de maio quando
o Chanceler Saraiva Guerreiro
se encontrava em visita oficial
á República Federal Alemã.
Por suas instruções, transmiti-
das ao Chanceler interino Bae-
na Soares, foi instaurado o in-
quérito administrativo, consti-
tuindo-se a comissão investiga-
dora integrada por trés diplo-
matas, sob a presidência do Mi-
nistro Ricupero. Esse mesmo
Ministro viajou ao Canadá no
mês de julho para apurar, junto
ao próprio Vice-Cônsul Guil-
baud os verdadeiros motivos de
sua atitude, uma vez que as
alegações feitas á imprensa ca-
nadense e ás agências noticio-
sas internacionais, logo após o
pedido de asilo, foram dadas
como "inaceitáveis" pelo Ita-
marati. O pedido de asilo poliu-
co, após a consulta de praxe
feita á Chancelaria brasileira,
foi recusado pelo Govemo ca-
nadense. O Sr Guilbaud, desde
entáo, deixou de comparecer ao
Consulado e seu regresso ao
Brasil se deverá dar táo logo o
inquérito termine e seja decre-
tada sua destituição do cargo.
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Novo delegado do IBGE na»
Bahia elogia antecessor
mas evita falar da crise

Salvador — Depois de afirmar que reassumia
o cargo como "um ônus da profissão" e que
preferia ter substituído o amigo numa situação"
mais tranqüila, o Sr Francisco Valadares Filho foi,,
empossado ontem delegado regional do IBGE na
Bania, em lugar do Sr Walter Rego, afastado após,
ter-se recusado a aceitar recenseadores indicados
por deputados do PDS.

A cerimônia foi rápida e o Sr Francisco Vala-
dares, com ar constrangido, náo quis falar sobre a
crise na delegacia regional do IBGE, argumentai'
do que "há muito trabalho pela frente" parasuperar o atraso no cronograma do censo no
Estado. '.y

delegado regional. O Sr Fran:..
cisco Valadares disse que es-
tava em férias, tendo retoma-
do ao trabalho em 14 de julho,
exatamente o dia em que fo-
ram feitos os testes para re-
censeadores na Bahia. .....

Antes de seguir para Forte.,
leza, apôs ter passado dois,
dias em Salvador, o chefe de,
gabinete da presidência da
IBGE, Ronaldo Mesquita, ga-,
rantiu que "o censo náo tem.
Partido, pois ele será um rer.,
trato do Brasil, e dele esta:.
mos precisando para tomar,
conhecimento de como está o
nosso pais". Ele garantiu que-.
o censo de 1980 começará im-
preterivelmente no dia Io de ¦
setembro em todos os Es-
tados. iw

Hotz veio em missão do Parlamento alemáo

Deputado alemão acha
abertura política do
Brasil ainda incerta

Há quase três semanas no Brasil, como emissário do
Partido Social Democrata alemáo, para contatos com lide-
res dos mais variados setores, o Deputado Uwe Holtz,
comentando ontem a atual situação brasileira, disse ape-
nas: "A História ensina que num processo de transição
politica, nunca se sabe o que está no flm do caminho."

Admitindo que ainda está confuso com as diferentes
interpretações que internamente se dá à abertura, o Sr Uwe
Holtz volta à Alemanha, domingo próximo, convicto de que
deve defender no seu pais uma reorientaçáo dos. acordos
para ajuda ao Brasil, pois pessoalmente ficou impressiona-
do com o "contraste entre ricos e pobres".

Princípios

No Parlamento alemáo—Bundestag—o Deputado Uwe
Holtz preside a Comissão para Cooperação Econômica com
os Países do Terceiro Mundo. A ajuda da Alemanha ao
Brasil para projetos de desenvolvimento gira atualmente,
em volta dos 70 milhões de marcos—aproximadamente Cr$
2 bilhões 100 milhões — anuais.

O parlamentar—que velo ao Brasil principalmente para
participar, neste flm de semana, de um seminário sobre o
diálogo entre os paises do Norte e do Sul, a ser realizado em
Canela, no Rio Grande do Sul—acha que a Alemanha deve
levar em conta alguns princípios gerais para renovar seu
acordo bilateral com o Oovemo brasileiro, em outubro
próximo.

Segundo ele, os recursos alemães deveriam ser aplicados
em: desenvolvimento rural, que Incluiria o aumento da
produção de gêneros alimentícios; educação e informação,
de acordo com os objetivos do próprio povo brasileiro;
habitação e saúde; energia, com estudo e desenvolvimento
de projetos alternativos; Infra-estrutura, como estradas e
barragens; e programas populacionais, para controle da
natalidade.

O Sr Uwe Holtz'— de 38 anos e que está no Parlamento
há oito — reconheceu que o último ponto ê "delicado" e
disse que, pessoalmente, considera o desenvolvimento eco-
nómico e social como "a melhor pílula". Acha também que a
ajuda externa aos paises do Terceiro Mundo é Importante,
mas "fundamental é o esforço próprio de cada povo, em
todos os sentidos".

Abertura

O Deputado alemáo deu entrevista ontem á tarde, no
escritório do Rio do Instituto Latino-Americano de Desen-
volvimento Econômico e Social, entidade ligada á Funda-
ção Friedreich Ebert, que por sua vez está vinculada ao
Partido Social Democrata.

O Sr Uwe Holtz citou os nomes de vários lideres com os
quais manteve contatos — Srs Olavo Setúbal, Marcos
Freire, Miguel Arraes, Francisco Julião, José Aparecido de
Oliveira, Luiz Inácio da Silva (o Lula), Dom Hélder Câmara e
Dom Paulo Evaristo Arns, entre outros. Do PDS, só lembrou
os nomes do Governador Marco Maciel e do Prefeito de
Recife, Gustavo Krause.

Disse que todas as pessoas com as quais conversou —
algumas até duas vezes, como foram os Srs Olavo Setúbal e
Leonel Brizola—"pensam e agem de maneira fundamental-
mente democrática".

Ouviu críticas ao processo de abertura brasileira, "que
náo teria beneficiado ainda algumas classes sociais, como os
operários", havendo ainda sérios obstáculos para um movi-
mento sindical livre. Ouviu também, na região do ABC
paulista, — que ficou de apurar—queixas contra filiais de
empresas alemães.

Muitas delas, depois da última greve dos metalúrgicos,
demitiram operários, atitude que inúmeras empresas brasi-
letras não tomaram. As Indústrias alemãs foram criticadas
também por contratarem militares brasileiros reformados
para seus serviços de segurança. As informações positivas
foram as de que as firmas alemãs prestam geralmente boa
assistência social aos seus empregados.
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O Sr Francisco Valadares

vinha assumindo há 10 anos
funçóes de delegado-
substituto, enquanto o Sr
Walter Rego era titular do
cargo há 15 anos. Sua efetiva-
ção no posto velo através de
telex do presidente do IBGE,
Jessé Montelo, a seus asses-
sores, que vieram a Salvador
para tentar contornar a crise
surgida no órgão a partir da
demissão do Sr Walter Rego,
na semana passada.

O novo delegado regional
do IBGE não fez considera-
çóes sobre o atraso no crono-
grama do censo, motivo ale-
gado pela alta direção do IB-
GE para demitir o ex-
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Repartição do Ceará
também foi atingida

Fortaleia — Ao anunciar
ontem á tarde da tribuna da
Assembléia Legislativa a de-
missão do delegado regional
do IBGE no Ceará, Francisco
Cronje da Silveira, surpreen-
dendo ao próprio lider do
PDS, 0 Deputado Castelo de
Castro disse que "estou revol-
tado e Indignado com o que
estão fazendo com os homens
de bem neste pais. Só porque
não quis aceitar as regras do
PDS, que queria nomear,
através de Deputados, cabos
eleitorais sem concurso para
trabalhar no censo, o delega-
do foi destituído do seu
cargo"."Agora", disse o Sr Castelo
de Castro, "são os cabos elei-
torais dos Deputados e Sena-
dores do PDS que vão fazer
não um censo, mas a conta de
chegar do recenseamento.
Quem sabe se muitos deles
não vão levar os formulários
para casa e preenché-los, por
falta de capacidade ou mes-
mo por confiar no proteclo-
nismo?"

O lider do Govemo Depu-
tado Ublratan Aguiar, ocu-
pou a tribuna em seguida e se
disse surpreso com a noticia
da demissão do Sr Francisco
Cronje da Silveira, que há 20
anos estava no cargo. Quan-
do dizia que haveria seleçáo
para os recenseadores que
atuarão no Interior, o Depu-

tado Castelo de Castro apar-
teou com outra denúncia:"Eu estou informado de que
os senadores do PDS estào
trabalhando para anular o
concurso feito em Fortaleza e
colocar os seus protegidos".'

O Sr Francisco Cronje da
Silveira, náo foi encontrado
durante a tarde no IBGE mas
sua assessoria confirmou que
ele foi afastado do cargo e o
Sr Francisco Sales de Carva-,
lho, antigo funcionário indl-
cado para substttui-lo. O
mesmo informante disse que
o Sr Francisco Cronje fora
nomeado assessor da presi-
dêncla do IBGE para o Nor-
deste e continuará sediado
em Fortaleza.

Dias antes, em uma emissò-
ra de televisão, o Deputado
Aquiles Mota, presidente da
Assembléia Legislativa e se-
cretârio do PDS cearense,
disse que "ou o Cronje aceita
a indicação dos nomes ou eu
vou pleitear a sua demissão,
pois ele estará entrando ern
conflito com a direção nacio-
nal". Ontem, o Deputado
Aquiles Mota comentou sor-'
rindo na sala de imprensa dá
Assembléia Legislativa: "Na
briga entre o rochedo e o mar
quem leva desvantagem é o
marisco". Depois ele conflr-
mou que o "Partido do Q&
vemo não Iria aceitar isso".

Vereador Emenda dá
usa ônibus
na campanha

Maceió — Começou a cir-
cular na cidade de Murici, a
65km da Capital, um estra-
nho ônibus Mercedes-Benz,
ano 1975, que não tem desti-
no nem cobrador, transporta
feirantes, acompanha sepul-
tamentos e pode ser encon-
trado estacionado em portas
de Igrejas, cemitérios, feiras
livres, vilas e fazendas. É o"ônibus do povo", como cha-
ma seu proprietário, o Verea-
dor Manoel Lins (PMDB).

Plantador de cana, casado,
pai de dois filhos, e mesmo
sabendo que as eleições mu-
nicipals serão adiadas para
1982, ele Já Iniciou a campa-
nha para reeleição. Apesar
das despesas — os passagei-
ros não pagam sequer o com-
bustível—o sucesso do "ôni-
bus do povo" vem tomando o
Vereador Manoel Uns tão po-
pular que ele já admite ser
candidato a deputado esta-
dual

voto a
3*2

analfabeto ;j
Brasília — A proposta de

emenda de autoria do Depu-
tado Joel Ribeiro (PDS-PJ),
que concede o direito de votp
ao analfabeto, será lida ama;
nhã em sessáo matutina do
Congresso Nacional. A partir
dai começará a ser contatado
o prazo improrrogável de 90
dias para que haja delibera1
çáo do plenário. „,

O autor da emenda disse
que o sentido principal do
projeto é colocar por terra
uma idéia preconcebida que
reina em vários segmentos do
Govemo, segundo a qual.o
analfabeto não sabe escolher
seus representantes."

Acha o Deputado Joel Ri-
beiro que sua proposta será
aprovada sem restrições, pois
a discutiu com o Ministro da
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel,
"que chegou a dizer que
quem for contra ela é eiitis-
ta".
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Câmara paga
jeton a
licenciados

Brasilia - Os deputados
licenciados do exercicio do
mandato para desempenho
do cargo de ministro de Esta-
do, secretário de Oovemo e
prefeito de Capital receberão,
a«partir deste mês, além do
subsidio fixo, a parte variável
correspondente ao compare-
cimento efetivo do congres-
sista as sessões e à participa-
ção nas votações. Essa deci-
são da Mesa da Câmara, ado-
tada por pressáo dos deputa-
dos ausentes da função legis-
lativa por exercerem cargos
na' área do Poder Executivo,
contraria a Constituição Fe-
deral.

De acordo com o ato da
Mesa da Câmara, os 19 licen-
ciados teráo direito ao paga-
mento do subsidio fixo e ao
correspondente ás sessões ex-
traordinárias da Câmara e do
Congresso. Pela Constituição
serão remuneradas, até o má-
ximo de oito por mês, as ses-
soes extraordinárias da Câ-
mara e do Senado. E pelo
comparecimento a essas ses-
sõfes e ãs do Congresso Nacio-
nal será paga remuneração
não excedente, por sessão, a
um trinta avós da parte varia-
vel do subsidio mensal. Só de
subsídio normal e de sessões
extraordinárias (nâo há limi-
te para as sessões do Con-
gresso) os deputados e sena-
dores estão ganhando cerca
de Cr$ 200 mil mensais.

QUERIAM MAIS
'Pretendiam, também, os

deputados fora do mandato,
receber as passagens aéreas,
a taxa rodoviária interna —
uma verba para gastos com
transporte nos Estados — o
equivalente à remuneração
de secretarias, e que a Cama-
ra pagasse para eles as contas
telefônicas. A Mesa, entretan-
to, recusou-se a atender ã se-
gunda parte da reivindica-
ção. Para a maioria dos parla-
mentares que tomou conheci-
mento do fato, os deputados
que são Secretários de Gover-
no flcarào agora mais fortale-
cidos eleitoralmente, pois
afora o acréscimo em suas
rendas, dispõem de carros-
oficiais, aviões, empregos e
outros meios que lhes permi-
tirào competir com os con-
gressistas em exercicio de
mandato.

Com essa medida da Mesa
da Câmara, serão beneficia-
dos os Ministros Ibrahim Abi-
Ackel (Ministro da Justiça),
Jair Soares (Previdência So-
ciai) e mais os Deputados An-
tónio Henrique Cunha Bueno
(Secretario de Cultura de Sâo
Paulo); Brasílio Caiado (Se-
cretário do Interior e Justiça
de Goiás); Carlos Eloy (Secre-
tário de Obras de Minas Ge-
rais); Erasmo Martins Pedro
(Secretário de Justiça do Rio
de Janeiro); Esperidião
Amim (Secretário de Agricul-
tura de Santa Catarina);
Francisco Rossi (Secretário
de Turismo de Sáo Paulo);
Geraldo Renault (Secretário
de Agricultura de Minas);
João Durval (Secretário de
Obras da Bahia); José Fer-
nandes (Prefeito da Capital);
José Machado (Secretário de
Administração de Minas);
Mario Haddad (Secretário de
Justiça do Amazonas); Mau-
ricio Campos (Prefeito de Be-
lo Horizonte); Paulino Cícero
(Secretário de Educação de
Minas); Reinhold Stephanes
(Secretário de Agricultura de
Minas); Sílvio Lopes (Secreta-
rio de Transportes de São
Paulo); Victor Faccioni (Se-
cretário de Interior e Obras
Públicas); e Augusto Trein
(8ecretário de Trabalho).
Còm exceção do Sr Erasmo
Martins Pedro, que é do PP,
todos os outros são do PDS.

Afonso Arinos defende
uma nova Constituição

Brasilia — O professor Afonso Arinos defen-
deu ontem em conferência na comissão mista
do Congresso que estuda a proposta de emenda
sobre as prerrogativas do Poder Legislativo, a
elaboração de uma nova Constituição "Para a
nossa tradição jurídica e para o nosso prestigio
internacional, a atual Constituição brasileira é
uma nódoa indelével", afirmou.

Depois de ressaltar que a restauração das
prerrogativas do Legislativo é um passo signifi-
cativo no caminho da democracia, o Sr Afonso
Arinos declarou: "Infelizmente a viga mestra
do nosso Direito Público e da nossa organiza-
çáo estatal é um documento histórico e juridi-
camente comparável á carta outorgada de 1937,
com a agravante de que está em vigor há mais
de 10 anos, enquanto que aquela nunca chegou
a ser aplicada".

Conferências
A palestra do professor Afonso Arinos, ex-

Senador e ex-Ministro de Estado, é a primeira
das quatro previstas pela comissão mista. To-
das teráo como tema o Poder Legislativo e suas
prerrogativas. Hoje será ouvido o 8r Seabra
Fagundes, presidente da Ordem dos Advoga-
dus do Brasil, e na próxima semana os confe-
rencistas serão os professores Nelson Sampaio
e Raul Machado Horta.

A conferência do ex-Ministro Afonso Arinos
foi assistida por aproximadamente 40 parla-
mentares, entre os quais os Deputados Célio
Boija (PDS-RJ) e Djalma Marinho (PDS-RN),
principais redatores da proposta de emenda
das prerrogativas. Nâo houve indagações ao
conferencista, considerando os parlamentares
que lhe deviam prestar esta homenagem

Segurança

Depois de fazer uma análise da legislação
existente nos outros paises, o Sr Afonso Arinos
fez um estudo da inviolabilidade nas Constitui-
çôes brasileiras. O ex-Senador disse que, "con-
trariando tradição de século e meio de direito
nacional, a Constituição vigente de 1969, no
capítulo do Poder Legislativo, impõe restrições
injustificáveis ao seu funcionamento, entre elas
a de ferir gravemente as tradições brasileiras
sobre as prerrogativas parlamentares". Uma
publicação recente da Universidade do México
ressalta o caráter autoritário da Constituição
brasileira neste aspecto.

Recordou que a inviolabilidade, pelo Artigo
32, já alterado pela emenda n° 11, de 1978, flca
sujeita "aos crimes contra a segurança nacio-
nal" sem que a Constituição os especifique,
como fazem as Constituições inglesa, norte-
americana e alemã. No caso brasileiro todos os
delitos previstos na Lei de Segurança Nacional
podem dar origem a processos contra parla-
mentares.

Entre os crimes estáo. por exemplo: Art 14— "Divulgar, poi qualquer meio. fato verdadel-
ro truncado. de modo a tentar indispor o povo
contra as autoridades". Artigo 42 VI - Mani-
testar solidariedade s greve proibida" "Depen-
dendo da interpretação subjetiva das autorida-
des' federais — observou o professor Afonso
Arinos — é muito provável que número consi-
derável de deputados e senadores, no exercício
dos seus mandatos, tenham-se manifestado de
forma a serem enquadrados em dispositivos tão
vagos quanto abrangentes".

Acha o ex-Ministro Afonso Arinos que os
lideres e os Partidos saberão, no estudo das
prerrogativas, "confluir para um texto que res-
taure as condições morais e técnicas necessá-
rias ao funcionamento eficaz do Legislativo,
dando-lhe poderes próprios para evitar abusos
que degenerem em crises, as quais interessam a
todo o pais, pois interferem no processo de
abertura democrática."

Uma crise previsível — advertiu, referin-
do-se ao caso do Deputado João Cunha—seria
causada pelo processo penal iniciado contra
um parlamentar, com fundamento na Lei de
Segurança e respaldo de autoridades militares.

8e for adotada a proposta de emenda, se-
guindo o principio da prevalência imediata da
disposição constitucional, o processo contra o
Deputado Joáo Cunha seria sustado pelo resta-
belecimento da imunidade parlamentar plena,
o que teria "conseqüências políticas graves" O
professor Afonso Arinos lembrou que "existe,
porém, o instituto da disposição transitória,
que é indiscutivelmente de Direito Constitucio-
nal, desde que adotado como norma desta
mesma natureza".

Uma disposição transitória, norma de
direito constitucional Intertemporal — acres-
centou — colocaria fora do alcance da emenda
os processos já encaminhados ao Supremo Tri-
bunal, que os julgaria de meritis com sua
competência e seu saber. Esta é a única suges-
táo que nos permitimos formular".

Reações
A conferência do Sr Afonso Arinos provocou

reações contraditórias. Na área oposicionista
houve uma decepção, pois se considerou que
ele deu uma fórmula para facilitar o processo
contra o Deputado João Cunha (PT-SP), inicia-
do pelos Ministros militares, que está tramitan-
do no Supremo Tribunal Federal. O presidente
da comissão mista, Deputado Pimenta da Vei-
ga (PMDB-MG), foi um dos que ficaram decep-
cionados. "É pena—observou—que no flm de
tudo tenha feito esta sugestão."

O relator da comissão mista, Senador Aloy-
sio Chaves (PDS-PA), foi levar o Sr Afonso
Arinos até a porta da entrada principal do
Senado. Para ele, a conferência "foi impecável,
uma exposição digna do renome de jurista que
tem o ex-Ministro Afonso Arinos.

Montoro insiste na Constituinte
O Senador Franco Montoro (PMDB-SP) vol-

tou ontem a propor a convocação de uma
Assembléia Constituinte como única alternati-
va de salvação nacional, durante um longo
pronunciamento em que condenou a mordomia
abusiva e analisou a politica salarial do Go-
vemo.

Disse que "o simples retomo a uma demo-
cracia meramente formal, representativa e bur-
guesa, já nâo atende ás aspirações e â tomada
de consciência de grandes setores da popula-
çào", e aponta como "novos caminhos" a des-
centralização e o flm do autoritarismo do
poder.

Processo aberto

Antes de chegar à Constituinte, o Sr Franco
Montoro começou mostrando que é necessário
substituir o processo centralizado, autoritário e
fechado por um processo aberto e democrático
em que haja a participação efetiva dos diversos
segmentos da nação. Ele justificou sua propôs-
ta com o argumento de que "os problemas que
o pais enfrenta apresentam hoje uma gravidade
incontrolável."

Em aparte, o Senador Roberto Saturnino
(PMDB-RJ) lamentou que as autoridades este-
jam recusando-se a reconhecer essa gravidade"que nos leva a antever uma situação que pode
atingir os niveis da comoção nacional. A nação
assiste hoje angustiada aos homens do Gover-
no perplexos, confusos, impotentes para resol-
ver os grandes problemas do pais, para contro-
lar a onda de atentados que se sucedem dia a
dia".

Segundo ainda o Senador Saturnino, "a poli-
tica do Govemo vai levar o país à recessão, ao
desemprego, à desnacionalização, á quebra das
empresas nacionais, à falência do país perante
o exterior. O Congresso Nacional tem o dever
de procurar abrir os caminhos de uma transfor-
mação".

Badaró responde

A réplica coube ao vice-líder do PDS, Sena-
dor Murilo Badaró (MG), que concordou com
alguns pontos do debate, entre os quais as
sugestões do Senador Roberto Saturnino para
que o Congresso se transforme num fórum de

Bmiília/Foto d* Guilherme Romte

Montoro defendeu união nacional
como uma saída para a crise

política e econômica

debates e a Comissão de Economia da Câmara
em local de discussão de todos os problemas
enfrentados pelo país.

Reconheceu certos excessos mostrados pelo
Senador Franco Montoro, mas sustentou que"nenhum de nós compactua com a corrupção,
que é uma decisão inflexível do Governo com-
batê-la. Há uma série de pontos em que pode-
mos estar perfeitamente de acordo. O que náo
concordamos é com algumas ilações políticas".
Discordou das colocações do Sr Franco Monto-
ro a respeito da politica salarial, embora afir-
masse que "o Presidente também náo compac-
tua com as deformações existentes".

Afirmou que a posição do Govemo é de fazer
o corte de subsídios ao primeiro sintoma de
baixa da inflação e, ao restante do pronuncia-
mento do representante paulista, o vice-líder
do Govemo atribuiu a "uma série de frases já
aqui suficientemente contraditas".
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Proposta de
Quercia
é examinada

Brasília—Os Deputados Ro-
berto Freire (PMDB-PE) e Jairo

Magalhães (PDS-ES) solicita-
ram, ontem, vista do projeto do
Senador Aloysio Chaves (PDS-
PA) contra a emenda do Sena-
dor Orestes Quercia (PMDB-
SP) propondo a convocação de
uma Assembléia Constituinte
em 1982. A Comissão Mista foi
convocada para hoje, às 17h,
quando aprovará o parecer.

O Senador Aloysio Chaves re-
jeitou, também, a proposta de
emenda do Deputado Tarciso
Delgado (PMDB-MG), que pro-
punha a realização de um pie-
biscito sobre a Assembléia
Constituinte.

Para o Senador Aloysio Cha-
ves (PA), vice-líder do PDS, a

convocação de uma Assem-
bléia Constituinte só se justifl-
ca após os grandes acòntect-
mentos que modificam a estru-
tura do Estado, a fim de organi-
zã-lo de acordo com os novos
tempos. Foi assim em toda a
história brasileira. Normalmen-
te. sempre prevaleceu o poder
constituinte do Congresso.
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Brasilia - O Prealdcnte Joio Figueiredo
autorimu, ontem, o Ministro da Justiça.
Ibrahim Abt-Ackel, a Iniciar eonwniaçfte» cran
as lideranças rto Congresso «Inundo a buscar
um consenso sobre w alterações a serem tm-
postas ao nove Estatuto do Estrangeiro apro-
vado na última terça-feira por decurso de praso,
Informou o Ministre da Comunicação Social,
Said Farhat

Disse ele que destas consultas deverá resul-
tar um anteprojeto de lei a ser encaminhado
oportunamente ao Congresso Nacional com as
alterações resultantes do consenso das lideran-
ças políticas Explicou o Ministro Said Farhat
que a Intenção do Oovemo é resolver logo o
assunto, de forma a aperfeiçoar o projeto origi-
nal do Executivo.

Reconheceu o 8r Farhat que o prazo de
urgência pedido pelo Executivo para a dlscus-
são e votação do projeto de lei dos estrangeiros

A Oposição impediu, peta segunda vez, a aprovação do parecer do
Senador Dalla (C) na comissão

Sarney garante que o PDS
aprova adiamento de pleito
e prorrogação de mandatos

Brasília — O presidente do PDS, Senador
José Sarney, garantiu ontem que o seu Partido
assumirá posição ostensivamente favorável à
aprovação da proposta de emenda constitucional
que suprime o pleito municipal deste ano e disse
gue 

espera uma atitude não passional da parte da
(posição, em face "da importância da matéria

para a evolução do processo de abertura demo-
cráties".

Ao mesmo tempo, o líder do Governo na
Câmara dos Deputados, Sr Nelson Marchegan,
acha que todos os deputaos do PDS votarão em
favor da aprovação da emenda Anísio de Souza,
se a bancada, que se deverá reunir na segunda
quinzena deste mês, optar pela prorrogação de
mandatos, conforme dispõe a proposição do
Deputado goiano.
COERÊNCIA

O 8r José Samey afirmou que
a comissão nacional provisória
de seu Partido jã se manifestou,
oficialmente, em favor da pror-
rogaçáo de mandatos, quando
reconheceu que não existem
condições para a realização do
pleito municipal deste ano.

— Se, por um desastre, não
votássemos a Emenda Anísio
de Souza, a alternativa escolhi-
da seria muito pior, pois todos
marcharíamos para a nomea-
çaõ de,interventores nas Prefei-
turas municipais — disse.

Reiterou seu argumento de
que a realização de eleições mu-
nicipais este ano é indispensá-
vel para a boa evolução do pro-
cesso de abertura democrática,"uma vez que estamos em meio
á reorganização de Partidos po-
liticos e não há melo de se ope-
rar um regime democrático sem
Partidos políticos".

Em seguida, ao confirmar a
sua crença de que o PDS votará
maciçamente em favor da
Emenda Anísio de Souza, o Se-
nador José Sarney disse espe-
rar da parte da Oposiçáo "um
tratamento náo passional da
matéria", apelando para que o
bom senso das lideranças opo-
sicionlstas acabe predomlnan-
do sobre os apelos aos radicalis-
mos que de lá têm surgido, le-
vando a maioria a apoiar a
aprovação da proposta de
emenda constitucional da pror-
rogaçáo de mandatos dos pre-
feitos e vereadores.

O Deputado Nelson Marche-
zan, por sua vez, confirmou que
pretende convocar a bancada
do PDS para uma reunião na
segunda quinzena do mês em
curso, quando promoverá uma
votaçáo secreta especlficamen-
te sobre a emenda prorrogado-
nista, esperando que a maioria
se incline a seu favor.

PMDB e PP reiteram
posição contrária

Apesar de informações de 11-
deres do PDS, de que o Partido

remista 
contará com o auxí-

de deputados dos outros
Partidos", para aprovar a
emenda prorrogando os man-
datos dos atuais prefeitos e ve-
readores até 31 de janeiro de
1083, lideres do PMDB e do PP
reiteraram, ontem, a convicção
de que entre eles não haverá
defecções.

O Deputado Freitas Nobre
(SP), lider do PMDB, lembrou
que, pata o seu Partido, é quês-
táo fechada votar contra a
emenda prorrogacionista. Para
o Deputado Jorge Vargas, do
PP, se o Partido do Govemo
está pensando em "acordo para
aprovar a prorrogação de man-
datos, "será pura perda de
tempo".

Seminário
começa hoje
em Canela

Porto Alegre—Começa hoje,
em Canela, cidade a 124 km de
Porto Alegre, o seminário inter-
nacional sobre o relatório
Brandt e seus desdobramentos
na América Latina. O seminá-
rio é organizado pelo Instituto
Latino-Americano de Desen-
volvimento Econômico e Social
— ndes, entidade dedicada á
pesquisa social e ligada à Fun-
dação Friederich Ebert, que
tem sede em Bonn, na Ale-
manha.

A abertura dos trabalhos será
ás 20 horas, com discursos de
saudação aos participantes do
seminário, que seráo proferidos
pelo Prefeito de Canela, Gunter
Schlieper, pelo diretor do lides,
Hans Kruger, e pelo presidente
da Assembléia Legislativa,
Deputado Carlos Glacomazzl
(PMDB).
PARTICIPANTES

Estaráo presentes ao seminá-
rio em Canela o ex-Presidente
chileno Eduardo Frei, o ex-
Ministro da Fazenda da Colôm-
bia, Rodrigo Botero, o repre-
sentante da Cepal, professor
Enrique Iglesias, e os Senado-
res Franco Montoro e Marcos
Freire, além de políticos dos
demais Partidos brasileiros e
cientistas sociais.

Este seminário de Canela faz
parte de uma série de outros
seminários que serão realizados
em diversos países, a maioria -
do Terceiro Mundo, sobre o
mesmo tema, até o fim do ano.
Eles culminarão com uma con-
ferência de cúpula de Chefes de
Estado, marcada para feverei-
ro, na Bélgica, e organizada pe-
lo Chanceler austríaco Bruno
Kreysky e pelo Presidente me-
xicano Lopez Portillo.

Os próximos seminários se-
rão nas cidades de Bogotá, na
Colômbia, na cidade do Mexi-
co, em Bancoc, na Tailândia e
finalmente em Bruxelas, na
Bélgica.

Oposição obstrui
relatório na comissão

A Oposição conseguiu ontem,
pela segunda vez, adiar a vota-
ção do Parecer do Senador
Moacir Dalla (PDS-ES) favorá-
vel á prorrogação de mandatos
dos prefeitos e vereadores. O
argumento, suscitado pelo Se-
nador Itamar Franco (PMDB-
MG) e pelo Deputado Antônio
Mariz (PP-PB), foi de que o pa-
recer teria de se restringir ás
emendas, aprovando-as ou de-
saprovando-as.

Frisaram os dois parlamenta-
res que o Sr Moacir Dalla não
poderia ter apresentado um
substitutivo sem cumprir a exi-
gência de assinaturas de um

terço dos deputados e senado-
res por se tratar, de emenda
constitucional. O presidente da
comissão mista, Deputado Al-
berto Goldmann (PMDB-SP),
acolheu a proposta, convocan-
do nova reunião para hoje por-
que o parecer do Sr Dalla não
cumpria o Regimento e a Cons-,
tituiçào. i

A reuniáo de ontem que du-
rou 4h25m, terminou em tumul-
to. 0 Senador Dalla disse que
aceitava a decisão, mas era
obrigado a denunciar que "se-
tores da Oposiçáo estavam
preocupados em instituir uma
ditadura municipal neste pais".

GOVERNADOR RECEBE
ANUÁRIO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

No último dia 17 de julho, o Exmo. Sr. Governa-
: dor Chagas Freitas recebeu do Dr. Júlio Freitas, da
: JVSPubl. Repr. Ltda. um exemplar do Anuário das

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, editado pela
." JVS. Presente também o Sr. Secretário de Indústria,
- Comércio é Turismo do Rio de Janeiro, Dr. Carlos
; Alberto de Andrade Pinto.
| Cerca de 30 mil exemplares do AIERJ estão sen-
.: do distribuídos gratuitamente a indústrias, empresas
: de comércio e de serviços, entidades públicas e asso-
:: ciações de classe.

A distribuição se estenderá a entidades e empresas
| de outrosEstados, especialmente na região da Gran-
j de São Paulo.
; Para receber o Anuário das Indústrias do Estado
: do Rio de Janeiro, basta enviar uma carta com a soli-
: citação à Editoria de JVS Publicidade e Representa-

ções Ltda - R. Sete de Setembro, 98/10? andar,
CEP 20052, a/c D. Mareia Browne.

Pesquisa
revela
insatisfação

Sào Paulo — Os Governado-
res Chagas Freitas, do Rio de
Janeiro, Paulo Maluf, de São
Paulo e Francelino Pereira, de
Minas Gerais tém sua atuação
desaprovada pela maior parte
da população de seus Estados,
segundo revelou a última pes-
quisa de opinião pública reali-
zada pelo Instituto Gallup e
divulgada ontem em São
Paulo.

O Governador Paulo Maluf
recebeu o maior índice de desa-
provação: 68% da população
paulista está insatisfeita com o
seu Govemo. No Rio de Janei-
ro, 58% da população classifica
como "insatisfatório" o Gover-
no do Sr Chagas Freitas, en-

âuanto 
em Minas Gerais 56%

a populaçáo desaprova a ad-
ministraçáo do Governador
Francelino Pereira.

REPROVADOS

De acordo com a última pes-
quisa de opinião pública, reali-
zada em março e ontem divul-
gada, no Rio de Janeiro apenas
30% das pessoas entrevistadas
emitiram opiniões favoráveis
ao desempenho do Governador
Chagas Freitas. Dós entrevista-
dos, .12% náo opinaram O re-
trospecto publicado pela pes-
quisa revela que nas avaliações
periódicas da atuação do Go-
vernador Chagas Freitas reali-
zadas em 1979 "as opiniões ne-
gatlvas superaram sempre as
positivas".— Entre os sete governadores
cuja atuação tem aldo aferida
periodicamente desde o inicio
de 1979, o desempenho avalia-
do em índices mais baixos tem
sido o do Governador de São
Paulo, Paulo Maluf—revela a
pesquisa: Apenas 24% dos en-
trevistados mostraram-se favo-
laveis ao seu Oovemo. A posi-
Çáo do Sr Maluf melhorou en-
tretanto em relação as pesqui-
sas realizadas èm 1979, quando
só 18% das pessoas consultadas
aprovavam sua adminstraçáo,
enquanto 8% dos entrevistados
em março último náo emitiram
opiniáo sobre o desempenho do
atual Governador de São
Paulo.

Outro Governador cujas opi-
niões negativas da população,
nas avaliações feitas em 1979,
sempre superaram as positivas,
é o de Minas Gerais, Sr France-
lino Pereira. Sua situaçáo este
ano se mantém Inalterada. Se-
gundo os dados da pesquisa,
apenas 32% dos mineiros apro-
vam o seu Governador.

foi pouco - 40 dias - pam que oa entendimen-
to» entre m> lideranças do Oovemo e ds Oposi-
Cão chegassem 8 um ponto comum.

Segundo o Ministro carecem de fundamento
as vem** de que o Oovemo estaria propenso*
baixar um decreto-lei com as modlflcaçflea a
serem Introduzidas no Estatutodo Estrangeiro,
ao Invés de encaminhar ao Congresso um novo
projeto de lei com tramitação normal Reasal-
vou que, embora fosse pedido praao de urgttv
cia, as discussões em tomo do projeto de lei
somente se avolumaram no final de julho pu-
sado, quando os parlamentares estavam em
recesso.

Embora esclarecesse não haver prazo pura a
solução do assunto, o Ministro Farhat Informou
que o Oovemo tem interesse em resolver logo a
questáo porque o Estatuto do Estrangeiro já foi
aprovado e a sua publicação ê Imediata

Marcüio sé retrata com Oposição
Durante um breve debate no plenário, o

Presidente da Câmara, Deputado Flávio Marci-
lio, viu-se ontem sem argumentos para contes-
tar as ponderações que o vice-lider do PP,
Deputado Carlos Cotta (MG), apresentou, entre
as quais a de que prometera ãs lideranças do
Partido Popular que 60 deputados do PDS o
apoiariam na aprovaçáo dos destaques que
solicitaria. Apenas 13 se manifestaram e os
destaques anunciados náo chegaram sequer a
ser requeridos.

O Sr Flávio Marcüio ocupou o microfone do
plenário para dizer que náo criticou a Oposiçáo
em seu discurso no encaminhamento da vota-
ção da nova let dos estrangeiros, anteontem, á
noite. Não chegou a dizer onde ficaram os 60
deputados que tinham empenhado sua pala-
vra, o que permitiu o Sr Carlos Cotta atacá-lo
mais uma vez dizendo que o Presidente da
Câmara "quis lavar as mãos e deixar nos om-
bros dos Partidos de Oposição a responsabili-
dade pela passagem do projeto pelo decurso de
prazo".

Faltou Palavra
—Faltaram palavras aos homens do Partido

do Govemo, não aos Partidos e aos homens da
Oposiçáo — afirmou o 8r Cotta. O Sr Flávio

Marcilio pediu novo aparte, que o orador conce-
deu porque "é bom que se esclareça esse teto de
maneira clara e cristalina, porque realmente a
imagem que V Excla deixou a nós da Oposiçáo
foi a pior possível".

O Sr Flávio Marcilio explicou que os depu
tados que estavam consigo votariam por desta-
quês e que os entendimentos com o lider do PP,
Deputado Thales Ramalho, foram de que esse
Partido o acompanharia. Ele chegou mesmo a
lhe pedir que não fosse táo Intransigente e
abrisse rodo de alguns dos destaques, que o
Presidente da Câmara disse ter negado.

— Deputado Flávio Marcilio — Interrompeu
o orador — o Deputado Thales Ramalho. a nós,
do Partido Popular, tanto quanto aos outros
deputados dos outros Partidos, ressaltou sem-
pre, com V Excia, que todo e qualquer compro-
mlsso ficava sempre na dependência das deci-
soes das bancadas dos respectivos Partidos.
Isso foi o que o Deputado Thales Ramalho
assumiu com V Excia. Quero dlaer também que
V Excla nunca teve autoridade diante de ne-
nhum deputado representante do Partido de
oposição, para dizer qual era realmente a posi-
ção do Partido do Govemo. V Excia náo disse
quais as emendas que o Oovemo aceitava ou
quais as que o Govemo rejeitava. Nesse passo
de tartaruga, nós todos da Oposição ficamos á
espera de uma palavra de V Excla e do lider do
Govemo, o que nunca chegou ao conhecimento
dos deputados de oposição.

Brossard culpa a Constituição
O líder do PMDB, Senador Paulo Brossard,

recorreu às crjtlcas do professor Afonso Arinos
à Carta de 1969, feitas em sua palestra pela
manhã a respeito das prerrogativas parlamen-
tares, para culpar essa mesma Carta, pela apro-
vação, anteontem, do Estatuto do Estrangeiro,
"por esse mecanismo ditatorial, espúrio que
vigora em nosso pais".

"O BrasU vive hoje" — afirmou — "sob o
império de um ato ilícito, que. é essa Carta
outorgada que transforma o Congresso Nacio-
nal nisto que ocorreu ontem (anteontem): um
projeto infame converter-se em lei com os votos

favoráveis de cinco deputados contra 192 votos
contrários, numa Câmara de 420 deputados."

O Senador gaúcho mostrou que a chamada
República Velha viveu 40 anos graças ao voto
falso, graças à deformação institucional, mas
caiu em 20 dias. "Este regime vem durando
multo tempo, mas não pode durar sempre,
porque é intrinsicamente imoral o que acontece
em nosso pais.""A legislação a força, o Poder Legislativo
exercido pela. vadiagem, essa vadiagem que se
converte em poder de fazer leis. Isto vai termi-
nar. Queira Deus que não termine mal, porqueo desespero popular já não suporta mais."

Deputado afirma que nada mudou-
O novo Estatuto do Estrangeiro, que

deve ser sancionado nos próximos dias pelo
Presidente João Figueiredo, "só tem deve-
res e ameaças aos estrangeiros, náo lhes traz
nenhum direito, pelo contrário: retira-os",
disse o Deputado Marcelo Cerqueira
(PMDB-RJ) ao fazer uma comparação entre
ela e a anterior, ainda em vigor.

O Sr Marcelo Cerqueira foi o presidente
da comissão que examinou o projeto do
Govemo, aprovado anteontem por decurso
de prazo. Ele fez um estudo comparativo
entre a Lei atual e a nova, que deverá entrar
em vigor nos próximos dias.

Dúvida

No seu entender, a nova lei "náo dá a
minima segurança a nenhum estrangeiro
radicado no Brasil, legal ou ilegalmente.
Qualquer um deles pode ser expulso, inclu-
slve os missionários". Como exemplo, citou
o Artigo Io da nova lei: "Ele restringe a
garantia constitucional do Parágrafo 26 do
Artigo 153 da Constituição, ao submeter o
direito de entrar e sair do pais aos "interes-
ses nacionais". Assim, inaugura na lei uma
expressão vaga, que só pode ser definida
pelo arbítrio.

Isso significa, de acordo com a nova lei,
que "o estrangeiro poderá ate cumprir toda
a complicada burocracia que passará a ser
exigida e ver obstada a sua pretensão de
ficar no Brasil, por causa dos"interesses
nacionais" ou porque náo atendeu "preci-
puamente a segurança nacional". (Artigo
2')."

Em síntese, reiterou o Deputado do
PMDB do Rio de Janeiro, "o projeto que
será em lei em breve, náo traz nenhum
beneficio ao estrangeiro, uma vez que tudo
fica condicionado aos "interesses nacionais"
e à "segurança nacional". Na verdade, até o
próprio Govemo reconhece que o projeto
não é bom, já tendo se comprometido a
enviar outro ao Congresso Nacional Pelo
menos, diz que vai mandar, mas é de se
duvidar, porque se quisesse já teria acertado
tudo antes, quando o projeto aprovado na
terça-feira, por decurso de prazo, tramitava
no Congresso Nacional".

Comparação
"Da forma como o Govemo colocou a

questão, parecia que o Brasil não tinha
legislação de estrangeiro. Na verdade, ocor-
re o contrário, pois a lei ainda em vigor é
extremamente severa — decreto 941, da
Junta Militar", disse o Sr Marcelo Cerquei-
ra. E continuou: "Os porta-vozes do Gover-
no wflrm^nim que levaram oito anos estu-
dando a questáo. Mas o que fizeram, entre
outras barbaridades, foi Isto: Levaram oito
anos para substituir, por exemplo, o verbo
será por sua forma condicionai "poderá ser.
No que toca aos vistos de transito, têmpora-
rio e permanente, o que era será nos Artigos
(lei ainda em vigor) 6o, 7o, 9>, 13°, 15° e 18°, foi
substituído por poderá ser — quer dizer
poderá ser ou não poderá ser—nos Artigos
8o, 9o, 13° e 16o".

Vistos

Os vistos que sáo concedidos pela lei
atual, no seu Artigo 3° pelas missões diplo-
máticas, observou o Deputado fluminense,"deixarão de sé-lo, porque o visto consular,
pela nova lei, configura "mera expectativa
de direito (Artigo 36)", podendo ser revoga-
do "a critério do Ministério da Justiça."

A lei ainda em vigor permite estender a
concessão do visto a pessoas que vivam sob
a dependência do estrangeiro beneficiário,
segundo seu Artigo 4°. Já o Parágrafo 2° do
Artigo 26 da nova lei, comentou, comunica o
impedimento "de qualquer familia a todo o
grupo faréillar, numa clara violação do Pa-
rágrafo 13° do Artigo 153 da Constituição, o
que levou o secretário-geral da CNBB, D
Luciano Mendes, a chamá-lo de pena infa-
mante".

Estada de turistas

A lei ainda em vigor estabelecer que o
prazo de estada do turista é de 90 dias,

prorrogáveis. A nova lei, apontou o Sr Ma-
certo Cerqueira, "dispõe que o turista pode
ficar até 90 dias, mas que o prazo de sua
estada poderá ser reduzido, "a critério do
Ministério da Justiça". Quer dizer, é o arbi-
trio. Qual é o critério?"

Ainda no que se refere a turismo, ele é de
opinião de que haverá prejuízos para o Bra-
afl. Explicou, por exemplo: "O Artigo 14° da
lei ainda em vigor facilita a excursão turista-
ca, mas a nova lei elimina tal dispositivo. Na
realidade, dificulta o turismo".

O visto temporário, segundo a lei atual,
no seu artigo 16°, tem um prazo de 180 dias
de validade. Mas na nova lei, mostrou o Sr
Marcelo Cerqueira, "este visto temporário é
reduzido para 90 dias. E o visto permanente,
comum ou especial, para quem venha sob
regime de imigração dirigida, praticamente
deixa de existir, uma vez que a nova lei não
diz como o estrangeiro, em casos como este,
deve proceder para obtè-lo. O artigo 5o da
nova lei, per exemplo, determina que "seráo
fixados em regulamento os requisitos para
obtenção de visto de entrada previstos nes-
ta lei".

E deu outro exemplo: o artigo 7o da nova
lei estabelece que "para obter o visto perma-
nente, o estrangeiro deverá satisfazer, além
dos requisitos do artigo 5o, as exigências de
caráter especial previstas nas normas de
seleção de imigrantes, estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Imigração, a ser cria-
do por decreto presidencial."

Estudantes

A lei atual, que será revogada nos próxi-
mos dias, dispõe que o estudante estrangel-
ro pode permanecer no Brasil enquanto
durar o curso que está fazendo. Pela nova
lei, a entrai' em vigor nos próximos dias, o
prazo é reduzido para um ano, prorrogável,"mediante prova do aproveitamento escolar
e da matricula", explicou o Deputado do
PMDB do Rio de Janeiro.

A nova lei, "a pretexto de defender o
mercado de trabalho, cujo problema grave é
outro, não o estrangeiro aqui radicado, diga-
se de passagem, estabelece o critério de
produtividade, subordinando a imigração a
ele. O próprio Govemo reconhece que é
dificil definir a produtividade de várias cate-
gorias profissionais. Mais, ainda, tendo por
base a nova lei. Para citar apenas um exem-
pio: Os missionários só ficarão no Brasil se o
Govemo quiser. Como se medir a produtivi-
dade de um missionário?"

O ingresso de missionários, disse, "de-
penderá, também, de critérios govemamen-
tais, entre os quais um aplicável a todos os
Imigrantes (Artigo 18°)—"fixação em regiáo
determinada do território brasileiro" — em
outras palavras, conflnamento".

Ainda citando o artigo 18, o Sr Marcelo
Cerqueira destacou ser ele reforçado pelo
73°, que diz: "O Ministro da Justiça poderá
modificar, de oficio ou a pedido, as normas
de conduta imposta ao estrangeiro e deslg-
nar outro lugar para a sua residência". Quer
dizer, pode estabelecer o lugar que quiser
para fixai' o estrangeiro, mesmo que ele seja
um missionário. Assim, o Oovemo poderá,
pela nova lei, se quiser, determinar que um
bispo, como D Casaldáliga, por exemplo,
passe a viver em Niterói, ou outra cidade".

Informantes

A nova lei, "já não bastasse todo arbítrio
que estabelece, nos obriga a todos a ser
informantes da Policia, porque manda dela-
tar o "estrangeiro admitido na condição de
hóspede, locatário, sublocatário ou mo-
rador"

No Brasil, assinalou o Sr Marcelo Cer-
queira "grande parte da recente imigração
é constituída de refugiados politicos das
ditaduras do Cone Sul. As restrições da
nova lei, neste caso, também se revelam
com clareza, pois o direito de ir e vir ê
controlado autoritariamente. Os casos de
seqüestres, para citar apenas um exemplo,
como o de Lilian Celiberti e Universindo
Diaz, não precisarão mais de cumplicidade
velada".

CNBB dá confiança e
espera as mudanças

BtiiUla — O secretário-geral
da CNBB, Dom Luciano Men-
des. Informou ontem ao Mini»
tro da Justiça, Sr Ibrahim Abi-
Ackel, com quem teve audlên-
cia de 18 minutos que a Igreja
decidiu "hipotecar confiança"
no encaminhamento, pelo Oo-
vemo, de alterações ao novo
Estatuto do Estrangeiro.

Dom Luctoano esperou na an-
te-sala Ms horas para ser aten-
dido pelo Ministro, mas acredi-
ta que o Oovemo acatará su-
gestões dos mais variados seto-
res sociais, correspondendo "d
Índole de nosso povo e ás exi-
gências dos valores humanitá-
rioB e cristãos". Criticou a apro-
vação do Estatuto por decurso
de prazo, fato "Inaceitável.
quando outros procedimentos
mais responsáveis encontram-
se ao alcance dos parlamen-
tares".

PONTOS BÁSICOS

O secretário-geral da CNBB
resumiu em quatro pontos o
que espera ver contido no Este-

tuto do Estrangeiro' I) respeito
aoedeveresda solidariedade tn-",',
temacional, particularmente
quanto a vitimas de Injustiças: /2) valorização de um desenvol- L*
vimento integral do homem,'"
sem atribuir valor prioritário ao
ratar econômico: 3) superação •>¦¦
da arbitrariedade por meio de <_b
critérios objetivos; 4) possibili- bo
dade. sempre, de reconsidera- _..
çáo da eventual negação de ¦ -
permanência

Dom Luciano conversou com
o Ministro Abi-Ackel acompa-
nhado por seu Irmáo. professor
Cândido Mendes de Almeida,
presidente da Comissáo Nacio- r.'J
nal de Justiça e Paz. e do Bispo •¦<.
de Própria. Dom José Brandão .
de Castro. Eles comunicaram:,
ao Ministro da Justiça a exis-
tència de violência rural, no In-
terior sergipano. O próprio Bis-
po de Própria foi ameaçado de
morte caso continue apoiando -
os plantadores de coco da re- ¦
gião. Outro «ssunto tratado fo- :.
ram os atentados politicos con- ;„
tra advogados, membros da „„Igreja e jornaleiros.

D Ivo cobra promessa
feita por Figueiredo

Porto Alegre — Enquanto o
presidente da CNBB. Dom Ivo
Lorscheiter, afirmava ontem
que "a partir de agora, os brasi-
leiros tem o direito de cobrar do
Presidente da República a pro-
messa do envio, pelo Oovemo,
de um novo projeto do Estatuto
do Estrangeiro", o Cardeal de
Porto Alegre, Dom Vicente
Scherer, pedia que "pelo me-
nos, se a legislação náo for cor-
rígida, que náo sejam aplicados
os artigos mais difíceis de se-
rem aceitos, como o da expul-
são de estrangeiros casados ou
com filhos brasileiros."

Reunido ontem no Convento
das Carmelitas, em Santa Ma-
ria (a '331 Km desta Capital),
Dom Ivo Lorscheiter lamentou
que "essa lei tenha sido aprova-
da por decurso de prazo. Os
legisladores devem assumir
multo mais a tarefa de legislar,
do que só acompanhar leis que
sào aprovadas automatleamen-
te por decurso de prazo. O legis-
ladoré para legislar", ressaltou.

LEI INFELIZ

Para o presidente da CNBB, o
novo Estatuto do Estrangeiro,
como está, é multo infeliz. Sem
querer comentar se a aprova-

ção do projeto por decurso de
prazo significaria ou náo o de-
satendlmento, por parte do Go-
vemo, das sugestões de altera-
ções propostas pela CNBB, n.
Dom Ivo Lorscheiter disse: -
"Confio nas promessas do Pre-..
sidente Jofto Figueiredo e do .•
Ministro da Justiça, de propo-
rem um novo Estatuto, com al-..
te rações mais aceitáveis do que
essa lei aprovada por decurso
de prazo."

Disse ainda náo acreditar
que, enquanto náo envia novo
projeto, o Oovemo possa apli-
car alguns dos artigos mais po-.
lèmicos, como a expulsão de..
estrangeiros casados com bra- .
sileiras ou de conflnamento de,
pessoas. "Seria o fim, uma coisa
inadmissível," acrescentou.

O Cardeal Vicente Scherer, -
que, como faz sempre âs quar-
tas-feiras, recolheu-se a um hos-
pitai de Porto Alegre para des-
cansar, lembrou ontem que, por
diversas vezes, manifestou-se
contra o projeto. "As criticas
sáo generalizadas, está todo
mundo comentando, e como já j
falei no programa A Voi do
Pastor, o Oovemo deveria ou-
vir as sugestões para Introduzir
algumas modificações no Esta-
tuto do Estrangeiro," afirmou.

Cardeal de São Paulo
sugere uma anistia

:>.•»
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São Paulo — Além de apoiar
a CNBB, em sua proposta de
náo aplicação da lei dos estran-
geiros já aprovada —'diante da
perspectiva de sua modificação
— o Cardeal D Paulo Evaristo
Ams defendeu, ontem, uma
anistia aos estrangeiros que jã
estão no pais, "sem restrições
políticas ou econômicas, como
foi feito na Argentina em 1973",
na época de Peroa

O apoio á CNBB e a proposta
de anistia aos estrangeiros fo-
ram duas das resoluções toma-
das, ontem, durante reunião do
Cardeal com representantes de
várias entidades, como a Asso-
ciação de Advogados Latino-
Americanos para a Defesa dos
Direitos Humanos (AALA), Co-
mltê de Defesa dos Direitos Hu-
manos para os Paises do Cone
Sul e Comitê Brasileiro de Soli-
dariedade aos Povos da Améri-
ca Latina. Durante a reunião foi
analisada a solidariedade aos
povos da América Latina. Du-
rante a reunião foi analisada a
aprovação da lei dos estrangel-
ros por decurso de prazo que,

segundo D Paulo, "foi uma de-.,
cepção".

Ao final da reuniáo, de quase __.
duas horas, D Paulo observou
que "nossa primeira resolução
é a de apoiar a CNBB qúe deve*~
sugerir ainda hoje (ontem), em—
Brasília, a náo aplicação da lei,»
uma vez que o prpoprto Gover-—.;
no e o Congresso sugeriram que ea
viria outra lei com modifica-...
ções benéficas". mjs

A proposta de anistia, de.
acordo com D Paulo se destina 42
a todos os estrangeiros que "es- *£
tão aqui em situação irregular,-—
sem papéis, para que nos próxi- ¦-•
mos meses pudessem ter sua"-'
situação regularizada sem indl-.".
car os motivos porque estáo g*
aqui, uma vez que já estáo tra-»r
balhando e vivendo. Uma anis-
tia sem restrições políticas ou
econômicas".

— A terceira resoluçào foi de
providenciar uma orientação
Inicial para os que estão agora,
em dificuldades ou em pânico.
Essa orientação ainda vai ser
coordenada — acrescentou D
Paulo.

Dom José afirma que
ainda tem esperança

Salvador — "Diante do gran-
de clamor público, somente res-
ta agora esperar que o Oovemo
cumpra a promessa de abolir
este e enviar ao Congresso um
novo projeto de estatuto para
os estrangeiros, mais aberto e
mais humano", disse o Bispo de
Juazeiro, Dom José Rodrigues,
a propósito da aprovação por
decurso de prazo da lei dos es-
trangeiros.

Bispo de uma região, onde
atuam vários padres e beiras
vindos de outros países, Dom
José Rodrigues apelou no senti-
do de que, ao elaborar o novo
projeto, o Oovemo elimine o
conflnamento para entrada de
novos estrangeiros no país, co-
mo prevê o projeto aprovado
ontem Para a Igreja, segundo

ele, "seria descabido que, es-
tando uma diocese da Bahia
precisando de um padre, a sua'
entrada no Brasil semente fos-
se permitida para atuar em Ml-
nas Gerais".

Destacou atada o Bispo de
Juazeiro outros aspectos que
deveriam ser levados em conta,
na elaboração de novo estatuto,
e não apenas os que interessam
mais diretamente â Igreja. Um
deles seria o da expulsão de
estrangeiros casados com bra-
fuleiros, previsto no estatuto
aprovado ontem Pediu tam-
bém a extinção do artigo que
obriga síndicos de prédios a In-
formar sobre a presença de es-
trangeiros, além de outros que
cerceiam a liberdade de loco-
moção.

Bispo de João Pessoa
se diz decepcionada

Recife — "Eu.só lamento que
mais uma vez o Congresso nos
tenha decepcionado, por não
ter dado quorum para aprecia-
çáo do projeto, pois isto era o- mínimo que poderíamos espe-
rar e exigir dos que se dizem
nossos representantes", afir-
mou ontem o Arcebispo de
Joáo Pessoa e presidente da
Regional Nordeste II da CNBB,
Dom José Maria Pires, sobre a
aprovaçáo, por decurso de pra-

zo, do Estatuto do Estrangeiro.
Para o bispo, "o Congresso ?

mais uma vez perdeu a oportu- I
nidade de representar o povo «
brasileiro e de impedir que o
arbítrio Imperasse". Dom José..,.
Maria Pires disse que, "em lin- ,
guagem religiosa", os parla-
mentares que não comparece-
ram á votação "cometeram o
pecado da omissão, que é um
grave pecado, um pecado*
mortal". . 3-

Juristas condenam a
doutrina de segurança

_••
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Sáo Paulo—O novo Estatuto
do Estrangeiro é "mais um
exemplo do absoluto divórcio
entre o estado e a nação. Nele
está expressa a predominância
da doutrina da Lei de Seguran-
ça Nacional, que tem como um
dos pontos básicos a Idéia da
guerra permanente. Por isso,
assim como cada brasileiro, pe-
lo simples feto de nascer é um
suspeito, todo o estrangeiro é,
em principio, um inimigo".

O comentário consta de pare-
cer elaborado por uma comis-

sáo de Juristas para a Associa-
ção dos Advogados de Sáo Pau-
lo, cujo presidente, Luiz Olavo
Baptista, divulgou o documen-
to, "com vistas à redação de um
anteprojeto, eis que o próprio
Governo admite rever o estatu-
to". Os juristas denunciaram
que o estatuto contém "graves

incorreções técnicas e agride
aspirações do povo brasileiro",
acrescentando, que só o Legis-
lativo "pode levar a uma lei
correta e democrática". j
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Coutinho admite que déficit
será "significativo" em 81

O Prefeito Júlio Coutinho admitiu que o
Municipio do Rio terá um déficit orçamentário
no próximo ano "muito significativo", mas náo

âuis 
divulgar o valor, já que está sendo reava-

ado devido a uma previsão de aumento na
arrecadação. Ele espera ter uma estimativa
ainda hoje, após uma reunião com o Secretário
de Planejamento, Carlos Alberto Carvalho.

Quanto ao orçamento deste ano, disse que"vamos chegar ao flnal do ano com um déficit
de Crt 800 milhões, mas a nossa situação de
caixa é muito boa". Este déficit, segundo o Sr
Júlio Coutinho, não impedirá o prosseguimento
e conclusão das obras já assumidas.

Visita
Acompanhado da Secretária de Educação,

Lucy Vereza, o Prefeito Júlio Coutinho percor-
reu ontem pela manhã três escolas municipais
que passaram por reformas recentes. Foram
visitadas as Escolas Grécia e Albert Sabin, na
Vila da Penha, e a Brigadeiro Eduardo Gomes,
na Ilha do Governador.

A obra mais cara foi realizada na Escola
Grécia: Cr$ 2 milhões. Foram revistas as insta-
lações elétricas e hidráulicas, o telhado foi
impermeabilizado, pintura interna e externa e
outros consertos básicos. As Escolas Albert
Sabin e Eduardo Gomes gastaram, cada uma,
cerca de Ci$ 450 mil em reformas, sendo que a
Eduardo Gomes foi inaugurada em setembro
de 1078.

Sobre a criação do Centro de Informática, o
Prefeito acredita que até fevereiro de 1981 eleja
estará em funcionamento no 1° andar do Cen-

tro Administrativo da Cidade Nova, com
computadores nacionais. O Centro vai propor-
cionar uma redução de gastos no setor de
processamento de dados e aumentar a arreca-
dação de impostos.

O Prefeito informou que atualmente 30% do
imóveis no Município não pagam nem o Impôs-
to Predial nem o Territorial, o que reduí sensi-
velmente a arrecadação. Ele disse que os gastos
com a instalação do Centro de Informática
serão menores que "os prejuízos que teremos se
não implantarmos este sistema".

Sobre o aumento do parcelamento do Im-
posto Predial e Territorial Urbano, o Prefeito
ressaltou que a medida servirá para suavizar os
efeitos da Inflação sobre o contribuinte, já que
com o aumento de quatro para oito parcelas o
contribuinte vai pagar menos impostos por més
e as parcelas, iguais, já estarão corrigidas pela
inflação.

Reclamações
Durante a visita á Escola

Albert Sabin, na Vila da Penha, o Prefeito
ouviu de alguns moradores várias reclamações,
principalmente quanto ao policiamento da
área. Dona Adellna Lourenco Braga disse que
os assaltos são constantes na área e que as
crianças não podem ir sozinhas á escola, devido
aos tiroteios entre grupos de assaltantes.

Outros moradores reclamaram de uma ca-
camba de lixo que fica na esquina das Ruas
Feliciano Pena com Avenida Meriti. O lixo não
é recolhido, segundo eles, causando a prolifera-
ção de mosquitos que atormentam a população
durante á noite.

Volta Redonda arrecada a mais
"O excesso de arrecadação da Prefeitura de

Volta Redonda, este ano, está calculado em Cr$
347 milhões", anunciou o Prefeito Aluísio de
Campos Costa, ao assinar ontem decretos
abrindo crédito adicional e suplementando do-
tações do orçamento vigente, uma das quais
para cobrir o reajuste salarial de 6,25% concedi-
do ao funcionalismo municipal a partir de Io de

Os recursos serão aplicados na construção
de um centro cultural, ampliação das instala-
ções da Prefeitura, construção de 20 praças
poliesportivas, inicio da construção da estrada
de contorno, que desviará do centro da cidade
os veículos que circulam entre a Rodovia Presi-
dente Dutra e a BR-393, e elaboração do cadas-
tro técnico municipal.

Atada náo há projeção do orçamento de
1081, mas a Prefeitura de Volta Redonda, jã

está tomando providências para aperfeiçoar a
máquina arrecadadora, investindo Cr$ 6 mi-,
lhões na elaboração do cadastro técnico muni-
clpal. Hã indicações de que cerca de 30% dos
imóveis da cidade não estão cadastrados.

O Prefeito Aluísio de Campos Costa disse
que a Prefeitura já dispõe de um centro de
processamento de dados para emitir as guias
de recolhimento de tributos; "mas o aperfeiçoa-
mento do cadastro técnico evitará a clandesü-
nidade e burla no pagamento de impostos". A
principal fonte de arrecadação do município é o
ICM Os impostos predial e territorial urbano e
sobre serviços representam apenas 10% do or-
çamento global.

A previsão orçamentária para este ano indi-
cava uma arrecadação de Ci$ 915 milhões, mas
com o incremento verificado no ICM IPTU e
ISS, Volta Redonda poderá arrecadar Cr$ 1
bilhão 262 milhões.

Estado prevê mais 45% com despesa
A Secretaria de Planejamento já recebeu de

todas as demais Secretarias do Estado os ante-
projetos de orçamentos para a elaboração da
previsão orçamentária para 1981. Essa previsão
deverá ser entregue á Assembléia Legislativa
até o final de agosto e, em linhas gerais, apre-
senta um aumento de aproximadamente 45%
nas despesas.

A previsão orçamentária para o próximo
ano terá como prioridades os setores de Saúde,
Educação, Cultura, Segurança, Transportes e
Serviços Públicos. O orçamento de 1960 apre-
sentou, no primeiro trimestre, um déficit de Cr$
21 bilhões mas, devido ás medidas de conten-
ção dè despesas tomadas pelo Govemo, este

déficit foi reduzido para Cr$ 4 bilhões no atual
trimestre.

Para conseguir esta redução, segundo fontes
do Governo, houve uma redução nas despesas
do Estado na base de 40%. As mesmas fontes
asseguram que a causa maior do déficit orça-
mentário deste ano correu por conta das obras
do Metropolitano, para as quais o Govemo foi
obrigado a contrair empréstimos externos na
base de US$ 840 milhões. Outro item que teve
uma contribuição expressiva para o déficit or-
çamentário foi o aumento de vencimentos —
não previsto no orçamento—de algumas cate-
gorias funcionais, como o concedido ao magis-
tério, aos médicos, ãs policias militares e civil e
ao corpo de bombeiros.
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PHILIPS

Assistência Técnica Philips
Rua Aires Saldanha. 92A Copacabana

Tel.: 247-6392

cobra 400
HARDWARE*

• SIST.
OPERACIONAL»

UTILITÁRIOS»
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Aulas práticas
CEPRO

Rua Mariz e Barros. 612
TELS: 28*3849 / 228-1737
à partir das 14 horas
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Um dos endereços
mais tradicionais do Rio

está aberto para você.
Laranjeiras, 498,
esquina de
Almirante Salgado.
2 ou 3 quartos,
todos de frente
e com varandas.

"Existem bairros e bairros.
Em qualquer um deles você pode morar

muito bem.
Mas existem aqueles que já trazem toda uma

tradição, que são lugares definitivos.
No Rio, Laranjeiras é o símbolo perfeito do viver bem.
Aqui, na fronteira com o Cosme Velho, está à sua espera um

espaço maior: PORTAL DAS ÁGUAS FÉRREAS. Apartamentos
grandes, generosos, com planta inteligente, acabamento perfeito.

E uma maravilhosa área de lazer, com todo o conforto que você
sempre sonhou.

Você não pode perder uma das últimas oportunidades de vir morar
num bairro onde novas construções serão cada vez mais difíceis.

Tome a decisão. Faça como eu.
Venha para o PORTAL DAS ÁGUAS FÉRREAS.
Seremos bons vizinhos." ^^ Brito

•Todos de frente
Varandas em mármore, salão em 2 ambientes, 2 ou

3 quartos (1 suíte), banheiro social decorado,
copa-cozinha, área, dependências completas de
çmpregada, 1 ou 2 vagas de garagem.
Área de lazer com play-ground, piscina, sauna e grande
salão de festas.

Condições de Pagamento
3 QUARTOS 2 QUARTOS

Sinal 100.000,00
Escritura 200.000,00
24 Mensais  25.000,00

Sinal  62.500,00
Escritura  125.000,00
24 Mensais Fixas. 8.500.00

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

Êtík M. HAZAN o NVDELMAN LDA.
CONSTRVÇOES

INCORPORAÇÃO
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nm&reiu

n>prv»emt «c<W-« <•
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VENDAS

CONSULTAN
Imóveis

Av. Epitácio Pessoa, 874 • Lagoa-
Tel.: 259-0332

CORRETORES DIARIAMENTE NO LOCAL: De 8:00 a 21:00 hs.
Rua das Laranjeiras, 498,esquina de Almirante Salgado,

Associados * ADEMI - Creci J-1009.

A ALEMANHA PARA DE
FITAS DE COMPUTADOR D

Como você sabe, faz 15 anos que a BASF vem atuando no mercado brasileiro de processamento
de dados, fornecendo fitas, flexy-disks,disk-packse unidades periféricas. Devido ao reconhecimento da qualidade
e tecnologiade seusprodutos, a BASF esta produzindo no Brasil a fita para computador,

EXPORTAR
O BRASIL

com a mesma qualidade daquela que você importou durante muitos anos. Para realizar este projeto,
a BASF investiu inicialmentelO milhõesde dólares è no futuro pretende ampliar suas atividades
com novos empreendimentos. Agora você tem uma fita lasir
brasileira para computação igualzinhaa alemã. Perguntamos [ ^\\\
a um computador o que ele acha disto e ele respondeu: Srftr tóut! .. 0
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Informe JB
Criminosos

O ignóbil na vil açáo de quem quer que
esteja por trás do Mão Branca e de sua
divulgação é mais do que o assassinato
frio e cruel; é também o mau exemplo, a
propaganda e a proliferação desse siste-
ma de execuções sumárias, que agora
atinge a valorosa Paraíba. A terra de
João Pessoa não é exatamente um Esta-
do marcado pela convivência pacifica;
no seu cangaço, o crime e a violência sáo
o resultado de uma vivência sofrida e das
condições de miséria. Mas agora a tradi-
çáo de honra e coragem — observada
mesmo na área do banditismo — parece
diluir-se na açáo covarde de bandos que
agem de emboscada contra humildes e
indefesos.

¦ ¦ ¦
Tudo começou quando a populaçáo de

Campina Grande leu alarmada, na im-
prensa local, uma relaçào de nomes de
115 pessoas, consideradas "marginais" e
sentenciadas á morte por pretenso justi-
ceiro que adotou o codinome do Esqua-
dráo da Baixada Fluminense: Mão Bran-
ca. As famílias dos condenados foram
tomadas de pânico. Entre eles, além de
ladrões, presidiários, desempregados,
biscateiros, havia trabalhadores comem-
pregos residência conhecidos. E o terror
chegou ü cidade, quando os listados co-
meçaram a ser assassinados, todos com
requintes de crueldade e sadismo.

Esta é a primeira vez que o Esquadrão
da Morte desafia direta e publicamente
as autoridades constituídas. Anuncia a
relação de suas vítimas e procede às
execuções. Não é mais a açáo paralela e
obscura, mas sim bem organizada opera-
çáo de limpeza, onde juizes e carrascos
são as mesmas pessoas. Vários líderes da
sociedade civil de Campina Grande, har-
rorizados com a barbaridade, protesta-
ram e exigiram ação direta do Estado
para estancar a sangueira. A atitude de
desassombro só lhes valeu ameaças de
morte.

¦ ¦
O problema é realmente muito grave.

Reunidos em Cajazeiras, os bispos da
Paraíba condenaram a açáo criminosa
em documento no qual afirmam: "Tomou
corpo a falsa concepção de que alguns
cidadãos podem eliminar outros, pelo
simples fato de que, ainda segundo seu
próprio arbítrio, estes seriam "margi-
nais" e, portanto, merecedores de morte
sumária. Trata-se por conseguinte não
de justiceiros, como eles se autodenotrü-
nam, mas de criminosos que afrontam as
leis e desrespeitam os poderes constituí-
dos, especialmente a Justiça."

¦ ¦
O Governador Tarcísio Burity tem em

máos grave problema. Ou dá um basta na
ação nefanda desses grupos vingadores,
ou terá que admitir a presença de um
poder paralelo controlado por celerados
sanguinários que insistem emfazer justi-
ça pelas próprias mãos.

Encontro
Depois de almoçar com o Ministro do

Trabalho, Murilo Macedo, no restaurante
do 9° andar do Ministério do Planejamen-
to, o Sr Delfim Neto fez questáo de acom-
panhá-lo até a portaria, no térreo. Após
despedida calorosa, que chamou a aten-
ção dos presentes, o Ministro Delfim
acompanhou com os olhos o Sr Murilo
Macedo afastar-se até embarcar num
Passat preto.

O Ministro do Trabalho é o único, em
Brasilia, que dispensou o uso do Gálaxie.

Almoço
O ex-Presidente Geisel relutou muito,

antes de aceitar a homenagem de um
almoço, hoje, no restaurante Rio's, que
estava sendo organizado, quando surgiu
a idéia, pelo ex-Minlstro Armando
Falcão.

O encontro esteve para ser cancelado,
sendo salvo pelo Sr Humberto Barreto,
durante algum tempo Secretário de Im-
prensa do Governo Geisel. O ex-
Presidente entáo concordou, mas exigiu
que além dos ex-Minlstros só compare-
cessem aqueles que foram auxiliares di-
retos.

Ontem ainda havia dúvidas sobre as
presenças do Ministro Golbery do Couto
e Silva e do Sr Heitor Ferreira, ambos
servindo ao atual Governo, e com deveras
profissionais a cumprir em Brasilia.

Um único Governador foi convidado: o
Sr Antônio Carlos Magalhães, presidente¦ da Eletrobras no Govemo anterior.

Quanto a penetras náo convidados, os
organizadores só fazem um pedido: náo
compareçam.

Salários
Já está pronta a mensagem do Gover-

nador Chagas Freitas à Assembléia Le-
glslatlvà para congelar, Inicialmente na
área da administração direta, os venci-
mentos dos funcionários públicos supe-
riores ao subsidio do Governador do Es-
tado, que é de Cr$ 133 mil 526,34. Na área
do Executivo jâ se tem levantamento
completo dos cargos — que indica que
ninguém ganha mais do que o Sr Chagas
Freitas.

Os desembargadores do Tribunal de
Justiça, que ganham mais, náo seráo
atingidos, pois pertencem ao Poder Judi-
ciário.

¦ ¦ ¦

No caso de diretores de empresas de
economia mista do Estado, só há duas
saldas: acordo com as partes, o que pare-
ce inviável, ou acabar com as fundações,
sociedades de economia mista è órgãos
similares, regidos pela CLT.

Tentou-se consulta à Procuradoria
Geral do Estado, há três dias, mas já se
sabe que o Executivo náo poderá atingir'
os salários da administração indireta.

Ali os funcionários ganham mediante
acordos estabelecidos em lei federal, e o
Estado, sob pena de incorrer no risco de
intervenção federal, náo pode elaborar,
nesse campo, legislação paralela.

Encontro
Ontem, ãs 17h, o Sr Barbosa Lima

Sobrinho recebeu a Sra Ivete Vargas para
uma conversa, no seu gabinete, na ABI.

Ela foi convidá-lo a entrar no PTB.
Elè, polidamente, náo aceitou.

Furacão
Em conversa, ontem, nos corredores

da Câmara, o Deputado Alceu Collares
dizia estar convencido de que, caso o Sr
Leonel Brizola se candidate ao Govemo
do Rio de Janeiro, em 1982, provocará
efeito semelhante ao de um furacão. O
que levou o Deputado J. G. de Araújo
Jorge, a seu lado, a comentar:

—O Leonel já me autorizou a dizer que
será candidato ao Governo contra o Miro.
Devemos, então, apoiar o Saturnino à
reeleição para o Senado.

Confiança
O Deputado Uwe Holtz, do SPD ale-

máo, há trés semanas no Brasil em conta-
tos políticos, regressa domingo ao seu
pais impressionado com o hábito que
observou entre brasileiros: o de consumir
produtos estrangeiros, mesmo que fabri-
cados no pais.

Contou que, na hora de beber, as pes-
soas com quem estava optavam sempre
por uísque,' vodca, coca-cola, ou então,
champanha francesa. Ele próprio preferia
sucos de frutas ou, no máximo, caipirinha
com cachaça.

Observador, o Deputado Holtz confi-
denciou a um amigo que a confiança de
um povo em si próprio só cresce quando
tem confiança no que produz.

A observação é perfeita. Mas deve-se
acrescentar que, pelo tipo de bebida que
seus amigos brasileiros consumiram, o
Deputado Holtz definitivamente náo es-
teve com o povo brasileiro.

Loucura
— A quem Deus quer ver perdido

enlouquece-o — foi o desabafo filosófico
do Deputado Djalma Marinho, após ser
Inteirado pelo lider do Govemo no Sena-
do, Sr Jarbas Passarinho, sobre a decisáo
de o PP fechar questão contra o projeto
do novo Estatuto do Estrangeiro. Djalma
garantira, na véspera, que votaria com o
projeto, ressalvados todos os destaques
oferecidos pelo Deputado Flávio Max-
cílio. 

Depois da decisáo do PP, concordou
em abandonar o plenário e deixar a mate-
ria ser aprovada por decurso de prazo.

Lance-livre
Sinal dos tempos: ontem, no centro do

Rio, os camelôs ofereciam á população
produto que o Carioca nunca poderia ima-
ginar que viesse a ser vendido pelo co-
mércio clandestino: pacotes de um quilo
de feijâo-preto.

Os integrantes da bancada paulista
no Congresso garantem que o Sr Jânio
Quadros continua sonhando com o lugar
de Embaixador do Brasil em Londres.

0 Governador do Rio Grande do Sul,
Amaral de Souza, instalou em seu gabine-
te e em todas as Secretarias um terminal
de um sistema de processamento de da-
dos. Em minutos consegue saber como
andam as obras e as aplicações de recur-
sos em todos os municípios gaúchos. É o
grande trunfo que apresenta quando os
prefeitos do interior apresentam suas
queixas pedindo obras e ajuda para seus
municipios.

Depois de anunciar que o Imposto
Predial, em 1981, será pago em oito par-
celas, a Secretaria de Fazenda informa
que distribuirá o imposto dois. meses
antes do vencimento da primeira cota. E
manterá também o pagamento em coto
única, com desconto.

O Deputado Erasmo Dias vai propor a
criaçáo do Conselho de Defesa Social.
Será um órgão a nivel de Presidência da
República destinado ao combate â vio-
lència e â defesa do cidadão.

0 ex-Governador Miguel Arraes e o
ex-Deputado Jarbas Vasconcelos passam
o próximo rim de semana em Brasilia.
Irão também a Goiânia, onde participam
de ato público do reingresso do Senador
Henrique Santillo ao PMDB. 0 Senador
havia optado pelo PT. Agora, voltou
atrás.

Será realizado na segunda-feira, às
21h, no Teatro Casa Grande, um Ato Pela

Segurança do Cidadão, promovido pelo
PMDB e que contará com politicos de
todos os Partidos.

0 Arcebispo de Salvador e Primas do
BrasU, D Avelar Brandão Vilela, entrou
em retiro.

A Inspetoria Seccional de Sâo Cristo-
vão oferece amanhã, ás 13h, na Churras-
caria Cidade do Porto, um almoço ao
qual estarão presentes os Secretários da
Fazenda do Estado e do Município do Rio
de Janeiro.

0 Presidente da Câmara, Deputado
Flávio Marcilio, ficou tâo irritado com a
decisão da bancada do PP em votar con-
tra o projeto do Estatuto dos Estrangel-
ros, que foi obrigado a procurar om
médico para tirar a pressão.

A Embratur lança em Sáo Paulo, na
próxima semana, o programa Brasil Tu-
ristico, que prevê excursões aéreas e ro-
doviárias a preços reduzidos, saindo da
Capital paulista para 55 cidades brasilei-
ras. Uma estada de seis dias em Manaus,
por exemplo, custará Cr$ 30 mil incluindo
hospedagem, excursões e passagem
aérea.

0 Deputado Sérgio Cardoso de Almel-
da (PDS-SP) Jogando pólo fem sua fuen-
da em Ribeirão Preto, caiu do cavalo e
quebrou o ftmur. Foi operado e deverá
ficar afastado de Brasilia por 60 dias.

Na votação do projeto do Estatuto dos
Estrangeiros, o Deputado (e industrial de
calçados) Cláudio Strasburger nao foi vo-
tar. Comentário do oposicionista José
Costa: "Ele sabe onde pisa..."

A agenda do Governador Antônio
Carlos Magalhães foi ontem toda cance-
lada. Ele viajou ao Rio para cumprimen-
tar o ex-Presidente Geisel, em cujo Go-
verno foi presidente da Eletrobras.

Marinha tem
uniformes
em estudo

Brasília — O Ministro da Ma-
rinha, Almirante Maximiano da
Silva Fonseca, escolheu e rece-
beu ontem em audiência o figu-

rtnlsta brasileiro Guilherme
Guimarães, criador do modelo
dos uniformes a serem usados
pelo Corpo Feminino da Reser-
va da Marinha.

Ob uniformes do Corpo Femi-
nino da Marinha, nas cores azul
e branco (quotidiano e de gala)
seráo apreciados pela Comis-
sáo de Estudos de Uniformes da
Marinha e encaminhados ao
Ministro para aprovação, para,

em seguida, serem apresenta-
dos à imprensa.

A abertura para as inscrições
de mulheres só ocorrerá no ano
de 1081, encontrando-se ainda
em estudos a questáo da idade
limite (a propensão é de se per-
manecer entre os 18 e 25 anos
de idade), devendo haver regu-
lamentação da lei que cria o
Corpo Feminino na Marinha no
próximo mês de setembro.

CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE

A ARTHUR ANDERSEN S/A, realizará de 2 a 4 de setembro, das 8 às 18
horas, no Hotel Sheraton, Av. Niemeyer. 121, Rio, um Curso Avançado de
Contabilidade, destinado a ampliar os conhecimentos dos contadores e adminis-
tradores de empresas, necessários para aplicação das normas contábeis prescri-
tas pela Lei das Sociedades por Ações. Entre os assuntos que serão enfocados no
Curso, destacam-se:

Correção monetária das demonstrações financeiras
Avaliação dos investimentos pelo método da equivalência patrimonial
Demonstrações financeiras consolidadas
Demonstração das origens e aplicações de recursos
Cálculo do dividendo obrigatório
Cálculo do lucro ou prejuízo por ação
Notas explicativas

O Curso será conduzido por profissionais em nível de gerência da Arthur
Andersen. Os assuntos serão desenvolvidos com recursos visuais e os instrutores
terão também as funções de orientar e auxiliar na solução dos exercícios práticos,
os quais serão desenvolvidos em grupos, permitindo aos participantes fixar os
conceitos e esclarecer possíveis dúvidas de execução.
Informações e inscrições à Rua Buenos Aires, 68 — 8o andar —Telefone: 224-
6222 r. 221 <p
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«4fc VESTIBULAR/81
CURSO PREPARATÓRIO ESTÁCIO

DURAÇÃO: 6 MESES
INÍCIO: 11 DE AGOSTO DE 1980

TURMAS: MANHÃ — TARDE — NOITE
"APOSTILAS GRÁTIS"

TELECOMUNICAÇÕES» ADMINISTRAÇÃO
HOTELARI A»FONOAUDIOLOGI A» LETRAS
EXECUTI VOS»MUSEOLOGI A« PEDAGOGIA
DIREITO«COMUNICAÇÃO«ARQUEOLOGIA
ECONOMIA • MATEMÁTICA • TURISMO

ÁREAS

I INSCRIÇÕES ABERTAS
RUA DO BISPO, 83 - TEL.: 264-7089 - 228-7124 - 228-7125

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SA
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ESUSA ASSINA CONTRATO
PARA CONSTRUIR 1.492 UNIDADES HABITACIONAIS.

A Esusa-Engenharia e Construções S.A. assinou
contrato no valor de Cri 1,3 bilhões, com a Cartei-
ra Hipotecária e Imobiliária do Clube dos Subte-
nentes e Sargentos do Exército, para a construção
da 1.' etapa de um conjunto residencial em Bellort
Roxo, no Rio de Janeiro. Denominado ' 'Bairro Sar-
gento Roncalli" (Papa João XXIII), e localizado na
Av. Joaquim da Costa Lima, o conjunto.terá 502
casas de 2 quartos, 150 de 3 quartos, além de 70
blocos de edifícios de apartamentos com 840 uni-
dades habitacionais de 2 quartos, representando
mais de 94.000 m2 de área construída.
Quando concluído, o "Bairro Sargento Roncalli"
estará totalmente urbanizado contando com redes-
de água e esgoto, além de 3 escolas, 1 Centro Ad-
ministrativo, 3 Centros Comunitários, 5 praças de
esportes e 100.000 m2 de reserva florestal.
Funcionando no setor da construçáo pesada e co-

nhecida pela grande diversificação de suas alivi-
dades, a Esusa passou a atuar, também, na área
habitacional, em função do grande estímulo con-
cedido pela atual direçào do Banco Nacional de
Habitação às empresas que podem contribuir pa-
ra uma solução rápida, eficiente e econômica do
problema habitacional brasileiro.
Na foto da assinatura do contrato aparecem, da
esquerda para à direita, sentados: Estanisláu Za-
remba, Diretor da Esusa; Geraldo Pinheiro da Cos-
ta, Superintendente da CHI; Hermano Cezar Jor-
dão Freire, Diretor-Presidente da Esusa e Alberto
Antônio Correia, Presidente do Conselho de Orien-
tação da CHI. Em pé, na mesma ordem, Moacir
Ibernon de Morais, João Carlos Garcia Cremona e
Jorge da Silva, respectivamente, Gerente Finan-
ceiro, Gerente de Operação e membro do Conselho
de Orientação da CHI.

FEEDBACK TEM NOVA
FILIAL EM BOTAFOGO

Estamos inaugurando nossa nova filial em Botafogo. Ela es-'
tá funcionando na sede do "Our Lady of Mercy", à Rua
Visconde de Caravelas, 48, tel.: 266-5495, das 15 às 22 h.
Novas turmas intensivas e cursos regulares iniciando este
mês. Faça já sua inscrição.

feedback

SECRETARIADO
EXECUTIVO

As 5 matérias essenciais mais Port,
Taqui., e Datil. 6 meses — Inicio:
11/08 CTB — Praça Floriano, 55,12°.
Telefones 240-7234 e 2406834.

5fE^«

Artistis,Galerlas,l.ellões.

Aos Domingos no Caderno R
Mais de 1.000.000 deleitem

• 288-S4I4

ir
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NUNCA E CEDO
DEMAIS PARA
APRENDER
OUTRA LÍNGUA.

QColionço fronce/o
Cursos especializados para crianças
a partir de 6 anos.

2° SEMESTRE TURMAS NOVAS

MATRÍCULAS ABERTAS NAS 3 FILIAIS:
Rua Bario da Torre, 480 - tel.: 259-0487
Botafogo - Rua Muniz Barreto, 54 - tel.: 286-4248
Copacabana - Rua Duvivier, 43 - tel.: 255-8941

PORTEIRO—I
ELETRÔNICO
•SEGURANÇA

para você e sua familia

• DO APARTAMENTO
você abre a porta do seu edificio

REVENDEDOR AUTORIZADO
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Rua do Rosário, 159 ¦ loja - Tel.: Geral (+) 22I-6B00

^
ICURSO CARDIOLOG1A

DA Pl/C-KJ
Estto abertas u mscritf.es para as curtos de Mestrado e Espe-
cultatçio.
Procurar D. Lídia no 3° andar do Instituto Estadual Cardioiogia
Aloysio de Castro.
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Inglês
para;

empresas
Teste e classificação de alunos. Turmas
homogêneas ou aulas particulares na
empresa ou no curso. Avaliação de
desempenho mensal, intensivo e con-
veraçàcPratesoiís ingleses e ameri-
canos. Programações especiais para
Congressos e viagens.

feedback
R Ha Quitanda. 74-2 • e 3*. tels.
221-1863 » 222-4305. Av. Pr. Isa-
Ml. 7 -Gr. 210. lei. 275-8249.
R. Vise. d« Caravelas. 48. lei.
266-5495 (Ms 15 is 22 ti.)

No Yázigi ninguém enrola a língua
Uma escola Yázigi espera por você pertinho de sua casa.

Matricule-se logo.
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Banqu fí Francisco fíeal, 61
lone 331 5865
Campo Grande fí Campo
Grande 1398 lone 331 5865
Centro Av fíio Bran(X), 156
gr. 2236 h,ne 262 4437
Copacabana Av N S"de
Copacabana. 500 sala 201
Barra Av Armando
Lombardi, 800 s 308 e 309

Grajau fí Gnnipi I
lone 284 5646
Ilha do Governador
fí TenentfCleln
Camp>eh>, 394 temi <

Largo do Machado
Larqc do Machado 2
523 lone 2.05 3143
Leblon fí Alm Pen
Guimarães, 72 2 an
lone 239 2343

Madureira fí Daqrna: d
1'orwa 68 lone 390 9S0'
Meier fí Dias da ( 'ru/. 5
lone 249 4718
Tnuca Vitime fí ( 'ondi

/(. >nlim i4í> 7 and
A no 284 5646

Ti/uca Gorayei)
fí Padre Lhas Gorayeh. 2Í
lone 208 4894
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INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZIGI
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Governo do Rio desmente demissão em massa
"Posso garantir que ninguém

será demitido", disse ontem um
Secretário de Estado, a propó-
sitb do mal-estar criado entre
cerca de 40 mil funcionários de
38 empresas de administração
indireta do Estado do Rio, com
a possibilidade de extinção de
algumas delas e a conseqüente
ameaça de desemprego em
massa.

O Conselho de Programação
Financeira do Estado (Conferj)
decidiu criar grupos de traba-
lho para examinar a situação
destas empresas. Mas o Secre-
tário de Estado que tranqüili-
zou ontem os funcionários esta-
va fweocupado em desmentir
queleu companheiro de equi-
pe, Heitor Schiller, da Fazenda,
tenha "falado de devassa" nas
empresas. Considerou o termo
forte e inadequado para a oca-
sião.

O OFÍCIO DE KLABIN
"Será que o Dr Klabin desço-

briu a pólvora?", perguntava
com'irritação um funcionário
de > primeiro escalão, ontem,
acrescentando que essas 38 em-
presas sáo controladas "conta-
blleifinanceiramente" pela Au-
ditoria-Geral do Estado, que
designa auditores internos para
exame permanente das contas.

O atual exame da situação
das sociedades de economia
mista (regidas pela Lei das
S.A), autarquias (através do
Código de Administraçáo Fi-
nanceira do Estado, já que rece-
bem recursos oficiais), funda-
ções (pelo Código e pela Lei das
S.A), empresas públicas (pela
Lei das S.A) e empresas finan-
ceiras de economia mista, isto
é, o sistema bancário estadual
(regidas pela Lei das S.A. e pelo
Banco Central) é de responsabi-
lidade do ex-Prefeito do Rio e
atual presidente do Banerj, Is-
rael Klabin.

Como presidente do Conferj,
no dia 16 de Junho o Sr Klabin
enviou oficio n° 532/80 ao Go-
vemador Chagas Freitas suge-
rindo "um levantamento e aná-
lise da situação econômico-
financeira das empresas, ór-
gãos e entidades que recebem
subvenções oficiais", alegando
"a parclmonlosldade dos recur-
sos disponíveis". Diz ainda que
espera, "através do exame
acurado de dados e informa-
ções", obter um "processo de
maximlzaçáo de rentabill-
dade".

O despacho do Oovemador é
favorável, concordando com a
constituição dos grupos de tra-
balho.

Alugue profissionais: de primeira.
Na hora de decidir pela compra de uniformes para seus empregados faça
umafcolsa inteligente. Alugue.
E alugue dequem melhor enlende de locação de roupas prolissionais: Roupas AB.

• elifoiftaçào das despesas de compra, manutenção de estoques, lavagem de roupas • uniloi mes
paratodos os ramos de atividades • assessoria naescolhade modelos • unilormes produzidos
dentro de rigorosos padrões de qualidade e segurança «entrega automálica e pontual «Jocaçâo de
toalhaslelpudas,demesa.índuslnaiseconlinuas»loalheiros. • 

"""> ^*

Alugar roupas profissionais AB ê o que fizeram e estão fazendo
centenasde empresas grandes, médias e pequenas. Por razões e
vantagens sem conta. Consulte Roupas AB. A melhor solução para o
aluguel de roupas profissionais.

Rio de Janeira • Rua Maxwell. 75 • Tel.: (021 )208-8299 ' ( i j. ,J
Sâo Pauto-Rua Clélia, 1668-Tel.: (011)65-0711 -262-7799 [ÁH.rr
y~<. TELEX(011)31.906HABP-BR W\ j

ROUPAS AB S.A.
Lociçêo oe UfMfonitM • ToMtn
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LBA/fundação legião brasileira oe assistência

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/80

I A FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
"comunica aos interessados que até às 18:00 horas do dia 20 de
agosto de 1980, na Rua de Santana, 165-10° andar - Rio de
Janeiro, Capital, receberá propostas para o fornecimento de
óculos com armação de ato, pelo período de 1 (huni) ano. U
Edital completo e demais informações poderão ser obtidos na
Seção de Material da LBA na Rua de Santana, 165—9° andar—
Cidade Nova.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 1980
NEIDA MIRNA DALCOLMO

Si Chefe da Divisão de Administração e Finanças
• ài (p

Exame começa com cinco empresas
Três sociedades de economia mista (Cocea,

CTC e Coneij), uma empresa pública (a EMOP)
e uma Fundação (o CPDERJ) eram apontados
ontem como as cinco primeiras empresas onde
o Oovemo do Estado vai começar um levanta-
mento da situaçáo econômico-financeira. Sào
as que apresentam piores resultados, sendo
consideradas "problemáticas".

Quanto às razões, os técnicos divergem. "O
que falta é gerência administrativa", dizia um
economista do Estado, acrescentando que a
maioria, com administração eficiente, seria ren-
tável. Um funcionário de primeiro escalào lnsls-
te em que a questáo é politica, já que o proble-
ma delas (CTC, Cocea e Conaij, sobretudo) é o
empregulsmo.

Um ano e meio após o término do Oovemo
Faria Lima, a Companhia de Transportes Esta-
duais volta a ser colocada na relação de empre-
sas problemáticas do Estado. Naquela ocasião,
com a trota renovada, os executivos da CTC
garantiram que, apesar de deficitária, a empre-
sa ia bem."Acontece que criaram vários cargos e a
CTC inchou", lembra o economista enquanto o

presidente de uma empresa pública acrescenta:"A única opção é enxugar essas empresas."
A situação da Conarj (Companhia de Nave-

gação, ex-STBG) é parecida. Muitos empregos
e tarifas deficitárias. "A CTC ainda tem funcio-
nário herdado da Light", recorda um Secretário
de Estado. O economista diz que o CPDERJ,
por exemplo, cobra mais caro pela perfuração
de um cartão do que qualquer concorrente —
citou a IBM — e o nivel de eficiência é baixo.

A Empresa de Obras Públicas (EMOP), vln-
culada à Secretaria Estadual de Obras, tem 680
funcionários e previsão de despesa em 1980 de
Cr$ 216 milhões, referentes ao pessoal e encar-
gos sociais. No início do Oovemo Chagas Frei-
tas, solicitou que a dotação orçamentária para
obras públicas — Cr$ 562 milhões, para o exer-
ciclo — ficasse sob sua responsabilidade.

De acordo com técnicos, a empresa cumpri-
ria um programa de obras públicas, com a
construção de escolas, hospitais, penitencia-
rias, foros, quartéis e delegacias. Isto daria
condições de evitar a dificil situação em que se
encontra: a Secretaria solicita a obra e a EMOP

. contrata a empreiteira.

V^mCKMJOL
venha cursar

^ALEMÃO
^r|> Em colaboração com o I. CBA.-Todos níveis

CURSO LONDON Rua do Catete, 310 C/201
Tel.: 225-636*
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INGLÊS
FRANCÊS

CULTURA RACIONAL
O sêr humano é materialmente um animal e originariamente um

racional, daí ser o animal-racional uma degeneração de sua origem e
tornado um inconsciente por vir a eqüivaler ao irracional, pois, as forças
eletro-magnéticas que nele atuam são as mesmas que regem os
irracionais. Para voltar a ser racional-puro o animal racional não poderá
prescindir da Cultura Racional, constante da Obra Universo em Desencan-
to. Pedidos para a Caixa Postal 19 — Belford Roxo — RJ. ou Fone (021)
767-2888.

Um Convicto imunizando-se das forças materiais.

I Simpósio Internacional de
Gerência de Compras

13 à 15 de agosto Hotel Intercontinental Rio
Tema Principal:"O Gerente de Compras na Atualidade"

Demais Temas:
Perspectivas de Energia. Aquisição de Material na Indústria.
A Contribuição do Gerente de Compras no Desenvolvimento Industrial.
Desenvolvimento do Mercado Fornecedor, Processamento de Dados na
Administração de Compras.

Conferencistas
Convidados:

Alexander Michael Taylor (Inglaterra)
Arturo B. Toia (Argentina)
Donald p Cooper (Inglaterra)
Horsl Tieter Enil Scholz (Brasil)
Renaud Barbosa da Silva (Brasil)
Equipe de Furnas e Petrobrás

I Informações e Inscrições: Promoção:
ABAM Rio — Rua Miguel Couto 134/804 Tel. (021) 253 5740
ABAM S/P — Rua Formosa 367/27.0 jet. (011) 222-1044

kCENAD Rio — Rua Uruguaiana 39/1305 Teh (021) 224-4169 - 224-4788

Comunicado N? 42/80
O presente comunicado serve |xira registrar
tuna operarão financeira Não se trata, pois,
de anúncio de vendu ou de oferta de imõydsi

H
BAMERINDUS RIO
Cia. de Crédito Imobiliário

informa ter concedido o financiamento de

Cr$ 88.524.806,00

CIA. CONSTRUTORA
SOCICO

com recursos provenientes de depósitos cm Caricmcta
de Poupança c Letras Imobiliárias,

para construção de 64 apartamentos de 1 sala e 2 quartos,
na rua Conselheiro Autran, 35 - Vila Isabel - RJ.

PRAZOS:
Construção: 18 meses

Financiamento: 180 meses

L

SANO 10 FABRICANTE
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CUIAS PARA PIA
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1 10.931 CASTELO -Tels.: 240-8864 e 240-4287 J

I.B.E.U
INGLÊS INTENSIVO

COM LABORATÓRIO
2 horas por dia — 1 ano de duraçSo
Todos os horários - 2? a 59 feira
Para Adultos - Novas Turmas: 11 de agosto

TAMBÉM: SEMMNTENSIVO - 1 hora por dia
CONVERSATION - Aprimora f luência e vocabulário
PRÉ-TEST -Prepara para exames de proficiência

(Michigan, TOEFL, ALIGU e outros)

INSTITUTO BRASIL
ESTADOS UNIDOS
43 ANOS ENSINANDO INGLÊS

COPACABANA: Av. Copacabana, 690 • Wandar - 255-8332 - CENTRO:Rua México,90- 109andar- 240-6378
TIJUCA: Rut Moraes a Silva, 158 - 254-3133 - MÉIER: Rua Barfo de Sáo Borja, 49 - 229-7536

BOTAFOGO: Rua Vise. Ouro Preto, 36 • 226-1748 - IPANEMA: Rua Barfo da Torre, 662 - 239-9494
Credenciamento no Conselho Federal de Mio de Obra sob o n9 0239

O Sala e quarto com opção
para um %- quarto
\ Esse é o grande sala e quarto. Pferto de tudo: metrô,
\ Tem varanda, quarto (suíte), comércio, clubes e os
\ copa-cozinha, dependências, melhores colégios do Rio.
\ área de serviço, garagem, Essa é a grande
jj play-ground, sauna, piscina, oportunidade de você viver
; churrasqueira e uma grande numa área residencial, junto
í. vantagem: opção para um de todas as facilidades.
j£ segundo quarto." 

Muito espaço e a
^tranqüilidade que você
í| sempre sonhou em
|| Botafogo.

Sinal 48.000,
Escritura 96.000,
Mensaldurante •.'."¦'-^
aconstrução  5.350,
Pagamentos fixos durante a construção
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Edifício
Diamantina

O mais
novo integrante

do Parque
Barão de Lucena
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Rua Ministro
Raul Fernandes, 180

: Visite o stand no local. ^0-

QUARTO
[Suíte 17.08 m2>

Financiamento

BAMERINDUS RIO
CIA.DE crédito imobiliário

BANHO
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VJV ÍTf\| KJlVl^^W CL ^\J INOUSTRIA IMOBILIÁRIA OO RIO OIDE JANEIRO LTDA.

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA.
Rua Prudente de Moraes, 302 Creci J-434

Capital e reservas: Cr$ /5Ü.0O0.0O0.OO
Avenida Atlântica, 2.600 Creci - J 590
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Terreno caro no caminho ameaça atrasar a Lagoa-Barra
A Justiça fixou em Cr$ 78 milhões o

valor da desapropriação do último terre-
no no caminho da auto-estrada Lagoa-
Barra, do Dr Mário Ribas multo mais do
«uje o DER pretendia pagar — e a obra
pode atrasar se a questão náo for resolvi-
da logo. De acordo com os cronogramas
iniciais, o desmatamento daquele trecho
deveria ter sido feito em julho. Por en-
quanto, os técnicos conseguem manter o
ritmo trabalhando em outras frentes.

O DER não concorda com o valor
fixado pelo perito Joáo Machado, desig-
nado pela 4* Vara de Fazenda Pública, e
prepara um laudo critico. Segundo o pro-
curador do DER, Hélio Torres, "é um
absurdo o valor que estão querendo. O
terreno fica na encosta, um lugar em que
náo dá para construir nada". A desapro-
priação estava sendo calculada em tomo
de Cr$ 13 milhões.

O engenheiro responsável pela obra,
Walter Magalhães, diz que os cronogra-
mas permitem alguma tolerância, mas, se
o desmatamento entrar pelo més de se-
tembro, a obra — com duração prevista
para um ano e meio—fatalmente atrasa-
rá. Os trabalhos estáo bastante adianta-
dos, com duas frentes de obra, ocupando
uma média de 150 operários.

No canteiro á saida do Túnel Dois
Irmáos, na Oávea, onde começa o último
trecho da rodovia prevista, há mais de 20
anos, pelo arquiteto Lúcio Costa, foi mon-
tado o alojamento dos operários. A terra-
plenagem, lá, já avançou cerca de 250
metros e em 15 dias estará pronto o muro
de terra armada, um tipo de proteção de
encosta que foi usado também na rodovia
Rio—Juiz de Fora. O movimento é inten-
so, com o trabalho de uma escavadeira,

uma perfuradora, uma retroescavadeira e
duas pás mecânicas.

Nos fundos do terreno do Dr Mário
Ribas, na Marquês de São Vicente, náo
há obra. A construtora Norberto Ode-
brecht, que venceu a concorrência, alu-
gou o casarão e está se instalando no
local, com o DER, mas náo pode proceder
o desmatamento. No local, os operários
realizam as sondagens para a instalação
dos tubulões que suportarão as pistas em
viaduto.

A exceçáo deste trecho, todo o desma-
tamento já foi realizado. Na outra frente
da obra, atrás do conjunto residencial
Parque Proletário da Oávea, está sendo
concluído o destacamento, com o auxilio
de três tratores. Os operários preparam
também uma pranchada (proteção com
pranchas de madeira, reforçada) para lm-

pedir o deslizamento de materiais para os
apartamentos.

A desapropriação do terreno será mes-
mo resolvida na Justiça, já que não foi
possível um acordo entre as partes, como
aconteceu em relação aos outros proprie-
tários. O DER pretendia depositar em
juízo o valor fixado pelo perito e pedir a
posse da área, em caráter de urgência,
dada a Importância social da obra. Só
não contava que a indenização fosse tão
.elevada.

"Nós estávamos julgando que a área
náo era edificável e, por isso, de baixo
valor. Desapropriamos os 24 mil metros
quadrados na encosta, pensando que o
proprietário não ia poder fazer nada ali
com a passagem da estrada. Mas se ele
pode, se a área é edificável, a gente não
precisa desapropriar tudo. É um absurdo

o que eles estão pedindo", disse o Procu-
rador do DER, Hélio Torres.

O serviço de engenharia do DER está
preparando um laudo critico que deverá
ser entregue na 4" Vara de Fazenda Públi-
ca ainda esta semana e o Juiz decidirá se
mantém o valor ou pede outra avaliação.
Só depois deste recurso o DER—que não
contava empenhar tanto dinheiro na de-
sapropriaçáo e não dispõe da verba no
orçamento — estudará uma forma para
fazer o depósito e, entáo, aguardar mais
uma semana para tomar posse da área e
iniciar o desmatamento.

O atraso parece iminente, mas pode
ser minimizado. E já a demora no inicio
da obra causou um problema: a PUC, ao
contrário do que foi prometido, terá mes-
mo que enfrentar o barulho das obras
mais pesadas (perfuração em rocha e ex-
plosões) durante as aulas.
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Sógorque souuma
consumidora,

os cavalheiros
embaixo pensam

que podem mudar
da minha revista.
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— "É preciso ler dez revistas para obter as
informações que existem em CLAUDIA... CLAUDIA nâo
trata a mulher como imbecil... É um veículo que permite
vender, permite um papo consistente com a.
consumidora... A leitora de CLAUDIA é tratada com
respeito à sua inteligência... CLAUDIA cria
multiplicadoras de opinião... Pela liderança que exerce,
CLAUDIA cria tendências, motiva novos
comportamentos de consumo... A mulher não conta com
muitas fontes de informação, e é aí que CLAUDIA ganha
da TV, pois informa mais e mais detalhadamente suas
leitoras... E isto funciona do ponto de vista publicitário...
Às leitoras acreditam piamente em CLAUDIA, pois nela
tudo é tratado com seriedade... CLAUDIA é uma espécie
de bíblia e, como homem de agência, acho isso
importante... maravilhoso!".

— "CLAUDIA atinge uma mulher de elevadíssimo
poder aquisitivo, com autonomia de gastos e poder de
decisf o... CLÁUDIA é a revista que cobre mais
horizontalmente o universo feminino... É o maior índice
de leituraentre todas as revistas... A leitora toma decisões
de compra tanto quanto os homens... Por isso, para o
publicitário, é preciso esquecer os números frios... O
importante não são os dados demográficos, o importante é
saber como as leitoras se relacionam com a revista para
que a mensagem publicitária possa estar "amarrada" com
o envolvimento que a revista oferece ao anunciante...".

EDITORA
ABRIL

CDS destina
verba a
18 hospitais

Brasília — Em reunião com o
Conselho de Desenvolvimento
Social (CDS), o Presidente João
Figueiredo autorizou a libera-
çáo de CrS 4 bilhões 400 milhões
do Fundo de Apoio ao Desen-
volvimento Social (FAS) para
melhorias em 18 hospitais uni-
versitarios, obras em quatro
campl e programas dos Minis-
térios da Saúde e da Previdên-
cia e Assistência Social.

Foram beneficiadas com re-
cursos para hospitais, as se-
gulntes Universidades: Federal
da Bahia; Federal de Oolás, Fe-
deral do Ceará, Federal do Es-
pirito Santo, Federal do Rio de
Janeiro, ünl-Rio, Federal Flu-
minense. Escola Paulista de
Medicina, Federal de Santa
Maria, Federal de Minas Oe-
rais, Federal do Triângulo Ml-
neiro, Federal de Juiz de Fora,
Federal do Rio Grande do Nor-
te, Federal de Pernambuco, Fe-
deral de Santa Catarina. Fede-
ral da Paraíba e Federal de
Alagoas.

Instituto
Rio Branco
aprova 36

Brasília — Foram 36 os apro-
vados nos exames de admissão
ao curso de preparação à carrei-
ra diplomática (Instituto Rio
Branco), dentre os quais 24 ho-
mens e 12 mulheres. Os classiü-
cados deverão completar o cur-
so de dois anos de duração para
ingressar como 3° Secretário na
carreira diplomática

A lista dos aprovados é a se-
guinte: 1o — José Carlos da
Fonseca Júnior, média 84,22; 2o
- Anuar Nahes, 84,11; 3o —
Reinaldo Storani, 80,22; 4o —
Susan Kleebank, 78,88; 5o —
Fernando José Marroni de
Abreu, 77,72; 6o — Vilmar Ro-
beiro Coutinho Júnior, 77,86; —
7o — Antônio José Ferreira Si-
môes, 77,50; 8o—Llneu Pupo de
Paula, 75,33; 9o — Virgínia Ber-
nardes de Souza, 75,11; 10° —
Ruda Gonzales Seferin, 74,81;
11° — Edgard Antònio Casclna-
no, 73,88; 12° — Roberto Colin,
73,83; 13° — Mariangela Rebua
de Andrade, 73,83; 14° — Maria
Nazareth Farani, 73,83; 15° —
Andreia Cristina Rlgueira Bue-.
no dos Santos, 72,83; 16° - Ze-
nlk Krawctschuk, 72,72, 17° —
Cecília de Meira Penna, 71,05;
18° — Luís Ivaldo Villafane Go-
mes Santos, 71,00; 19° — João
Carlos Parkinson de Castro,
69,88; 20° — Júlio Victor do Es-
pirito Santo, 69,66; 21°—Eliana
Zugalb, 68,94; 22° — Sllvana
Polich, 68,94; 23° — Luis Antô-
nio Borda de Carvalho Silos,
68,88; 24° — César de Paiva
Leite Filho, 88,88; 25° — Procó-
pio Alves Costa de Abreu, 68,55;
26° — Regina Maria Cordeiro,
68,27; 27° — Nilo Barroso Neto,
67,83; 28° — Cláudio José de
Campos, 87,55; 29°—Maria Cia-
ra Duelos Carislo, 67,33; 30° —
João Luiz de Barros Pereira
Pinto, 66,66; 31° — Aparecida
Cannem Tescarolo, 65,33; 32° —
Igor Kipman, 63,66; 33°—Jorge
José Frantz Ramos, 63,33; 34°
— José Luiz Machado e Costa,
60,33, 35° — Maria de Lulan
Caputo, 60,00; 36° — Júlio Boa-
ventura Santos Matos, 60,00.
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Ministros •
assinam
convênio í

Os Ministros do Interior, Má-
rio Andreazza, e da Educação,
Eduardo Portella, reúnem-se
hoje, na sede da Sudene, em
Recife, para assinar protocolo
relativo a formas de cooperação
para as atividades do Projeto
Rondon, dando prioridade, no
programa, à melhoria das con-
diçòes de vida e melhor distri-
buição regional de desenvolvi-
mento. i

Os dois ministros assinam
também, na oportunidade, um
acordo de cooperação téchlca e
financeira entre a Sudene e a
Fundação Projeto Rondon,
com o objetivo de "promoção e
execução de projetos e aüvida-
des visando a valorização do
homem brasileiro, o desenvolvi-
mento regional e social em
áreas de concentração de po-
breza, urbana e rural", segundo
a Coordenadoria da Comunica-
ção Social do Ministério do In-
terior.

Alex Periscinotto
Diretor vice-presidente da Alcântara Machado Periscinotto

— "CLAUDIA é a revista mais estimulante que nós
temos... A gente não precisa mais babar folheando
revistas estrangeiras do gênero... CLAUDIA tem um
público qualitativo; multiplicador de opinião...Toda vez
que a gente fala em revista, CLAUDIA estoura, salta logo
em função de ser lida por mulheres que influenciam outras
mulheres, e que influenciam os homens... Daí termos
usado CLAUDIA para campanhas de aparente decisão
masculina, mas sob grande influência da mulher, como a
Volkswagenea Vasp... Portrásdecada
homem famoso e de sucesso, há uma mulher
dizendo para ele: "Nãoé nada disso!".
Onde elas aprendem a atuar tanto, senão
numa revista como CLAUDIA?".

CLAUDIA
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Saúde fará revisão de todos os registros de medicamentos
Brasilia — O Ministro da Saúde, Waldir

Arcoverde, anunciou que está fazendo "uma
r. revisão de todos os registros de medlcamen-

tos à disposição do público nas farmácias".
Está, também, pedindo assessoria técnica
nacional e estrangeira à semelhança do que
fez com os anticoncepcionais.

Segundo o Ministro "todo medicamento
• faz mal, desde que utilizado sem recomenda-

çáo médica". Explicou que "até a água to-
mada em excesso foz mal á saúde". Pediu a

. conscientização da população no sentido de
.:... que só utilize medicamentos com indicação

j .'ri médica. "Qualquer medicamento traz efei-
,,-.,.. tos colaterais, alguns graves, quando náo

go recomendados clinicamente".•jw informou que os medicamentos seráo na
."•¦ ••• medida do possível retirados das prateleiras'•':•." das farmácias e levados para análise, "a fim- de sabermos se o que diz a fórmula está de

acordo com o conteúdo e a dosagem do
'". "produto".
«* y. outro campo em que o Ministro Waldir

iBi;ji> Arcoverde disse ter começado a atuar é no- de tóxicos-farmacos. Informou que já foi
acionado um sistema de vigilância para

¦r, constatar qual o tratamento recebido por
i£ - medicamentos tóxicos nos paises de origem.

Não é simples

Numa nota distribuída à imprensa, o Mi-
nistro Arcoverde afirmou que "o problema
de disciplinar ou regular o uso de farmacos
não é tão simples que possa ser expresso por
proibições categóricas: implica fündamen-
talmente educação do consumidor e do pro-
fissional que prescreve".

Segundo a nota, "certamente nenhum
farmaco está isento de efeitos t óxicos, sendo
qué a adoção de uma terapêutica medica-
mentosa deve ser baseada no conhecimento
tanto dos efeitos úteis quanto das reações
adversas, isto é: avaliação de risco x bene-
ficio".

Efeitos adversos

"Para avaliar a segurança e efetividade
de agentes farmacológicos, consideram-se
vários critérios como especificidade, eflciên-
cia e segurança terapêuticas (toxicidade,
teratogênese, carcinogênese, Índice terapêu-
tico etc), efeitos aditivos (tolerância, depen-
dência), interações com outros farmacos,
interferência com substâncias endógenas,
risco de acidentes em superdosagens, efeitos
colaterais e reações adversas, interações
com fatores ambientais (produtos químicos,
alterações nutricionais, agentes infecciosos),
constituições genéticas, fatores imunológi-
cos,'validade de associações medicamento-
sas etc.""Os efeitos colaterais podem ser avalia-
dos em grau de amplitude, mas nunca seráo
os únicos guias para excluir do arsenal terá-
pêutico substâncias que podem ter utilidade
em situações especificas. A grande falha, ao
nosso ver, está na educação do médico, por
exemplo, na ausência de uma cadeira de
terapêutica, no currículo das faculdades de
medicina e na má informação que o profis-
sional recebe de um número cada vez maior
de substancias lançadas anualmente no
mercado."

Nome e uso

.si'.'-.

?" "í "Muitos problemas envolvem o uso judi-"*. cioso de substancias químicas com flnalida-
:.'-: de terapêutica — basicamente o médico

deve conhecer os efeitos adversos mais co-
muns dos farmacos que prescreve. Igual-- - -mente não devem ser oferecidos à população
livremente e/ou sem advertência medica-
mentos com elevado potencial de toxici-

• dade."

"Lembramos que em outros países (Esta-
dos Unidos, por.exemplo)", diz a nota, "os
medicamentos populares (OTC, isto é, over
the counter), que independem de prescrição,
contêm informações detalhadas para o con-
sumidor, enquanto os medicamentos éticos,
de prescrição médica obrigatória, apresen-
tam no rótulo simplesmente indicações co-
mo nome e maneira de usar. Este fato pres-
supõe um conhecimento amplo por parte do
médico, o que lhe é fornecido por publica-
ções especializadas (como o Physician's
Desk Reference) e nunca pelas bulas, como
no Brasil, onde cada vez mais parecem ser o
único apoio do profissional. Por outro lado a
própria Food and Drug Administration en-
controu recentemente considerável resistèn-
cia ao projeto de fornecer ao cliente informa-
ções detalhadas acerca de indicações, rea-
ções adversas, interações, etc., de medica-
mentos éticos. As pressões negativas parti-
ram não só dos fabricantes, como de farma-
cèuticos e dá própria classe médica. Há,
pois, dificuldades em serem acertadas políti-
cas simplistas de avaliação de substâncias
farmacêuticas, mesmo em países altamente
desenvolvidos."

Conselho condena divulgação da lista
B '. Brasília — Os presidentes do Conselhow"*,„Federal de Farmácia, Márcio Antônio Fon-

seca da Silva, e da Academia Nacional de'B.Farmácia, 
Evaldo de Oliveira, afirmaram-que o Ministério da Saúde fbi "precipitado

ao divulgar uma lista de 122 medicamentos• •• -condenados por conterem mercúrio sem pe-
.dir o parecer de outros órgáos"."B^ "Exatamente quando os remédios ho-

l""/'meopáticos estão vendendo bem, começan-'do a entrar na fatia do bolo dos outros
... ^laboratórios", disse o Sr Márcio Fonseca, "o

Ministério da Saúde lança essa lista que só"prejudica a concorrência". Informou que" "amanhã o Conselho Federal de Farmácia
,' apresenta oficialmente sua posiçáo sobre a¦'""' lista.

•"¦"<•• «.. ,.¦ ¦ -

«use Efeito secundário

.."" Segundo o Sr Evaldo de Oliveira, "deve-
- ''se ter muita cautela ao proibir determinados'medicamentos. Alguns dos que estão na' "lista são remédios consagrados que até hoje';"'"náo mostram efeito secundário"."Ao invés
ZX'.'àe se basear só na literatura, o Ministério
.'„'„ ."'devia ter considerado o que ocorre na prá-

„,tica".
ití-ij Destacou que a maior proibição do Minis-tério da Saúde recaiu sobre pequenos labo-ratórios, "ficando as multinacionais por fora
;;',." '.disso". Disse ainda que "depois que o pró-

prio Ministério da Saúde alardeou que a
homeopatia foi reconhecida como uma espe-
cialidade farmacêutica, já começou a guerra
contra os medicamentos homeopáticos, que
vendem muito".

"Se a única base do Ministério foi a
presença do mercúrio, por que então não
verificou o mercúrio existente no peixe, nos
alimentos e em outros produtos?"

O presidente do Conselho Federal de
Farmácia, Márcio Antônio Fonseca da Silva,
disse que está estudando o pedido de retor-
no ao mercado de alguns medicamentos da
lista. "A pomada oftálmica, por exemplo, é
usada há mais de 40 anos e nunca provocou
mal nenhum."

Florianópolis—O presidente da Unimed
do Brasil, Edmundo Castilho, considerou"discutível, do ponto-de-vista técnico e éti-
co", a listagem de medicamentos proibidos
divulgada pelo Ministério da Saúde. Atri-
buiu o episódio a "uma briguinha mesqui-
nha e hipócrita de multinacionais que força-
ram a decisáo do Ministério a favor de uma e
contra a outra".

A denúncia foi feita durante reunião da
Unimed em Blumenau. A Unimed é uma
cooperativa médica, de medicina de grupo.
O Sr Edmundo Castilho culpou também a
imprensa por ter Abordado o assunto "de
forma sensacionalista".

T/tANS^BUASIL
TRANSBRASIL S.A. UNHAS AÉREAS

COMPANHIA ABERTA
CGC. 60.872.173/0001-21

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de julho de 1980,
decidiu:
1. — Dividendos — CUPOM n° 04 (quatro)

a) Pagar dividendos intermediários, correspondentes a CrS 0,10 por açáo (10%), contemplando o capital
integralizado em 30.06.80. aplicando-se o critério "pro-rata" 

para o capital parcialmente integralizado.
b) Fixar o inicio do pagamento para o dia 1o de setembro de 1980.

2. - Aumento de Capital — CUPOM n° 03 Itrés)
ai Autorizar aumento do capital social de CrS 650.000.000,00 (seiscentos e cincoenta milhões de cruzeiros)

¦ para Cr$ 910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de cruzeiros), mediante subscrição particular, em
dinheiro, com a emissão de 130.000.000 (cento e trinta milhões) de Ações Ordinárias e 130.000.000 (cento
e trinta milhões) de Ações Preferenciais.

b) Fixar o preço de emissão em:
Ações Ordinárias CrS 1,70 (Vr. nominal de CrS 1,00 e CrS 0.70 de ágio)
Ações Preferenciais CrS 2.70 (Vr. nominal de CrS 1,00 e CrS 1,70 de ágio)

c) Fixar o prazo de até 12 de setembro de 1980 para exercicio do direito de preferência, na proporção de 4
novas ações para cada grupo de 10 possuídas.

d) Estabelecer que a integralização se faça em três parcelas, a saber:
30% — no ato da subscrição '
30%-até 15.11.1980

-40%-até 15.12.1980
e) Dispensar o rateio das sobras e, se vierem a existir, autorizar sua venda em Bolsa, em beneficio da

Companhia, ao preço de mercado, fixando-se o minimo de CrS 1,71 para as Ordinárias e CrS 2,71 para as
Preferenciais.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Estaremos à disposição dos Senhores Acionistas no horário comercial, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços:
BRASÍLIA — DF — Hangar Transbrasil, Aeroporto Internacional de Brasilia

Tel. 242.7516
SÀO PAULO — SP — Hangar Transbrasil, Aeroporto Internacional de Congonhas

Tel. 240.7411 (Ramal 26)
RIO DE JANEIRO - RJ — Rua Santa Luzia, 651 - 18° andar

Tel. 240.6808
Brasilia, 04 de agosto de 1980.

(ass.) OMAR FONTANA
Presidente do Conselho de
Administração e Controle

(P

Laboratório denuncia multinacionais
Brasilia — O presidente do Laborató-

rio Dorsay, Yoshimi Morizomo, produtor
dos medicamentos Vitasay, Epatovis-
B12 e Doryl, disse que, "como pequeno
laboratório nacional atuante na venda
de remédios populares, o Dorsay nunca
conseguiu entrar na linha cientifica de
medicamentos porque sempre foi impe-
dido pela competição das multinaclo-
nais".

Queixou-se das dificuldades para
comprar matéria-prima de laboratórios
estrangeiros, "o que impede o Dorsay de
fabricar medicamentos éticos", e infor-
mou que as vendas do Vitasay, do Epato-
vis-B12 e do Doryl significam 74% do
faturamento de sua empresa. Seu depoi-
mento foi prestado à CPI da indústria
farmacêutica.

Faturamento bruto

Admitiu que o faturamento bruto de
sua empresa cresceu de Crt 63 milhões
em 1978 para Crt 167 milhões em 1979,

estando o faturamento até 30 de junho
deste ano em tomo de Crt 111 milhões,
prevendo-se que até o fim do exercício
atinja Crt 200 milhões.

Em 1979 o laboratório gastou com
anúncios no rádio e na televisão cerca de
Crt 50 milhões e, para promover o Vtta-
say, assinou com Pele um contrato, por
24 meses, de Crt 1 milhão 800 mil. O
presidente do laboratório afirmou ainda
que "através da imagem do Pele a em-
presa está pretendendo ampliar seu mer-
cado para a Espanha, Portugal, Boiivia e
Chile, exportando os comprimidos de
Vitasay com os anúncios apresentados
por ele".

Esclareceu que náo é farmacêutico,
porém especializado em relações públi-
cas e publicidade. Considera-se "oflciali-
zado em farmácia", tendo trabalhado 10
anos em estabelecimentos desse tipo.
Disse que só a partir de 1976 começou a
fazer propaganda dos seus produtos e
que os gastos em publicidade feitos pela
empresa ultrapassam a 40% do fatura-

mento global dos três produtos veicu-
lados.

Grandes pressões
Declarou que a partir do momento em

que foi anunciado o interesse do Ministe-
rio da Saúde de proibir a propaganda de
remédios foi pressionado de todas as
maneiras a vender seu laboratório, e co-
mentou: "Os laboratórios multinacionais
nào querem outra coisa senão a falência
dos laboratórios nacionais."

O presidente do laboratório afirmou
ainda que "se a empresa parar de anun-
ciar os seus produtos no rádio e na televi-
são num periodo de 15 dias seguramente
irá à falência" O Deputado Inocéncio de
Oliveira (PDS-PE). presidente da CPI,
indagou se alguém já pediu ao laborató-
rio Indenização por danos provocados
pelos remédios anunciados. A resposta
do Sr Yoshimi Morizomo foi: "Graças a
Deus, náo".

j&*PORTO
AQUÁRIOS

Visito o local:
Estrada Rk>-Santot - Km 101.8

Junto ao HoW da Praia a porto do ICAR

Angra dos Reis.
Apartamentos de frente para o mar, com varanda, sala, quarto, banheiro,

cozinha e garagem para o barco ou para o carro.
E você utiliza desde já um sofisticado clube Sinal 87.000,00

fechado, funcionando, com deck para barcos, Escritura 87 000 00restaurantes,sauna,piscina,bares,lanchonetes* ... .,,'.„'
coffee-shop, salão de jogos, central de segurança, 18 mensalidades — 17.400,00
central de serviços, oficina para barcos, fabrica de Saldo apòt»chavat financiado am
gelo, mini-shopping, telefoneegaragem para barco.. 100 praitaçOei da 6.246,00.
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Sabin ganha
título
em Salvador

Salvador — O cientista* Al-
bert Sabin recebeu o título de
Cidadão de Salvador, concedi-
do pela Câmara Municipal em
1976. Ao agradecer. Sabin afir-
mou: "Antes eu me sentia um
brasileiro mais ou menos. Hoje
me sinto um pouco mais brasi-
leiro."

O titulo foi uma iniciativa do
então Vereador Clementino
Heitor de Carvalho, aprovada
dia 12 de outubro de 1976 Era
uma homenagem da Câmara ao"benfeitor da humanidade" e
um meio de Incentivar, na épo-
ca, a vacinação antipólio na
Bahia. Esta semana, a conces-
são do título foi lembrada pelo
Vereador Newton Macedo Cam-
pos (PMDBi e organizou-se a
sessão. #
"VOLTEI À VIDA"

"Quando entrei nesta Cama-
ra de Vereadores" disse Sabin,"pensei que havia morrido Eu
voltei para a vida para poder
apreciar mais ainda o privilégio
de ser cidadão da mais antiga
cidade do Brasil. Eu sou o mais
novo cidadão de Salvador, por-
que cheguei aqui hã três dias,
mas já tive a oportunidade de
apreciar a especial cultura des-
ta cidade."

Albert Sabin assegurou: "Da-
qui para diante, acompanharei
com maior Interesse os progra-
mas que se farão no ftituro."
Despediu-se em seguida para
viajar para Recife.
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Agora tem bomba Esso com álcool
logo ali na esquina.
E o que é melhor: de segunda
a sábado.
Você não precisa mais entrar na fila
das sextas, nem passar o fun de
semana preocupado com o que
resta no tanque.
Esse novo combustível faz você
rodar tranqüilo.

Além de álcool à vontade, toda vez
que você for abastecer num Posto
Esso, o seu cano vai se servir de
outros produtos muito importantes
para a vida dele: os lubrificantes
e acessórios Esso.
Criados e testados por uma
tecnologia que avançou milhares
de quilômetros no tempo.

O mesmo você pode esperar dos
serviços dos Postos Esso:
muita atenção e gentileza desde
a calibragem dos pneus,
a checagem da bateria até um
sorriso de verdade.
Por isso, pode vir.
Temos álcool e o maior prazer
em receber você.

Indocadavez mais longe. v£ss°feso

Se você pensa que é de ferro e nunca vai precisar de férias,1Gigantes do
Novo Mundo
(EUA - Canadá)
Saídas: 12 de setembro e
10 de outubro
30 dias. Miami, México,
Acapulco, Los Angeles,
Honolulu, San Francisco,
Las Vegas, Toronto (Nia-
gara Falls), Montreal e
New York.
Parte terrestre:
USS 1.990.00

Do Reino dos Vi-
kings aos Giras-
sóis da Rússia
Saida: 31 de Agosto
35dias.Copenhagen.Os-
lo, Karlstad, Estocolmo,
Helsinque, Leningrado,
Moscou, Budapeste,
Praga, Berlim, Paris e
Lorldres.
Parte terrestre:
USS 2.965.00

América e Orien-
te, Beleza e
Contraste
Saída: 20 de setembro
32 dias. México, Acapul-
co, Los Angeles, Honolu-
lu, Tokyo, Hakone, Kyoto.
Osaka, Bangkok, Hong
Kong e San Francisco.
Parte terrestre:
USS 2.040.00

Arte, Cultura
e Beleza
Saídas: 19 de setembro e
3 de outubro
33 dias. Casablanca,
Marrakech, Roma, Cairo,
Athenas, Jerusalém, Tel
Aviv, Istambul, Paris e
Londres.
Parte terrestre:
USS 2.392.00
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desculpe, mas você vai acabar enferrujando.
Contraste
Europeu
Saída: 15 de setembro
34 dias. Copenhagen,
Berlim, Viena, Dubrovnik,
Athenas (Cruzeirq às
Ilhas Gregas), Roma, Pa-
ris e Londres (Circuito à
Escócia). ^ii*

arte terrestre: £*?''£
USS 2.982.00 Wiv^

RJ

Sinfonia
Européia
Saída: 22 de setembro
29 dias. Genebra, Roma,
Florença, Veneza, Viena,
Munich, Amsterdam,
Londres, Paris e Madrid.
Parte terrestre:
USS 2.230.00

Hotéis de 1.» categoria, sem-
pre centrais. Amplos planos
de pagamento.
Consulte o seu Agente de Via-
gens em sua cidade.

Sem problemas de comunica-
çào: acompanhamento de
guias brasileiros especializa-
dos durante todo o percurso.

Ébioziltan promolionccn ter turismo x

Praça Mahatma Ghandi. 2 - gr. 911 - Cinelandia-CEP 20018 - Rio de Janeiro
• Tel.: PABX: 220-8870-Telex: (021) 23819 BPCR • Embratur 0800093003 - cat. "A"
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Sugestões de um Teste
Rico de sugestões em mais de um' domínio, o

episódio da votação do Estatuto do Estrangeiro desnu-
dou o quadro partidário do Congresso em sua precarie*
dade e no tumulto legislativo que propicia, agravado por
uma visão nem sempre correta do Governo de sua
própria faculdade de intervir na elaboração das leis.
Todos deixaram-se arrastar por um comportamento
passional, em que os lances de malícia ou de tática
parlamentar revestiram formas ostensivas de descorte-
sia, não se sabendo a quem atribuir em maior grau o
erro de permitir que tal projeto fosse aprovado por
decurso de prazo, sem que o Poder Legislativo lhe
pusesse uma vírgula ou suprimisse uma palavra de
tantas excrescentes em seu texto.

Deve esse erro, sem nenhuma possibilidade de
sofisma, ser debitado à falta de lucidez política e
capacidade técnica do Congresso. Se parece nítido que o
interesse maior do Governo estava na solução afinal
imposta, a verdade maior é que o Congresso falhou como
Poder, pouco importando no caso o fato de ser teórica-
mente dominado pelo Partido oficial. O conjunto das
forças que o compõem e o fazem atuar é que falhou: as
comandadas pela liderança do Executivo deixaram-se
dispersar por uma ordem de debandada que colheu de
surpresa, segundo nota oficial do Partido Popular, a
parcela da Oposição què se dispunha a negociar modifi-
cações não numerosas mas suficientes para tornar a lei
aceitável ou menos criticável. '

Mas os grupos oposicionistas, em seu conjunto,
radicalizaram desnecessariamente o debate e acabaram
cometendo o erro ainda mais grave, do ponto-de-vista
prático: o da omissão. A aprovação ou a rejeição se faria
por maioria simples, bastando que comparecesse ao
plenário a maior parte dos representantes de cada uma
dás Casas. Mesmo esse quorum mínimo não foi alcança-
dó. E pode-se dizer que, na realidade, tratando-se de
aprovação por decurso de prazo, foi a Oposição que
aprovou o projeto com a ausência de oito ou 10 de seus
integrantes.

O comportamento governamental, insistindo na
aprovação dentro do menor prazo previsto, demonstrou
corresponder o projeto (não importa se vinha sendo

elaborado havia sete anos) a pressões de problemas
conjunturais que reclamariam soluções de emergência.
Não é necessário enumerá-los. E o caráter emergencial
da medida legislativa levou as figuras mais responsáveis
da Câmara e do Senado a negligenciar o dever de, pelo
menos, fazer do projeto uma leitura razoavelmente
atenta. 0 relator da Comissão Mista, por exemplo,
afirmou que a nova lei não permite a expulsão do
estrangeiro casado com brasileira ou com filho depen-
dente da economia paterna. A seu ver, pelo que declarou
m imprensa, essa possibilidade não existe e é apenas um
excesso de palavras da Exposição de Motivos, pois a
questão é transferida para o Judiciário ao permitir-se o
recurso do interessado.

Declaração de boa fé, revela apenas desconheci-
mento de assunto submetido ao exame e ao voto dos
congressistas. A possibilidade é inteiramente aberta no
texto, onde se fala da expulsão do estrangeiro omitindo-
se a ressalva, que se faz na legislação vigente, para os
casados com brasileiras ou que tenham filhos dependen-
tes de sua economia. É certo que se prevê e permite o

¦ pronunciamento do Judiciário, que no caso, entretanto,
se vai manifestar sobre a expulsão decretada, não lhe
cabendo indagar da situação do grupo familiar.

Tumulto, radicalismo, negligência e ignorância do
texto, «is o saldo que fica deste episódio parlamentar.
Um saldo triste. Resta esperar o que vai fazer o Chefe do
Poder Executivo, que tem 15 dias para sancionar a lei.
Se a sancionar, é que deseja aplicá-la antes de confirmar
o compromisso de mandar ao Congresso outro projeto,
escoimado dos vícios de redação e dos excessos jurídicos
do primeiro. Se o interesse maior é melhorá-lo, para nos
dar uma lei que atinja os objetivos do Governo mas
respeite nossa tradição jurídica, a lei aprovada pelo ato
político de terça-feira não chegará a ser sancionada.

Este será outro teste, que pouco tem a ver com o de
anteontem. De qualquer modo, o Congresso demonstrou
que necessita ser qcionado pelo Executivo para se
comportar como Poder ao qual se atribui a função de
legislar. O progresso inegável da abertura ainda não o
despertou para seu primeiro dever.

Guerra e Paz
Há 35 anos, completados ontem, Hiroxima foi

transformada em alvo de um ataque nuclear, do que
resultou a morte imediata de 78 mil pessoas. 0 máximo
avanço da ciência era assim posto a serviço do máximo
dé violência.

Desse paradoxo o mundo ainda não se livrou até
hoje. A ciência não cessou de progredir; mas os progres-
sos obtidos em termos de desarmamento podem quase
ser ignorados, de tão irrisórios.

Os mecanismos que levam à guerra também não
foram desmontados. O Japão foi vítima de um militaris-
mo exacerbado, e tentou desde então ficar à margem das
considerações belicistas; mas, no mesmo dia em que
milhares de japoneses reuniam-se em Hiroxima para
homenagear os mortos de 1945, a Agência de Autodefesa
do país alertava o Governo para a necessidade de um
rápido programa de modernização das Força- \rmadas
a fim de fazer frente, se necessário, ao crescente poderio
militar soviético no Extremo Oriente.

Em pleno ciclo das guerras, o Leste da Ásia está a
ponto de ver começar mais uma: o Secretário-Geral da
ONU, Kurt Waldheim, acaba de encerrar uma visita de
quatro dias ao Sudeste asiático sem conseguir qualquer
acordo entre o Vietnam e á Tailândia para a crise
cambojana, já que "as duas partes se mantêm inflexíveis
em suas posições".

O Governo de Hanói continua a exigir o estabeleci-
mento de uma zona desmilitarizada na fronteira do

Camboja com a Tailândia. Este plano é rejeitado pela /
Tailândia, que quer a aplicação da resolução aprovada
pelo Conselho de Segurança da ONU em novembro —
determinando a imediata retirada de 200 mil soldados
vietnamitas atualmente em território cambojano — e
propõe a criação de áreas desmilitarizadas em território
do Camboja, para garantir a proteção dos refugiados. A
firmeza tailandesa denota a presença de uma retarguar-
da política e estratégica — China, Estados Unidos ou
ambos — assim como a tremenda agressividade do
Vietnam em relação a seus vizinhos mal disfarça o
músculo soviético. Entre as duas facções, debatem-se os
refugiados, cuja situação, segundo o Secretário-Geral da
ONU, é "de cortar o coração".

Serão, portanto, povos e regimes imunes ao aperfei-
çoamento moral? É provável que p sejam enquanto
cultivarmos a lisonjeira noção de que atravessamos um
período altamente evoluído da história da humanidade,
superior a todos os outros; e enquanto idéias e regimes
continuarem reivindicando superioridade absoluta em
relação a seus eventuais oponentes.

O problema do homem parece estar mais ou menos
onde o deixaram os grandes reformadores religiosos:
para estes, de pouco valem as reformas e os programas
políticos se não forem acompanhados de uma mudança'
interior. É o que significava o pacifismo de um Gandhi; é
o que o Papa atual, seguindo uma longuíssima tradição,
tem procurado dizer ao mundo.

Velho Repertório
Faz parte do automatismo político nacional a res-

surreiçào periódica de certas fórmulas. Uma das mais
constantes no repertório dos hábitos políticos brasileiros
é a de um encontro entre Oposição e Governo. A idéia
aparece no ar como um balão junino e, antes de
incendiar-se, passeia pelo céu, sempre longe da terra.
Mais uma vez a fórmula apareceu e cada lado se
comportou adequadamente. O Governo faz saber que as
portas estão abertas e, se a Oposição quiser conversar
«obre assuntos de interesse nacional, é só entrar.

O presidente do MDB também demonstra a cordiali-
dade igual e contrária. Rejeita polidamente a hipótese.
Realmente o Governo e o PMDB não têm nada a se
dizerem em particular, além de tudo que dizem publica-
mente. O Deputado Ulysses Guimarães apostou todas as
suas fichas na Constituinte: ou ganha muito ou perde
tudo. Mas é um jogo às avessas. Na verdade ele só ganha
perdendo. Se houvesse uma Constituinte é certo que sua
imponência oposicionista declinaria rapidamente. Pre-
serva, portanto, o pedestal de sua liderança estabelecida
Ho bipartidarismo jogando no improvável, isto é, na
Constituinte que não está na ordem natural dos aconteci-
mentos políticos. ¦

A proposta da Oposição — afirma o Sr Ulysses
Guimarães — é a Constituinte. Nada mais tem a propor;
A questão é que o presidente do PMDB fala em Oposição
como se houvesse apenas um Partido com essa qualida-

de. Tanto existe mais de uma posição em matéria de
convocação de uma Constituinte que o PT, por exemplo,
rejeita a tese que acabou sendo a trincheira do Sr
Ulysses Guimarães para não ir para frente nem para
trás. Imobilizou-se no -passado.

O Governo rejeita — e tem suas razões — a idéia da
Constituinte. O PMDB tem outras razões e insiste. Não
é, porém, um impasse. Impasse é muito provavelmente o
que vive o PMDB que, mesmo em tese, não tem outra
matéria a tratar com o Governo. Pelo menos com'tanto
rendimento político para seu presidente. Um encontro
entre o presidente do PMDB e o Presidente da República
não faria a equiparação de poderes presidenciais. Se não
há, deveria haver outros assuntos relevantes para justi-
ficar a hipótese do encontro, além da circunstância de
estarem abertas as portas do Planalto. À opinião públi-
ca, porém, parece que há muita coisa, além da Consti-
tuinte, em que a responsabilidade oposicionista poderia
ser aplicada com proveito político geral.

Em sua demonstração de afabilidade o Sr Ulisses
Guimarães acabou enfunando a retórica e disse que a
Constituinte foi proposta à nação. Ora, com esse endere-
ço pode perfeitamente não ter chegado às mãos do
Governo. Já que não se quer encontrar com o Governo,
para levar pessoalmente a proposta, pode então encon-
trar-se com a nação, da qual está separado desde que
acabou o bipartidarismo. Talvez perceba que nem só
com uma Constituinte se faz uma democracia.

TópICOS
Solfejando

' Virtuose do teclado, o pianista João
Carlos Martins dedilha uma escala que
nio conhece táo bem ao pretender que
todas as rádios do pais irradiem diária-
mente três horas de música erudita —
projeto que acaba de levar ao Presidente
dà República

Se os problemas fossem soluctonáveis
còm tanta simplicidade, há multo tempo
nào haveria mais analfabetos no pais —
sobretudo depois que o Projeto Minerva
«vassala as estações particulares com os
seus programas didáticos. Se o problema
da cultura fosse apenas difusão radiofô-
nica, bastaria que o Oovemo melhorasse
um pouco o nivel capenga da Rádio MEC
e comupi»w a todos o número do seu
prefixo Acontece que da cultura faz par-
te a liberdade; e náo é com novas leis de
obrigatoriedade que se vencerá a conhe-
cida inércia nacional.' A proposta do pianista, além de gra-
var Inutilmente a já restringida iniciativa

privada, esbarra na facilidade—e até no
costume — que tem o amante do rádio de
ir trocando de canais até encontrar o que
mais lhe apraza. Programações obrigató-
rias logo resultariam em Índices catas-
teóricos de audiência — e a Iniciativa
particular acabaria com raiva da cultura,
ou talvez o próprio usuário, incomodado
em seus hábitos tradicionais.

A cultura — náo custa repetir — tem
de avançar ppr impregnação, por um
amadurecimento que está ligado ao pia-
no social mais amplo. Fazer cultura por
decreto seria fácil — se fosse possível.

Manchas
Resultado de um trabalho que náo se

explica por que durou 11 meses, divul-
gou-se o laudo do Instituto Médico-Legal
sobre as manchas de sangue encontradas
nas roupas do servente Aézio, preso arbi-
trarlamente pela policia e encontrado
morto por enforcamento no xadrez de
uma delegacia. >.

Paulo Caruso

Peça importante no processo em que
se apura se, além de .abuso de poder,
houve homicídio, o laudo acrescenta ai-
guma coisa: as manchas são de sangue
humano. Parece ociosa a conclusão. Mas
seu interesse está em que dois delegados
afirmaram — antecipando-se ao lento
IML — que não se tratava de sangue."São manchas de banana", disse um."De banana, não, são de ferrugem", retifl-
cou o outro.- O IML conclui que são de sangue. De
sangue humano. Mas não do servente
enforcado, cujo tipo sangüíneo, confron-
tado com as nódoas, náo coincidiria com
o dono do sangue derramado. No cárcere
de uma delegacia nâo chega a constituir
mistério digno de romance de Aghata
Christie.

Se não era de Aézio, de quem seria o
sangue que manchou as suas roupas na
forca? São manchas simbólicas das nó-
doas que infelizmente ainda maculam o
comportamento de nossa organização
policial. )¦
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Só mesmo rindo! Por incrível que pareça, estamos subindo!

Cartas
Especiarias

O JORNAL DO BRASIL de 19/7/1880,
sob o titulo Plantio de cravo será esti-
mulado, publicou noticia segundo a qual"o Grupo português Espirito Santo, em
associação com a empresa baiana Souza
Luz, vai investir Cr$ 60 milhões na aquisl-
ção de plantio e áreas de cravo-da-índla e
outras especiarias, na regiáo de Valen-
ça", a 256 quilômetros de Salvador, infor-
maçáo que teria sido confirmada pelo
diretor da mesma empresa, Estácio Cou-
tinho, e que estaria preocupando o presi-
dente do Sindicato Rural de Valença
ligado ao Conselho Consultivo dos Pro-
dutores de Cacau, ante "o provável mo-
nopóllo da produção e exportação das
especiarias pelo grupo português."

Como um dos responsáveis pelos in-
vestimentas do Grupo Espirito Santo no
Brasil, devo esclarecer o seguinte: a) náo
temos planos visando à exploração de
cravc-da-índia, no Brasil, isoladamente
ou em associação com outros empresa-
rios; b) não adquirimos terras para essa
finalidade, ou outra que fosse, em Valen-
ça, nem estamos em vias de o fazer; c)
soubemos da existência da empresa
baiana Souza Luz por aquela noticia, nào
mantendo com ela, ou com o Sindicato
Rural de Valença, nenhum laço de qual-
quer natureza; e d) náo pretendemos
monopolizar a produção e/ou a exporta-
ção do que quer que seja.Ricardo Espiri-
to Santo Silva Salgado — Rio de Ja-
neiro.

Análise perversa
Se tivesse de prestar uma prova na

escola, o Sr Ministro do Trabalho estaria
reprovado pelo que talou no dia 31/7. Ao
justificar a revisão da politica salarial,
ele demonstrou uma série de equívocos
lamentáveis, ao justificar a retirada das
correções salariais semestrais para o que
os tecnocratas como ele estão chamando
de "altos salários".

Em primeiro lugar, o Sr Ministro con-
fundiu pirâmide salarial com pirâmide
social. A primeira expressa a distribui-
ção por classes de salários dela partici-
pando apenas os assalariados. Já a pira-
mide social expressa as classes de renda,
demonstrando a distribuição das catego-
rias sociais. Ora, a pirâmide salarial não
manifesta qualquer injustiça generaliza-
da, já que não é o que se paga a quem
tem maior capacidade e responsabilida-
de que irá faltar a quem recebe menos.
Além disto, a escala salarial é um estimu-
lo ao esforço e progresso individuais,
tendo, portanto, um valor social inesti-
mável.

O qué manifesta a verdadeira desl-
gualdade social ê a distribuição de renda
que, quando injusta, constitui um bio-
quelo ao comportamento social edifican-
te, já que condena os que tém menos e
menores oportunidades. Falou também
o Sr Ministro em "achatamento" da pira-
mide, que ê perversa. Pasmem! O objeti-
vo de uma sociedade justa é alongar a
pirâmide. Se a base fica mais estreita,
haverá menor número de pessoas na fai-
xa inferior. Portanto, alongando-se a pi-
râmide é que se aumenta a classe média,
não achatando-se, Sr Ministro. A sua
geometria não é euclidiana ou não-
euclidiana. A sua Matemática é que é
perversa. Ou será a palavra "achatamen-
to" uma traição do subconsciente? Jorge
Geraldo Brito — Rio de Janeiro.

Lição de Murtinho
• (...) Com relação à inflação, num traba-
lho Jornalístico de Luiz Pinto, colabora-
dor da antiga revista O Observador Eco-
nômico e Financeiro, sobre Leopoldo de
Bulhões, publicado em seu número de
fevereiro de 1958, encontramos o seguin-
te trecho que dispensa qualquer adjeti-
vação. — A imprensa, em todas as fases
da existência de Leopoldo de Bulhões, foi
a sua fortaleza. Desde os primeiros tem-
pos em Goiás, até os últimos, quando as
decepções políticas lhe sacudiam o espi-
rito de homem de convicções. Definindo
certa feita a orientação econômico-
financeira do Brasil, assim se expressa:"Desde os seus primórdios, o Brasil tem
duas orientações em matéria financeira.
Uma que Joaquim Murtinho chamava a
politica dos princípios, e a outra, que
podemos chamar de expedientes, à falta
de melhor nome. A primeira condena as
emissões de papel-moeda, pugna pelo
resgate gradual, pela sua valorização e
pelo equilíbrio orçamentário, pela eleva-
çào paulatina do cambio, até o par, para
então consolidar o meio circulante ou
tomá-lo conversível.

A segunda corrente é a dos inflacionis-
tas, criadora do Encilhamento de 1890 a
1891, que atormentou a vida nacional
durante o decênio do novo regime, preço-nizadora das emissões como recursos or-
dinários de governo, como medida eficaz
de fomento da produção, de amparo às
indústrias, enxergando na depreciação
da moeda e na baixa do cambio, elemen-
tos preciosos para a prosperidade do
pais".

Como não estamos vivendo o preconi-zado por Joaquim Murtinho e Leopoldo
de Bulhões, gostaria (...) de ver tratado
nos editoriais do JORNAL DO BRASIL
ou em artigos de seus economistas, de
modo acessível à maioria de seus leito-
res, os seguintes itens que influenciam o
custo de vida: a) Majoração salarial for-
cada por lei. É inflàcionária? Que tipo de
inflação produz? b) Emissões forçadas
para cobrir déflcits orçamentários. Sáo
inflacionárias? Que tipo de inflação é? c)
Emissões voluntárias para atender à im-
plantação e desenvolvimento de Empre-
sas da União ou por ela controladas
(Eletrobrás, Siderbrás, Petrobrás etc.)
Sáo inflacionárias ou podem ser conside-
radas uma economia forçada do povo? d)
Desvalorizações sistemáticas da moeda.
São inflacionárias? e) Aumentos do pe-
tróleo pela OPEP. São inflacionários? f)
Déficit do balanço de pagamentos. Deixa
algum resíduo inflacionário?

Estou certo se, o JORNAL DO
BRASIL, com maior freqüência e em
brilhantes editoriais como o Fim da Ilu-
sào, ventilar por todos os ângulos as
facetas perniciosas da inflação, dentro de
poucos anos terá sido formada no pais a
mentalidade da "politica de princípios"como definia Murtinho a orientação eco-
nõmico-flnanceira mais conveniente à
nação. Antônio Abranches— Rio de Ja-
neiro.

Remédios
O Ministério da

Saúde retirou 122 re-
médios de circulação,
alegando que por con-
terem mercúrio sáo
prejudiciais à vida hu-
mana. Dias mais tar-
de técnicos do Minis-
tério denunciaram
que a Dimed — Divi-
são de Medicamentos— foi precipitada em
condenar 80 desses

medicamentos, porque continham mer-
cúrio como matéria-prima terapêutica.
Ao mesmo tempo informaram que para
preservar a imagem do Ministro da Saú-
de, o Ministério náo voltará atrás em sua
decisáo, salvo se os laboratórios apresen-
tarem recursos provando cientiflcamen-
te o que os próprios técnicos do Ministe-
rio já provaram. Acredito não ter inter-
pretado bem a decisão tomada, pois, em
caso contrário, por que depender de um
processo administrativo para se chegar à
conclusão do óbvio? Em outras palavras,
por que o Ministério não libera os reme-
dios da mesma forma que os vetou? Será
que a imagem do Sr Waldir Arcoverde ê
mais importante que a saúde da popula-
ção, e em função dessa imagem é que se
proibiu a venda dos 122 medicamentos?
Jorge Batista de Oliveira — Rio de Ja-
neiro.

Erro ou ignorância
£ com surpresa que vejo incluído na

lista de medicamentos a serem retirados
do mercado o Demetal (Lepetit). Este
medicamento é à base do Dimercaprol,
também conhecido como Bai, um com-
posto de tiol, que náo contém mercúrio
na sua fórmula estrutural e que é o único
medicamento eficaz nas intoxicações por
metais pesados (inclusive mercúrio).

Assim, a inclusão do Demetal (Lepe-
tit) na lista de medicamentos "perigo-
sos", só pode ter ocorrido por erro ou
ignorância, já que sua fabricação, na
verdade, deveria ser tomada obrigatória
pelas autoridades, se realmente há inte-
resse em proteger a sociedade. Uma có-
pia desta carta foi enviada à Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
José Roberto Coelho da Rocha, médico
— Rio de Janeiro.

m

Incompetência
Muito legal o editorial Estado de

Doença, de 2/8. Se esta carta levasse
aquela data, como era meu propósito, eu
também teria usado a expressão levian-
dade para qualificar os absurdos relacio-

nados com a lista de 122 medicamentos
dados como prejudiciais à saúde. E o
primeiro reparo teria sido eom vistas ao
Demetal; há muitos anos, estudante de
Medicina, já o conhecia como o único
produto existente no comércio como an-
tidoto a certas intoxicações: portanto,
como condená-lo? Meramente porque
contém mercúrio em sua base terapèuti-
ca? A gente náo ê obrigado a andar pelas
ruas perigosas? E uma voz atualizada
logo viria a dar força a minha estranheza:
a palavra abalizada e combativa do mé-
dico e professor Elias Murad, de Belo
Horizonte, que se fez ouvir pela televisão.
Outra coisa: o vergonhoso caso das 12
pilulas anticoncepcionais condenadas
pela AMERJ; no comércio há número
superior, portanto, no conceito da
AMERJ as demais escaparam ao crivo,
supostamente nào oferecem os inconve-
nientes apontados naquelas 12. Ora, no
Congresso de Ginecologia e Obstetrícia,
recém-reallzado em Belo Horizonte, os
que se manifestaram contra a condena-
ção o fizeram defendendo a generalidade
das pilulas anticoncepcionais, por cons-
tituirem, ainda, em seu entender — no
meu, também—o método melhor dentre
os disponíveis. Portanto, não sei se oa
professores que vieram a público em dis-
cordância à AMERJ o fizeram sem obser-
váncia da limitação ãs 12 apenas, ou se,
por tal forma estarem convencidos de
sua benignidade, nem tenham dado bola
para esclarecer que há multo acompanho
as postulações da AMERJ e que delas
algumas vezes divlrjo, sobretudo por sen-
tir radicalização de conotação sensacio-
nalista que lastrela suas Investidas em se
dirigindo diretamente ao público, antes
de esgotar um pouco de paciência junto
ao verdadeiro museu de velharlas e ln-
competência em que se constitui o con-
junto dos órgãos, no pais, responsáveis
por Saúde e Medicina: o Ministério da
Saúde; a Comissão do Ensino Médico, do
Conselho Federal de Educaçáo; o Conse-
lho Federal de Medicina; os Conselhos
Regionais de Medicina; e o INAMP8. (...)
Dr Jacy Romanelli — Rio de Janeiro.

Nome de'rua
Na nova sistemática que agora se ini-

cia, a de se homenagear novos Ídolos em
detrimento dos antigos administradores,
desejo vir trazer minha sugestão para
que no futuro, quando por morte do Pele
(Deus o tenha entre nós durante muitos
anos), seja trocado o nome da Av. Rio
Branco pelo de Edson Arantes do Nasci-
mento. Alfredo Vaz de Carvalho — Rio
de Janeiro.

Ajuda do Exército
Eis uma coisa que não entendo por

que náo usamos também o Exército no
escoamento da produção agricola, já que
quanta comida se perde e quanta gente
passa fome. E afinal já imaginaram o que
seria para nossos recrutas conhecerem o
Brasil e verem como se processa a distri-
buiçào, armazenamento etc. etc.da pro-
duçáo, ou seja, ao invés de mantermos
por um ano esses jovens a só fazerem
ginástica e brincarem de soldado? Nós
lhe daríamos oportunidade de serem
mais úteis à pátria engrandecendo a ima-
gem de nosso querido Exército, e afinal
de contas de conhecerem o pais em que
vivem, e onde irão se deslocar em caso de
necessidade puramente militar (espero
que jamais isto aconteça). Na época em
que vivemos qualquer coisa exagerada-
mente ortodoxa tem cheiro de mofo e
estagnação!! Marcelo Brasil — Rio de
Janeiro.

Sem medalha
Se o novo estatuto dos estrangeiros já

estivesse em vigor, talvez o Brasil tivesse
que esperar um pouco mais para ganhar
uma medalha de ouro em uma Olimpia
da. Júlio Lambertson Rabello — Rio de
Janeiro.

Bolívia-Brasil
O Brasil, ao reconhecer o novo regime

boliviano, reconheceu o desrespeito ao
voto e à vontade popular, reconheceu
legitima a ação armada contra uma po-
pulação desarmada. Lastimável! Ri-
chard Magdalena Stephan — Rio de Ja-
neiro.
Ai cortai tarão «eleeionadat para publicação
no todo ou em parto antro at quo tiverem
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Coisas da política

Hó 

exatamente um ano, quando
em. Brasüia tomava corpo o
processo de abertura, o Gover-

no Figueiredo, entáo ainda no florescer
dos seus quatro meses, dedicava-se, no
campo político, armado de uma estraté-
gia bem delineada que chegava a 1982 e
náo esquecia 1984, á anistia e à refor-
mulação partidária.

Pouco antes, o Presidente decretara"uma economia de guerra" que, sabia,
teria de coexistir com um campo politi-
co muüo mate aberto. A inflação chega-
va a 30,4%, discutia-se a legitimidade
de greves ilegais que perturbavam a
vida dos principais centros urbanos, as
referências veladas a 1962,1963 e 1964
começaram então a aparecer.

Um ano depois, o processo de abertu-
ra, embora taticamente diferente do que
acalentava o Planalto e o seu formula-
dor político, o Ministro Petrônio Portei-
Ia, continua, bem ou mal, a coexistir
com uma inflação náo mais de 30,4%,
mas de 52%, tornando de certa forma a

Sobre o semestre e o Ministério
Luiz Orlando Carneiro

politica econômica cada vez mate ca-
suística do que a política do regime,
segundo a ótica oposicionista, Uma ex-
pressão como "inflação morta" passou
a freqüentar as páginas econômicas
dos jornais e revistas, tendo em vista a
necessidade de justificar performances
nada lisonjeiras.

Mas contra o cronograma traçado
então pelo Planalto, o segundo semestre
que ora se inicia não será marcado
apenas pela estruturação completa dos
partidos políticos e pela aprovação da
Emenda Abi-Ackel, restabelecendo as
eleições diretas em 1982.

O Congresso, cioso cada vez mais do
seu peso como poder que é num proces-
so de abertura política que é meta do
Governo, já demonstrou, no caso do
Estatuto dos Estrangeiros, que lutará
palmo a palmo pelas prerrogativas que
tem no momento, e pelas mais amplas
que deseja ter.

Por pouco, a nova lei de promoção
dos militares não era aprovada tam-

bém por decurso de prazo (seria, até o
dia 261, o que prejudicaria a promoção
dos militares prevista para o Dia do
Soldado. 0 PMDB, como havia feito ao
apagar das luzes da primeira parte do
ano legislativo, chegou a impedir, mais
uma vez, a aprovaçáo do projeto, na
ultima sexta-feira.

Com relação â emenda constitucio-
nal destinada a restaurar as prerroga-
tivas do Congresso — votação prevista
para fins de setembro—as negociações
retomarão o seu curso, e serão tão
difíceis como as negociações — para
muitos apenas para "inglês ver"'— em
torno dos destaques cuja aprovaçáo
atenuaria os rigores do Estatuto dos
Estrangeiros. Na manhã do próprio dia
da votaçáo, anteontem, o PP rompia as
negociações, por saber, de antemão,
que trés dos onze destaques não seriam
aprovados pelo Governo.

O mesmo deverá acontecer com rela-
çáo às prerrogativas, a náo ser que

fatos novos ocorram. Se o problema do
decurso de prazo pode ser solucionado
nas negociações ao se permitir que os
projetos do Executivo sejam automati-
camente aprovados depois de passa-
rem cinco sessões em pauta sem serem'
apreciados, há ainda o problema da
geração de despesas pelo Congresso, o
da votação secreta de veto presidencial
(atualmente o voto é a descoberto), e o"Calcanhar de Aquiles" da inviolabüi-
dade do mandato parlamentar.

0 processo político brasileiro já está
marcado por "correções de curso" ne-
cessárias, desde que o presidente da
Câmara, apesar dos acontecimentos de
anteontem, como que imbuído do espiri-
to de um Bayard, em busca do "Santo
Graal", demonstra querer fazer histó-
ria, e aprofundar a discussão das prer-
rogativas do poder que representa.

O caso do Estatuto dos Estrangeiros
nada mais foi para o Governo do que
um acidente de rota. Nada mais foi,

para as oposições, do que uma oportu-
nidade para testar a abertura da qual
desconfia, por principio, malícia e arti-
manha. Para ambos, terá sido uma boa
lição.

O Governo — que não esperava a
ligação do problema com a visita do
Papa Joáo Paulo II—admitiu, indireta-
mente, que é erro "anteprojetar" em
silêncio sobre matéria de alta sensibili-
dade política e humanistica, oferecendo
para contrabalançar a perigosa ten-
dència de "legislar-se a jato" (crítica do
jurista Miguel Reale) a votaçáo de des-
toques, dificilmente negociáveis, quan-
do se sabe que a folhinha é tão inflexí-
vel, como era, in lllo tempore, flexível o
relógio do Congresso.

¦ ¦ ¦

A Secom náo dá hoje a público a
parte da pesquisa encomendada aolbo-
pe, com referência explícita à atuaçáo
dos Ministros da área econômica. Não

saiu ontem porque havia reuniáo do
Conselho de Desenvolvimento Social.
Talvez saia semana que vem.

Seria ingênuo achar que o Ministro
Said Farhat tenha reunido a imprensa
para dar, em cores e com "pompa e
circunstância", os primeiros resultados
da pesquisa, segundo a qual há confia-
bilidade na Presidência, mas nem tanta
no Ministério, sem o nlhil obstat do
Presidente Joào Figueiredo.

Há, evidentemente, um recado da-
quele, que nos tempos em que despacha-
va no Hotel Aracoara, qftrmava queseria, em primeiro lugar, Chefe da na-
ção, e, em segundo lugar, Chefe do
Governo.

O que nào quer dizer que haja previ-sáo de reforma ministerial, pelo menos
agora. Quem comanda sabe que, após o
recado, segue-se o follow-up.

Luli (Mondo Comam é cMi do Sucutwl do JORNAL
DO BRASIL om Bra»llio

ICM — a vantagem de ser
empresário no Rio de Janeiro

Hugo Pinheiro Chagas

HÁ 

muito tempo que
se vem afirmando' 
que o Estado do Rio

de Janeiro não oferece vanta-
tjjens fiscais para o desenvol-
vimento de atividades empre-
sariais em seu território, se-
jam industriais ou comer-
ciais, fato inveridico. como se
demostrará, mas que muito
tem contribuído para levar a
descrédito a politica fiscal
por ele adotada.' Entendo que lá seja hora de
>íepor as coisas no seu devido
lugar, o que me levou a pres-
tar este esclarecimento à opi-
nião pública.

O Estado do Rio de Janei-
ro. o maior centro financeiro e
o segundo parque industrial
do Pais, é resultante da fUsão
ocorrida em 1975 entre os an-
tigos Estados da Guanabara
e do Rio de Janeiro.

Em 15 de março de 1971,
quando o Governador Cha-
gas Freitas assumiu o Gover-
no do antigo Estado da Gua-
nabara, deparou-se com um
clima de pessimismo, pois e
Estado era um dos que menos
cresciam no Brasil.

E a politica do seu govemo
foi logo definida no primado
da ação econômica. Seu pen-
samento tinha um claro obje-
tivo: o enriquecimento do an-
tigo Estado da Guanabara.
Com esta premissa, tudo o
mais era conseqüência, em
seu sistema.

: No campo fiscal, entre vá-
rias distorções que" asfixia-
vam o desenvolvimento eco-
nõmico do antigo Estado, as
quais denunciavam uma poli-
tica fiscal draconiana, o Go-
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colaborou decisivamente pa-
ra que o antigo Estado da
Guanabara, no último ano da
gestão Chagas Freitas, apre-
sentasse o maior indice de
crescimento econômico do
Brasil.

O governo da fusão, com-
preendendo a inteligência da
medida, estendeu-a aos con-
tribuintes do antigo Estado
do Rio de Janeiro, unlformi-
zando os prazos de acordo
com aqueles fixados pela
Guanabara.

E esta situação permanece
até hoje, sendo o atual Esta-
do do Rio de Janeiro aquele
que concede o maior prazo
para pagamento do ICM no
Brasil, fortalecendo de forma
decisiva o capital de giro das
empresas fluminenses.

Mas essa vantagem ao em-
presário fluminense em rela-
ção aos demais empresários
do Pais se transforma em des-
vantagem para o Estado do
Rio de Janeiro, quando se
procura comparar o cresci-

uniformidade, o crescimento
da arrecadação do ICM em
ambos os Estados, teremos
de analisá-lo de acordo com
os prazos de pagamento, ou
seja, para o Estado de São
Paulo a comparação do perío-
do de janeiro a junho de 1980
sobre o período de janeiro a
junho de 1979 e, para o Esta-
do do Rio de Janeiro, o perío-
do de fevereiro a julho de 1980
sobre o período de fevereiro a
julho de 1979, já que ambas as
arrecadações se referem ao
mesmo periodo de vendas, ou
seja, de dezembro de 1979 a
maio de 1980.

Estabelecidas estas dife-
renças, únicas possíveis para
minimizar as distorções de-
correntes das diferenças de
prazos de recolhimento, po-
demos acrescentar que os da-
dos referentes à arrecadação
de ICM dos seis primeiros me-
ses do ano constituem-se em
indice seguro para definir o
crescimento do ICM em todo
o exercicio. Assim, em 1978 e
1979, quando o ICM cresceu
mais em São Paulo do que no
Rio de Janeiro, tal situação já
se refletia nos números refe-
rentes à arrecadação relativa
aos seis meses iniciais devi-
damente correspondentes.

De fato, de janeiro a junho
de 1978, o ICM cresceu 53,2%
em São Paulo e 46,1% no Rio
de Janeiro (fevereiro a ju-
lho/78); de janeiro a junho de
1979 o ICM cresceu 52,5% em
São Paulo e 47,0% no Rio de
Janeiro (fevereiro a julho/79),
percentuais que praticamen-
te se mantiveram nos respec-
tivos exercidos.

TAXAS DE CRESCIMENTO DO ICM 1980/1979

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
PERÍODO __^

mi* monsol acumulado mit mensal acumulado
DE

Jan 68,8 68,8 Fev 64,3 64,3
VENDAS

Fev 80,9 74,2 Mar 75,4 69,3

DHEMBRO/79 Mar 68,5 72,3 Abr 104,7 79,9

A Abr 93,0 77,5 Mai 84,4 81,0

Mai 106,1 83,2 Jun 97,8 84,3
MAIO/80 

Jun 97,9 85,8 Jul 108,0 88,4

:c]

vernador deparou-se com ob
prazos de pagamento do ICM,
que eram Idênticos ao do Es-
tado de Sáo Paulo, considera-
dos dos mais elásticos do
País: o comércio carioca, ata-
cadista e varejista, pagava o
ICM relativo ás vendas de um
determinado mès, em mea-
dos do mês seguinte, enquan-
to a indústria carioca reco-
lhia o ICM referente ao tatu-
ramento de cada mês, em
meados do segundo mês sub-
jeqüente.

Voltado exclusivamente
para o desenvolvimento eco-
nOnuco do antigo Estado, o
Governador injetou na eco-
nomia carioca uma soma
apreciável de recursos am-
pilando por mais um mès oe
prasoa de pagamento do
ICM» que se tonaram m
¦atores d» Brasil: o comer
elo carioca, atacadista e vare-
JUta. passou a pagar o ICM
relativo as vendas de um de-
terminado mès. em meados
do segundo mes seguinte e a
industria carioca passou a re-
colher o ICM referente ao th-
turamento de cada mès, em
meados do terceiro mes sub-
esquente.

i medida, aliada a uma
.deu>

ief

mento de sua arrecadação de
ICM com a dos demais Esta-
dos da Federação, sobretudo
em épocas de inflação ascen-
dente, como a atual.

Em verdade, pela defasa-
gem na sua arrecadação, em
razáo da concessão dos maio-
res prazos de pagamento no
Pais, o ICM no Rio de Janeiro
não pode ter o seu crescimen-
to comparado uniformemen-
te com o dos demais Estados,
a maioria dos quais cobrando
este imposto no mês seguinte
ao das vendas efetivadas por
suas empresas.

Assim, por exemplo, a arre-
cadaçao do ICM no primeiro
semestre deste ano no Rio de
Janeiro náo corresponde á ex-
reeadaçáo do primeiro semes-
trt do Estado de 8ão Paulo
pois, como Já demonstrado,
os empresários fluminenses
recolhem o tributo com um
mès de atraso em relação aoa
empresários paulistas.

Em outras palavras, as ven-
das du período compreendido
entre dezembro de 1979 e
mato de 1980 cem o respectivo
ICM recolhido nos meses de
janeiro a junho/80, no Estado
de Sao Paulo, e nos meses de
fevereiro a julhu/80, no Esta-
do do Rio (te Janeiro. Pam

Já no período de janeiro a
Junho do corrente ano, o ICM
no Estado de São Paulo crês-
ceu 85,8%, enquanto no perío-
do respectivo, para o Rio de
Janeiro (fevereiro a julho/80)
o ICM cresceu 88,4%, indica-
dor que revela que o ICM está
crescendo mais no Rio de Ja-
neiro do que em São Paulo, a
despeito da concessão de
maiores prazos de pagamen-
to para os empresários flumi-
nenses.

Finalmente, ressalte-se a
inteligente medida adotada
pelo atual Govemo Chagas
Freitas, a partir de Janeiro
deste ano, concedendo prazo
de pagamento de ICM de seis
meses, excluído o mês das
vendas, para as novas ativi-
dades industriais que se de-
senvolvam no território do
Estado do Rio de Janeiro, be-
neficio que atè agora Já atin-
giu mais de 10 industrias flu-
mlnenra.

Por essas e varias outras è
que se pode afirmar que è
vantagem ser empresário no
Rio de Janeiro.

Hugo PtnftaiK. Chaga» *

StiUmínoiiu fe toando do (Modo

Mestre de sabedoria Tristão * Mhayd*-

NESTES 

breves comentários
sobre esse relâmpago espiri-
tual de uma semana, queiluminou o nosso crepúsculo

brasUeiro e nos restituiu à esperança
de dias melhores, começo por evocar,
a mim mesmo, o que me perece ter
visto da pessoa do Papa. O que desde
logo me pareceu mais evidente foi,
justamente, a identificação entre a
sua pessoa e a sua missão. Se, para
cada um de nós, meros grãos de areia
na imensa praia dos seres, é sempre
dificil a conciliação entre o que somos
e o que fazemos, na ninçáo em que nos
ocupamos, quanto mais para uma na-
tureza colocada no ápice de uma
Imensa pirâmide de cerca de um bi-
lhão de seres humanos, de todas as
raças e continentes. Para alguém que,
além de ser uma criatura em came e
osso como todos nós e exercer uma
função social na vida terrena, tem a
mais dificil das missões, a de ser o
próprio Cristo em terra, segundo crè,
consciente ou inconscientemente, es-
sa multidão de fiéis que o seguem —
nada é mais fácil do que passar de
pessoa a personagem. Personagem es-
tática, transmissora apenas dessas"palavras de vida eterna", que sáo
igualmente palavras e atos de nossa
vida precária aqui na terra. Se, em
cada um de nós, qualquer função,
qualquer cargo, qualquer comissáo,
sobe à cabeça e nos transforma fácil-
mente em manequins artificiais e au-
tõmatos, quanto mais facilmente po-de isso acontecer com uma criatura
em tal evidência, com tantos proble-
mas e tais responsabilidades. Quando
cada palavra que pronuncia é ouvida,
obedecida, citada ou distorcida por
toda a terra.

Pois bem, o que me pareceu con-
cluir desse breve convívio à distancia,
permitido pelo prodígio da ubiqüida-
de que é a TV, foi a perfeita esponta-
neldade desse Papa. Como costumo
colocar a naturalidade como a maior
das virtudes naturais e mesmo sobre-
naturais, embora não incluída no ca-
tecismo oficial, essa capacidade de
nunca se desumanizar e de não perder
a intimidade, a sintoma, com as pes-
soas e as emoções mais simples e
espontâneas, foi o que mais me emo-
cionou nesse autêntico pescador da
Galiléia, transportado ao limiar de
um novo milênio. Dois fatos me pare-
ceram típicos dessa naturalidade so-
brenatural. O primeiro, sua Invencível
atração pelas crianças. Elas represen-
tavam para ele um verdadeiro imã.

Sempre que podia as abraçava mater-
nalmente. Foi seu predecessor, ao ro-
çar apenas pelo Vaticano, que disse
essa estranha palavra: "Deus é mais
do que Pai, é Mãe."

Pois bem. Seu sucessor veio trazer
a confirmação perfeita dessa palavra
misteriosa. O espirito de infância, que
o próprio Cristo colocou em sua prefe-
rência, deixando antes de tudo "vir a
Mim os pequeninos", crianças de to-
das as idades, é o que se estampava
na fisionomia e nos gestos mais es-
pontáneos de João Paulo H Como, no
outro extremo da existência,' já não
mais no plano da Infância mas no do
homem amadurecido pela idade, peloestudo, e pelas provações, o que senti,
na sua lição, foi a supremacia do
Coraçáo, a Sapientia cordls. Voltare-
mos a ela.

No momento, recordando as eta-
pas de sua própria carreira, o que se
destaca é a sua passagem ascensional
pelas condições humanas aparente-
mente mais contraditórias. Filho de
lar pobre, trabalhou como operário
manual. Passou a universitário. Sua
tese de pós-graduação em filosofia,
sobre Max Scheler, é um trabalho
reputado sobre o existencialismo. Foi
teatrõlogo e alpinlsta. É filho de um
povo que sempre se distinguiu por
virtudes de caráter, de honra, de inde-
pendência, de liberdade, colocado
geograficamente nos limites entre
Ocidente e Oriente, sempre entre du-
ras provações históricas. Povo que
passou sempre uma vida de luta con-
tra a adversidade e, por outro lado, de
emigração internacional e de poliglo-
tismo natural. Como sacerdote, já
passou por toda a hierarquia do po-
der. Tudo isso revela uma personall-
dade que viveu a vida por dentro,
desde o pão da pobreza e do trabalho
manual ãs especulações metafísicas
mais modernas e ãs responsabilida-
des hierárquicas mais exigentes. Um
homem provado e confirmado na luta
pela vida. Um homem educado pela
vida mais realista e pelas meditações
mais espiritualizadas. Esses dados
biográficos elementares nos levam a
compreender que, não apenas o hu-
manismo em geral, mas o personalis-
mo mais particular, no mais puro sen-
tido da palavra, seja a nota dominan-
te de sua personalidade. O personalis-
mo, como se sabe, desde Confúcio a
Maritain, Garrigou Lagrange ou Em-
manuel Mounler, é a superação trans-
cendental do individualismo e do co-
letivismo.

Santo Tomás de Aquino dizia que,
para conhecermos o que uma coisa é,
devemos começar por esclarecer o
que ela nao é. Pelo que sabemos da
vida pessoal desse Papa e pelo que
podemos concluir, já agora, de nossa
visão e de nossa relativa experiência
de sua pessoa humana, seu repúdio
expresso aos extremismos é o oposto
de qualquer sincretlsmo e, mormente,
de qualquer mediocridade oportunts-
ta entre extremos. A força no equlll-
brio é a impressão pessoal que me
deixou. Antes de tudo, um forte, como
já disse. Mas um forte Inclusive na
rejeição, por superação e não porcompensação, de todo extremismo.
Como esse, tão comum em nossos
dias, no plano social, entre indlvldua-
lismo e coletlvismo. Ou entre espiri-
tualismo e secularlsmo. Ou entre eli-
tes e massas, abstrações ou concreti-
zações. João Paulo n falou quasesempre uma linguagem accessivel ao
homem comum. Quando, ao despedir-
se dos africanos, mostrou o risco do
capitalismo e do comunismo, as ex-
pressões que empregou foram "o
deus-dinhelro e a luta de classes."
Coisas concretas. Quase sempre utili-
zou, entre nós, expressões coloquiais,
desapegadas de qualquer ismo gene-
ralizador. Falou sempre as coisas pe-
los seus nomes próprios, como as Es-
crituras contam que Deus encarregou
Adão de o fazer. Mas sem qualquerIntenção nominalista em filosofia. Foi
em geral terra-a-terra, invocando en-
tretanto os céus no sentido mais in-
fantilmente sobrenatural. Na lingua-
gem com que Cristo falou ao seu povo.E aos povos de todos os tempos.

Se voltarmos a pensar no que nâo
é, para sabermos o que ele é, entre os
Papas que o precederam, neste nosso
século, diremos que não é um mova-
dor, como foram Leào XIII e Joào
XXm; nem muito menos um antimo-
demo e um tradicionalista como um
Pio X; nem uma figura escultura!
como Pio XII; nem um pascaliano
como Paulo VI. Mas um homem do
povo. Um homem da rua. Um homem
do campo. Humaníssimo. Ligado ao
cotidiano. Procurando, em foce das
incríveis multidões que o acompanha-
ram pelo BrasU afora, falar "a cada
um de vocês". A cada um. Não à
multidão presente. Nem à posterida-
de, nem à tradição. E sim a cada
homem, a cada mulher, a cada crian-
ça, a cada velho, a cada angustiado, a
cada jovem. Isto é, como sendo, cada

um, todo mundo. Aquilo que os abs-
tracionistas chamam de microcosmo.

Esse, provavelmente, o segredo da
simpatia espontânea que o prendeuimediatamente a cada grupo humano
brasileiro. Aos cem do Sumaré. Como
aos milhões das ruas, dos vales e dos
estádios por onde perambulou. E eu-
Ias multidões conseguiu empolgar,
som ser orador retórico ou demagó-
gico.Por tudo isso é que, do exemplo
vivo que tivemos por uma semana,
podemos concluir, passando do nosso
palco local ao cenário universal, que
passada a época dos grandes lideres
políticos com a morte de Tito, só há
hoje, no mundo, dois lideres espiri-
tuais que se destacam acima das
meias-luzes. Lideres capazes de levan-
tar multidões e de alterar o curso dos
acontecimentos internacionais, aci-
nia das causas econômicas e técnicas.
Esses dois heróis carismáticos sáo
João Paulo Ileo aiatolá Khomelni. E
com eles, a renovação social do islã-
mismo e o rejuvenescimento do cris-
tianismo. Com a diferença fundamen-
tal de que um fala em nome de um
nacionalismo agressivo e intolerante,
pregando o ódio e apUcando a mais
férrea das disciplinas políticas, mo-
rais ou reUgiosas, renovando a teocra-
cia e a Inquisição,—enquanto o outro
prega incansavelmente uma "civiliza-
çáo do Amor" (sic). Não a da indistin-
ção entre o bem e o mal, a boa e a má
liberdade, a autoridade e a anarquia,
o pluralismo legítimo e a indistinçáo
de valores, mas a do exercicio do
respeito mútuo pelos direitos huma-
nos fundamentais, que voltou a pro-clamar talvez no mais forte de seus
pronunciamentos, no Congresso Eu-
caristico de Fortaleza: "A Igreja não
se cansou nem se cansará jamais de
proclamar os direitos fundamentais
do homem.. Pois a meta última, paraa qual todos indistintamente se diri-
gem é sempre a mesma: todos procu-ram a plena felicidade pessoal, no
contexto de uma verdadeira comu-
nháo de amor... É essa a aspiração
comum de todos, esta a esperança
que. após os fracassos ressurja sem-
pre, no coraçáo humano, das cinzas
de toda desilusão." E por isso decla-
rou no Sumaré: "Hoje precisamos
mais de testemunhos vitais, que de
respostas técnicas." Esse o persona-Usmo global que João Paulo n pregouentre nós, como criatura humana e
como mestre da sabedoria do co-
ração.
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Washington — O Presidente
Jimmy Carter aprovou formal-
mente uma nova estratégia de
guerra nuclear, projetada para
neutralizar um ataque soviéti-
co, que dá maior importância à
destruição de objetivos milita-
res e centros de comando e Oo-
vemo do inimigo do que aos
ataques a centros urbanos, em
caso de conflito.

Essa modificação foi mencio-
nada pela primeira vez, publi-
camente, em 1974, pelo então
Secretário de Defesa James
Schleslnger. Os partidários des-
sa reorientaçáo observam que a
potência „do atual armamento
atômico tomaria "drásticos de-
mais" os ataques nucleares ãs
cidades previstos nos planos
anteriores.

MAIS OPÇÕES

A nova doutrina foi objeto de
um cuidadoso refinamento du-
rante uns três anos, a partir das
políticas adotadas por Oover-
nos anteriores, e que têm porobjetivo dar ã Presidência uma
maior gama de opções além dos
ataques ofensivos nucleares
contra centros urbanos. A mu-
dança oflu iizou-se em sema-
nas recentes, ao ser assinada
pelo Presidente, segundo auto-
lidades que pediram para não
ser identificadas.

Basicamente, a nova estraté-
gia "deixa claro que dispomos
de muito mais opções que um
Armagedon", disse uma das au-
toridades, embora os Estados
Unidos continuem contando
com a capacidade fundamental
de destruir cerca de 200 cidades
soviéticas, caso tudo mais
talhe.

Oa estrategistas americanos
acham que os lideres soviéticos
seriam dissuadidos de lançar
qualquer ataque, se compreen-

Nova lorque/UPI

EUA visarão agora alvos militares e não civis na URSS
Videla prefere golpe
à eleição na Bolívia

dessem que os Estados Unidos
contam com a capacidade e a
Intenção de por fora de ação "o
que eles mais apreciam", disse-
ram as autoridades, esclarecen-
do que se referiam á indústria
bélica, sedes de Oovemo, depó-
sitos nucleares, linhas de comu-
nicaçâo, pistas aéreas, bases de
mísseis e outros centros vitais
de recursos e instalações.

A nova estratégia, denomina-
da pelo Secretário de Defesa
Harold Brown como "neutrali-
zante", originou-se da politica
de "enfoque seletivo", que du-
rante muitos anos fez parte da
planlficaçáo americana da
guerra nuclear. Mas os Estados
Unidos não dispunham da so-
flsticação necessária em seus
armamentos para concretizar
esse conceito sobre alvos prefe-
renciais.

Autoridades disseram que
duas novas armas americanas,
atualmente em processo de de-
senvolvimento, sáo vitais para
a "estratégia neutrallzante". O
novo míssil móvel dirigido MX
é de importância fundamental,

Sorque 
seria projetado para so-

reviver mesmo a um ataque
maciço soviético, e porque é
suficientemente preciso para
responder â ofensiva e destruir"alvos duros" como casamatas
de comando construídas com
cimento reforçado e aço e fábri-
cas fortemente defendidas.

Um novo míssil de cruzeiro,
que seria lançado em grandes
números de bombardeios B-52
voando fora do alcance das de-
fesas antiaéreas soviéticas, é
também considerado uma ar-
ma crítica devido â sua preci-
sáo, ao poder de sua carga nu-
clear e ao que as autoridades
americanas crêem que seja,
provavelmente, a incapacidade
soviética de defender-se de uma
arma dessas.
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i»Carter prometeu à Liga Urbana Nacional "milhões e milhões de empregos

Carter promete reduzir
inflação e desemprego

Nova Iorque—Um programa
econômico para modernizar a
Indústria norte-americana, re-
duzlr a inflação, produzir mais
energia e oferecer "milhões de
empregos" foi prometido on-
tem pelo Presidente Jimmy
Carter, ao discursar na confe-
rència anual da Liga Urbana,
organização de defesa dos direi-
tos dos negros. O programa,
garantiu Carter, "transformará
os anos 80 numa década de
crescimento sadio nos Estados
Unidos".

O Presidente declarou tam-
bém que continuará seus esfor-
ços contra a discriminação e a
favor da igualdade de direitos
para todos os norte-america-
nos. "Já nomeei mais negros,
mais mulheres e mais hlspáni-
cos para cargos de juizes fede-
rais do que todos os outros Pre-
sldentes nos 200 anos da histó-
ria desse pais, e ainda não ter-
minei", afirmou.
"ROBIN HOOD ÀS
AVESSAS"

Ressaltando que a Inflação e
a recessão atingiram todos os
cidadãos dos Estados Unidos,
Carter assinalou: "Nas próxi-
mas semanas atuarei junto com
líderes do Oovemo e da empre-
sa privada, articulando um pro-
grama de reativação econômi-
ca, a fim dé restaurar o cresci-
mento e reduzir o desemprego,
sem estimular a tendência in-
flacionária que reduzimos com
tanto sucesso nos últimos
meses".

O Presidente criticou o proje-
to de lei Kemp-Roth, transfor-

mado numa das bandeiras da
campanha do candidato repu-
blicano Ronald Reagan, que
prevê um corte de 30% nos im-
postos durante os próximos
três anos. "Esta poderá ser a lei
de maior influência lnflacioná-
ria já debatida a sério pelo Con-
gresso dos Estados Unidos",
disse Carter, destacando que
ela trará "Isenções para os ricos
e rigorosa inflação para todos
nós".

De acordo com Carter, os par-
tldários do projeto de lei atuam
como "Robin Hoods às avessas,
retirando o dinheiro dos pro-
gramas sociais que beneficiam
os pobres, os velhos, os doentes
e desempregados, para entre-
gar seu produto aos ricos". O
discurso do Presidente repre-
sentou uma clara resposta a
Reagan, que, na terça-feira, dis-
cursara na Liga Nacional Urba-
na, tentando atrair o eleitorado
negro.

Antes de Carter, outros três
candidatos à Casa Branca diri-
giram-se aos delegados da con-
ferência anual da Liga Nacional
Urbana: Edward Kennedy,
John Anderson e Reagan. Mas
um delegado de Nevada revê-
lou que "ainda é cedo para ma-
nifestarmos o nosso apoio por
qualquer um deles"."Devo reconhecer, no entan-
to", acrescentou, "que Carter é
a alternativa mais viável Ele
cresceu entre negros, debaten-
do politica com Vernon, Jordan
e Andrew Young sobre uma me-
sa rústica, numa igreja freqüen-
tada por negros. Já Reagan
sempre foi visto em compa-
nhias alvas como a Lua".

Voto em aberto será
decidido na 2a feira

James R. Diekenson
Washington Star

Washington—Com o promes-
sa conjunta que quase — mas
não inteiramente — os compro-
meteu a apoiar aquele que for
designado pelos democratas
para disputar a Presidência, o
Presidente Carter e o Senador
Edward Kennedy concorda-'ram, terça-feira, em submeter á
votação a controvertida ques-
táo do voto aberto às 19h30m
da próxima segunda-feira, pri-
metro dia da convençáo demo-
crata.

Uma declaração conjunta di-
vulgada pelos principais asses-
sores dos dois candidatos
anunciou sua concordância
para resolver à disputa e acres-
centou: "Independente de
quem integre a nossa chapa,
estamos decididos a encerrar
nossa convenção unidos em
tomo dos escolhidos".

DEBATES ACIRRADOS

Os dois rivais pela designa-
ção presidencial previram a vi-
tória do voto aberto, única e
tênue esperança dos democra-
tas que esperam arrebatar de
Carter a designação." Dois porta-vozes de Carter, o
presidente nacional da campa-
nha democrata, Robert
Strauss, e o secretário de im-
prensa da Casa Branca, Jody
Powell, afirmaram que o Presi-
dente está decidido a submeter
a «otoçdo a vtnculáçáo dos de-
legados, mas Poweü não quis
afastar, categoricamente, a

Dono de bar acha que
quanto pior, melhor

Fort Collins, EUA- "O que é
pior? Ter um escroque como
Residente ou um lider demo-
crata que deixa a economia
desmoronar ou um candidato
republicano velho ator que tin-
ge os cabelos e passou maus
bocado;» rememorando as dei-
xas?"—esse o argumento com
que Gary Kinsey lança amanhã
nesta cidade do Colorado a
campanha de levantamento de
fundos para eleger o ex-
Presidente Richard Nixon.

Até agora, Kinsey proprietá-
rio da taverna Town Pump,
promovia anualmente uma fes-
ta em memória da renúncia de
Nixon.

Neva lorque/UPI

possibilidade de Carter não li-
bertar seus delegados, como
desejam, se for aprovada pelo
plenário da convenção a ques-
táo do voto aberto.

O acordo, acertado após qua-
se quatro horas e meia de reu-
nião, prepara na verdade o ca-
minho para um conflito na con-
venção de Nova Iorque.

O ponto crítico continua sen-
do a disputa sobre o voto dos
delegados, que os obriga a vo-
tar no primeiro escrutínio afa-
vor dos candidatos com quem
haviam antes se comprome-
tido.

Muüos democratas têm insta-
do com Carter, que tem mais de
300 delegados além da maioria
dei mil666necessáriaádesig-
naçáo, para que se declare fa-
vorável ao voto aberto, o que o
deixaria mais forte na eleiçáo
geral e com maior apoio do
Partido.

Os defensores de Kermedy
disseram terça-feira que sua.
pesquisa sobre os delegados,
mostravam que cerca de 300>
delegados de Carter tinham de-
cidido votar definitivamente
em Kennedy numa votação
aberta e que outros 200 também
pareciam propensos a segui-
los. Se assim for, Kennedy obte-
ria maioria.

Mas essa pesquisa náo se en-
caixa com outras. Tanto as da
CBS como as da ABC mostram
que Carter só perderia de 100 a
125 delegados.

Ele sempre se oferece para
pagar a passagem de Nixon a
Fort Collins e lhe manda dizer
que "pode ter toda a cerveja e
as garotas que quiser". Este
ano quer lançar a candidatura
do ex-Presidente porque os
dois grandes Partidos norte-
americanos náo oferecem alter-
nativa."Já é hora de a gente voltar^
se para o senhor Nixon e para o
tempo de preços baixos que ele
representava", disse Kinsey,
acrescentando que um copo de
cerveja em sua taverna subiu
de 40 para 60 eentavos (de Crt
21,55 para Crt 31,12) desde que
Nixon deixou a Presidência.
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Negros do Partido Comunista tentaram perturbar o discurso de Carter

Civüetti demorou a
informar sobre Büly

Washington — O Secretário de Justiça norte-americano,
Benjamin Civüetti, recebeu em abril informações de que Billy
Carter, irmão do Presidente dos Estados Unidos, recebia di-
nheiro do Governo líbio mas levou pelo menos uma semana
para transmiti-las a Joel Lisker, que chefia as investigações
sobre o caso. Fontes do Departamento de Justiça acreditam
que Billy foi informado de que o Departamento recebera
sólidas evidências sobre suas ligações com a Líbia.

As fontes disseram que Civüetti não pretendia utilizar as
informações, retendo-as apenas como material de orientação às
investigações. Mas dirigiu-se ao titular da Divisão Criminal do
Departamento e supervisor da investigação, Philip Heymann,
dizendo: "Não encerre esta investigação; veja se podemos
verificar esta informação através de outras fontes".

Espionagem
Os informantes do Departamento de Justiça afirmaram que

as informações secretas foram passadas diretamente a Civüetti
por uma agência de espionagem não identificada, acrescentan-
do que não há indícios de que a Casa Branca tenha sido
comunicada.

Lisker, ao tomar conhecimento das informações, disse que
elas eram tão delicadas que jamais poderiam ser utilizadas
como prova num processo criminal ou civü. Na semana passa-
da, em entrevista à imprensa, o chefe das investigações infor-
mara que soube das ligações de Billy "através de três ou quatro
fontes distintas" entre 30 de maio e 11 de junho.

Pelas informações de Lisker, Büly Carter recebeu 220 mil
dólares do Governo líbio, mas só tomou conhecimento do
relatório secreto recebido por Civüetti depois que soube do
caso por outras fontes."Os 

investigadores do Departamento de Justiça informaram
que no dia 9 de junho receberam um telefonema de John Partes,
advogado de Büly Carter, perguntando sobre a situação do
caso, no exato momento em que Lisker recebia cópia do
documento confirmando o recebimento de dinheiro por parte
do irmaõ do Presidente. Lisker, contudo, se recusou a falar com
Partes

No dia seguinte (10), o próprio Büly telefonou a Lisker
soücitando um encontro, que aconteceu no dia 11. Logo após,
Büly dirigiu-se à Casa Branca, onde manteve contatos com o
assessor para Assuntos de Segurança Nacional da Casa Bran-
ca, Zbigniew Brzezinski e com o advogado do Presidente, Lloyd
Cutler.

Neste mesmo dia, Civüetti tomou a surpreendente iniciati-
va de pedir a Lisker e a outros investigadores do caso que
esperassem 10 dias para "ver o que aconteceria", disseram as
fontes do Departamento de Justiça. Civüetti não pode prestar
declarações sobre tais fatos pois encontra-se em Honolulu,
onde participou da Convenção anual da Associação dos Advo-
gados dos Estados Unidos.

Antes de viajar, admitiu que em 17 de junho disse ao
Presidente Carter que seu irmão poderia evitar um processo
caso se registrasse legalmente como agente da Líbia. A revela-
ção da conversa de Civüetti com Carter levou a instituição de
uma investigação interna no Departamento, para apurar a
retidão de sua conduta no caso.

Jornal de Israel chama
Carter de cúmplice

Tel Aviv — O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy
Carter, ao fazer uso de seu irmão, "grosso, mercenário e
bêbado", como emissário junto ao Govemo da Libia, transfor-
ma-se, mesmo que involuntariamente, num cúmplice do Coro-
nel Mohammar Kadhafi, acusou ontem, em editorial, o jornal
Jeqisalém Post.

Também denunciou "um pouco esforço" da Casa Branca
para impedir uma maior aproximação de Büly com a Libia e
um eventual aproveitamento do Governo de Kadhafi na utiliza-
ção do irmão do Presidente norte-americano como contato
entre Washington e Tripoli. 'Todos sabem que um terço do
petróleo líbio vai para os Estados Unidos", lembrou."É sabido também que o petróleo libio que entra nos
Estados Unidos representa apenas 10% do total das importa-
çôes norte-americanas no setor, o que faz, portanto, a Libia um
pais relativamente dependente dos Estados Unidos", conside-
rou o jornal judeu, continuando: "O inverso não é verdadeiro.
Mesmo assim, apesar de todas as provas de que a Líbia
procurou comprar Büly Carter e usã-lo em sua aproximação
com a Casa Branca, o Governo de Washington nada fez, ao que
parece, para marcar sua posiçáo de desaprovação e desconten-
tamento com o regime líbio"."Ao contrário, todos os pontos levam a crer que houve um
esforço desesperado dos Estados Unidos de cair nas boas
graças dos libios", insistiu o agressivo editorial, acrescentando
que a Libia é um pais que promove a "subversáo, terrorismo,
traição, agressão e que, diariamente, desafia as mais elementa-
res normas da sociedade civilizada".

Cubanos Voltam
a se amotinar

Fort Indiantown — Cerca de
60 refugiados cubanos e 12 poli-
ciais mUltares saíram feridos,
na noite de terça-feira, de uma
explosão de violência no acam-
pàmento de Fort Indiantown,
no Estado da Pensüvãnia. A
paz só foi restabelecida com o
emprego de 1 mü 325 soldados,
e também porque um forte
aguaceiro desabou sobre a re-
gião. Uns 90 dos revoltosos assi-
naram um pedido de desculpas
depois.

A Casa Branca confirmou on-
tem que os refugiados cubanos
em quatro centros americanos
serão transferidos para Fort
Chaffee, no Árkansas, que se
tomará único centro para os
refugiados que ainda aguardam
reinstalação. Os centros a se-
rem evacuados são os da Base
Eglin, da Força Aérea, na Flori-
da; Fort Indiantown; Camp
McCoy, no Wlsconsin; e Miami.

Na explosão de violência em
Fort Indiantown, mais de 300
refugiados arremeteram contra
as barricadas e jogaram pedras
e garrafas nos guardas, num
motim que fugiu inteiramente
ao controle das autoridades, se-
gundo um porta-voz do acam-
pamento. Um dos cubanos foi
ferido quando bateu com um
jipe do Exército que dirigia.

Ele e outro estão em estado
grave, mas não se sabia como o
segundo havia sido ferido. As
9h da manhã de ontem, todos

. os cubanos haviam retornado
às suas áreas normais de habi-
tação. O motim, que explodiu
às 5h da tarde anterior, foi o
terceiro, e o mais violento, do
dia.

O secretário de imprensa da
Casa Branca, Jody Powell, in-
formou que o Presidente Jim-
my Carter havia recebido um
relatório sobre os Incidentes de
Fort Indiantown e estava satis-
feito pelo modo como as autori-
dade6 agiram, rápida e firme-
mente, para restabelecer a
ordem.

Tensões raciais
crescem em Boston

Boston — Mais de 100 poU-
ciais foram enviados ao bairro
de Dorchester, no Sul de Bos-
ton, Massachusetts, onde um
branco, de 21 anos, foi morto a
tiros pelas costas, quando ten-
tava fugir de um bando de ne-

- gros, na madrugada de terça-
feira.

Gerald White Jr. foi abatido a
tiros depois de passar a madru-
gada bebendo com amigos. A
populaçào de Boston está em
pânico e os líderes negros e
brancos pediram aos pais que
náo deixem seus filhos circula-
rem à noite pelas ruas da ci-
dade.

As tensões raciais têm atingi-
do niveis alarmantes em mui-
tas áreas da cidade desde julho,
quando um adolescente negro
foi morto a tiros, ao lutar com
um policial branco que procu-
rava um carro roubado. Muitas
pessoas ficaram feridas na sex-
ta-feira passada, quando ne-
gros apedrejaram carros que
transportavam brancos no
bairro de Roxbury, de predomi-
náncia negra.

Buenos Aires — O Presidente argentino, General Jorge
Videla, declarou ontem para os empresários de Córdoba que
encarou com mais simpatia o golpe multar na Bolívia do que as
eleições gerais realizadas três semanas antes, pois estas tra-
zlam "o perigo para a América do Sul que Cuba representa para
a América Central".

O General falou a 1 mü empresários no Teatro San Martin,
em Córdoba, que assessores militares argentinos se encontram
na Bolívia, garantindo que não colaboraram com o golpe do
General Garcia Meza, pois têm como tarefe unicamente "trans-
mltir conhecimentos e experiência".

Receita
Videla, tendo em vista as insistentes denúncias quanto à

participação argentina nos acontecimentos do pais vizinho,
afirmou que "um golpe de Estado náo se recomenda, nem se
receita. O golpe reage a uma situação que pode ou não pode ser
possível, desejável e legitima", sustentando em seguida que a
Argentina "não forneceu esse tipo de definições".

Segundo o multar — que liderou o golpe de março de 1976
contra o Govemo civü constitucional de Maria Esteia de Perón
—a Bolívia foi colocada entre duas alternativas, "a correta, que
culminou com o processo eleitoral, e a incorreta, que foi o golpe
militar. Diante do grau de risco em que uma e outra incorriam,
para o Govemo argentino a segunda alternativa foi vista com
mais simpatia, pois a outra opção significava o risco de se ter na
América do Sul o que Cuba representa para a América Cen-
trai".

Primeiro governante a defender o golpe de Garcia Meza, o
Presidente argentino disse que sua simpatia não radica no feto
de que os militares bolivianos assumiram o Poder, e sim porque"esta solução está mais próxima dos nossos objetivos de
rejeitar a existência de uma nova Cuba em nossas costas!'.

Aos empresários cordobeses, Videla expUcou a posição da
Chancelaria em não votar, na OEA, na moção que condenou a
Boiivia, porque, segundo ele, a Argentina "sempre respeitou o
princípio da não intervenção". Mencionando as denúncias de
que as Forças Armadas argentinas teriam fornecido armas e
pessoal aos militares bolivianos, para ajudarem na concretiza-
ção do golpe, Videla assegurou que a Argentina "mantém hã
muito tempo na Bolívia serviços de assessoria multar, como em
outros países do continente" e acrescentou: "A exemplo do que
os Estados Unidos fizeram conosco".

Governo clandestino
não será só da UDP

Armando Ourique

Washington — Jaime Paz Zamora, candidato a Vice-
Presidente mais votado nas eleições de julho, declarou que o
Govemo na clandestinidade proclamado oficialmente ontem
na Bolívia contará com o respaldo não só da UDP (Unidade
Democrática e Popular, frente de Zuazo), mas "de todas as
forças democráticas que compõem o Congresso Nacional e da
Central Operária BoUviana (COB)".

Afirmou que como representante do Govemo está entrando
em contacto com diversos paises, pessoalmente ou por telegra-
ma, para "tratar da continuidade de relações com todos os
povos e Governos que expressem sua vontade neste sentido".
Paz Zamora reiterou a disposição de "enfrentar os golpistas de
todos os meios até a vitória".

Também em Washington, o reUgloso norte-americano Ar-
thur Sist, que teve contatos com a Assembléia dos Direitos
Humanos da Boiivia (entidade fechada pelo Oovemo multar)
afirmou que argentinos estáo interrogando o torturando presos
políticos e participando de operações paramüitares em La Paz.

Sist disse haver informações não confirmadas de que o
Comandante do Exército argentino, General Roberto Viola, foi
visto recentemente em Cochabamba, enquanto outro General,
de sobrenome Duran, estã atualmente em La Paz e teria sido
um dos organizadores do golpe.

Arce caça repórteres
e fecha comunicações

La Paz — Numa decisáo não justificada, o Ministro do
Interior da Bolívia, Coronel Luis Arce Gómez, cortou ontem
todas as comunicações do pais com o exterior via telex e pelo
satélite, o que prejudicará sensivelmente a transmissão de
noticias de La Paz para o resto do mundo.

Ao mesmo tempo, o Coronel Luis Arce ordenou a captura
dos dois jornalistas da agência Reuters-Latin, René VUlegas e
Jaime frusta, aos quais acusou de "difundirem informações
falsas e tergiversarem a verdade". VUlegas e frusta eram os
últimos bolivianos empregados em agências de noticias estran-
gelras que ainda se mantinham em seus postos, e ontem não
foram encontrados por seus colegas correspondentes estran-
geiros.

Sucessão será a
"prova de fogo"
Buenos Aires — Em mensa-:.

gem lida antes de partir para
Córdoba, o Presidente Jorge
Rafael Videla disse que a desig-.,.
naçáo de seu sucessor "é uma , .
prova de fogo" para o chamado
processo de reorganização na-
cional.

Videla deverá ser substituído ..
em março de 1981 por outro,,,
alto chefe militar reformado, kMcujo nome será conhecido, se-"
gundo se afirma, em setembro.'
O novo Presidente argentino '"
será designado diretamente pe-
ia Junta Militar, formada pelos
respectivos comandantes dos .
três ramos das Forças Arma-,..
das. Cada um desses coman-
dantes terá o direito de apre-
sentar até três nomes, segundo,
as versões correntes, acrescen-
tando que a preferência deve 

'
recair no nome do General Ro-
berto Viola, ex-Comandante do
Exército.

Videla disse ontem que a su-
cessão presidencial "significa,
ainda que náo queiramos, uma '""
sorte de crise, um terminar pa-
ra começar, algo que se encerra • '
e algo que se abre". A sucessão 

'

presidencial é o "fato político"
mais importante do momento,
ao lado do chamado diálogo,
convocado pelo Govemo e que >
procura estabelecer mecanis-. .
mos para o "retomo do pais à
democracia", meta anunciada, ..
pelos militares em data desce- "
nhecida.

O sucessor de Videla exercerá
a Presidência até 1984 e por
hora se ignora o que haverá
depois desta data: se será insta-
lado novo periodo multar ou se
haverá alguma modificação no
atual processo político argenti- -
no. Não tèm faltado pronuncia-
mentos de políticos, na forma
de apelos para que o próximo
Presidente militar "seja o últi-
mo desse processo".

"Só 500 presos"
Entrevistado ontem à noite pela TV oficial e única, o

Coronel Arce disse que náo existem mais do que 500 presos
políticos, ao contrário das denúncias segundo as quais 2 mü 500
pessoas foram presas e 1 mü 500 mortas. Arce não mencionou a
cifra de mortos.

Segundo ele, "o pais está tranqüüo", mas ainda há focos de
resistência nas minas, "onde os ativistas estáo jogando suas
últimas cartas". O multar declarou que "esses senhores náo
seráo deportados, mas enviados ao Leste (boliviano) para
colaborarem na construção de estradas".

Arce confirmou ainda que vários empresários estáo na
cadeia, acusados de vinculações com o Movimento de Esquer-
da Revolucionária (MIR). "Eles deram sua cota porque acredi-
tavam qué o extremismo ia governar a Boiivia."

O Embaixador da Venezuela em La Paz, Pedro Luís Eche-
verría, denunciou ontem que está havendo uma campanha de
intimidação contra os funcionários diplomáticos venezuelanos
na Boiivia, o que ele atribuiu ao feto de ter dado asüo a cerca de
100 bolivianos.

No domingo, acusou o Embaixador, a Embaixada foi lnva-
dlda por civis armados que chegaram num jipe, apagaram as
luzes da representação e saíram, sem nada fazer, mas provocan-
do pânico em funcionários e asilados. Em seguida, soldados se
plantaram em frente ao prédio durante duas horas e se retira-
ram sem nada explicar. "O Govemo disse que náo está a par do
assunto", informou Echeverria.

Genscher exige que
alemães sejam soltos

Bonn — O Ministro das Relações Exteriores alemáo, Hans-
Dietrich Genscher, exigiu ontem que o Govemo multar boiivia-
no liberte imediatamente os alemães que foram presos depois
do golpe na Bolívia e condenou novamente a interrupção do
processo democrático através do golpe do General Garcia
Meza. Genscher fez essas declarações ao receber o Secretário
Geral da Confederação dos Mineiros Bolivianos (Comibol),
Victor Lôpez, ontem à tarde.

O lider sindicalista boliviano está já há alguns dias na
Alemanha, numa viagem patrocinada pelo sindicato dos minei-
ros alemães, seu encontro com o Ministro alemão foi considera-
do por diplomatas em Bonn como prova de que o Govemo
alemão pretende manifestar na prática sua solidariedade aos
"perseguidos pelo novo regime multar".

Salvadorenhos
são decapitados

San Salvador — Uma cena
tétrica foi presenciada ontem
de manhã no Centro da Capital
salvadorenha: os cadáveres de
quatro homens, Identificados
como responsáveis pela segu-
rança pessoal do lider esquer-'
dista Juan Chacón, foram dei-
xados na principal avenida de'
San Salvador, bem no setor co-
mercial, decapitados e cada um
com um cartaz amarrado no
tronco, onde se Ua que seus
assassinos são terroristas de dl-'
relta.

O Arcebispo salvadorenho,.....
Monsenhor Arturo Rlvera y Da-^ü'
mas — que assumiu as funções

.após a morte do Arcebispo Os- —
car Romero, assassinado pelo
terror direitista — suspendeu
parte dos festejos do Dia de São
Salvador, padroeiro nacional,"porque os nervos de nossa
gente andam táo delicados que
basta um grito para armar a
confusão".

Os cadáveres foram vistos
por todos que passaram ontem
de manhã pela Avenida Espa-
nha. Segundo a policia, perten- »
cem aos guarda-costas de Juan *¦-
Chacón, secretário-geral dq,
Bloco Popular Revolucionário^
(BPR), aliança formada por sin-
dicatos operários e camponeses
e associações estudantis.

As notas escritas a mão di-
zlam que os autores do crime
foram os integrantes da chama1".,
da Brigada Maximülano Martí*-"^, j
nez, grupo extremista que tirou—
seu nome do ditador responsá~™";
vel pelo massacre de 30 mifcS~2
camponeses durante uma re-_^-- ri
volta popular em 1932. "Viva El j
Salvador, viva o massacre de.. . ..
32", afirmavam os letreiros. *„*i 

,,'¦-"
Segundo as autoridades, no; > -

espaço de 24 horas 28 pessoas » - ».
morreram no pais e todas, cart£*L~~
exceção de um soldado da~~ *,;
Guarda Nacional, pertenciam a
grupos guerrilheiros e de opo-
sição.

Em sua homüia, o Arcebispo
assinalou que a festa transcorre,.,
com o pais envolvido em uma^
luta fratricida. "Devemos depo- "
sitar aos pés do Salvador nos-'
sas inquietações, preocupa-
ções, angústias e alegrias";
disse.

Disse ainda o Arcebispo: "É££^
doloroso apresentar aos pés dé.™^.:
nosso Padroeiro o panorama de ~
uma pátria mergulhada na luta
fratricida Condenamos os jus-
tiçamentos feitos por determi-
nados grupos, as prisões ilegais,
a discriminação, os crimes, os
atos dos grupos paramilitares
que cometem seus atentados
com armas proporcionadas pe-
las autoridades e que, com isto,
fezem crescer um êxodo de
multidões para locais mais se-
guros" (referindo-se a emigra-
ção decorrente da violência po-
litica).

»

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NIVEL POS GRADUAÇÃO

Realização: ESAN ¦ Escola Superior de Administração de Negócios daFundaçãodeüènaasApli-
cadas de São Paulo, faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso Rio de Janeiro,
em convênio com o D R H Desenvolvimento de Recursos Humanos

A Quem M destina: Bacharéis em Administração ou Contabilidade ou Economia e áreas ahns
Corpo Docente: Professores e profissionais atuantes em São Paulo, em empresas e Faculdades de reco-

nhecida qualidade e competência
Programa: Tecnicamente elaborado, englobando 

' Matemática Financeira e Engenharia Eco-
nômica", Mercado de Capitais, Contabilidade Gerencial Gerencia Financeira'
"Custos e Orçamento"

Objetivo*: Dotar os participantes dos conhecimentos, das técnicas e do instrumental prático
indispensável à tomada de decisões no âmbito financeiro

Duração: 180 auias, aos sábados das 900 ãs 1300 e 14 30 às 18 30 noras

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 256-1662 - RIO DE JANEIRO
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Vaticano confirma a bispos
viagem do Papa João Paulo
Hà Alemanha em novembro

William Waack
Correspondente

Bonn — Os bispos alemães receberam ontem a
confirmação de que o Papá João Paulo n virá mesmo à
Alemanha no próximo dia 15 de novembro. Apesar dos
repetidos anúncios da Igreja alemã, o Vaticano havia
retardado até agora a comunicação oficial da viagem.

Na Alemanha, o Papa participará de duas comemo-
rações especiais: o centenário da inauguração da Cate-
dral de Colônia e o 700° aniversário da morte de
Albertus Magnus. O roteiro da viagem do Sumo Pontlfi-
ce também já está praticamente estabelecido: a visita
começa em Colônia e se estenderá a Bonn, Nalnz,
Fulda, Munique e Altoettingen
reconciliação
duvidosa

A única decepção foi anuncia-
da em Aachen (Aix-la-
Chapelle., sede de açóes católi-
cas, como a Misereor. A igreja
local contava com a visita do
Papa João Paulo n, sobretudo
como reforço para sua ativida-
de pastoral no mundo Inteiro.

O Papa esteve pela última
vez na Alemanha quando ainda
era Cardeal de Cracóvia, em
1978, poucas semanas antes da
morte de seu antecessor. Na
Santa Sé, naquela ocasião, a
vinda dos Cardeais Wojtyla e
Wiezlnskl à Alemanha havia si-
do considerada como a reconcl-
ilação final entre a igreja católi-
ca alemã e a polonesa.

Essa conclusão, contudo, pa-
recia um pouco prematura. No
último Dia dos Católicos Ale-
mães, realizado em junho na
cidade de Berlim os convida-
dos poloneses—tanto da igreja
como de setores leigos—prefe-

Madri negou
pedido de
Washington

Madri — O Governo espanhol
negou em duas ocasiões.nas úl-
timas semanas, a utilização de
suas bases aéreas conjuntas pe-
Ia Força Aérea norte-
americana, informou ontem o
Diário 16, de Madri. Os aviões
que pretendiam pousar tinham
o objetivo de fazer escalas téc-
nicas em viagens para o Orien-
te Médio.

O Premier Adolfo Suárez re-
jeitou, inicialmente, o pedido
de Jimmy Carter para autorizar
o pouso de um esquadrão de
caças-bombardeiros Phantom,
na base de Torrejón, que se
dirigiam ao Egito. Depois ne-
gou a aterrisagem de vários
aviões de transportes de trocpa
C-141, cheios de soldados, que
também iam para o Cairo.

Espanha e Estados Unidos
têm um acordo que permite a
Madri negar a utilização de ba-
ses conjuntas quando o destino
dos aviões é um terceiro pais.
Suarez, segundo o jornal, quis
evitar que a Espanha fosse en-
volvida em possíveis "compli-
cações norte-americanas no
Oriente Médio".

riram ficar de fora. O motivo foi
uma observação do presidente
do Dia dos Católicos, o político
conservador Hans Meier, se-
gundo o qual a questáo das
fronteiras a Leste (entre Alemã-
nha Oriental e Polônia) "ainda
náo está totalmente resolvida".

Esse comentário, que não foi
corrigido ou desmentido pelos
principais bispos alemães, cau-
sou bastante estranheza nos
meios religiosos poloneses. A
viagem do Papa, comentam di-
plomatas poloneses na Alemã-
nha, acabou sendo retardada
por esse mqrivo.

Antes que Joáo Paulo n ve-
nha á Alemanha, uma delega-
çáo de bispos e cardeais ale-
mães visitará a Polônia. O em-
penho dos Cardeais Wojtyla e
Wyzinski pela solidificação das
fronteiras atuais entre a Alemã-
nha Oriental e a Polônia cau-
sou nas últimas décadas forte
descontentamento na Igreja
alemã.

Escoceses
pedem apoio
da ONU

Genebra — Os nacionalistas
escoceses pediram ontem o
apoio das Nações Unidas para
que sejam tomadas providên-
cias com o objetivo de promo-
ver a independência da Esco-
cia, que pertence ao Reino Uni-
do. Um documento de 107 pági-
nas sobre a reivindicação esco-
cesa de autodeterminação foi
entregue à Subcomissão dos
Direitos Humanos da ONU, que
trata da discriminação e prote-
ção das minorias raciais.

A Subcomissão, que inicia
dia 18 de agosto em Genebra
sua sessão anual, forneceVá re-
latório completo á Comissão
dos Direitos Humanos da ONU,
que se reúne em janeiro prôxi-
mo. "Desde que o Oovemo bri-
tânico não criou a prometida
Assembléia escocesa, decidi-
mos levar nosso caso à comuni-
dade internacional", afirmou
Brenda Carson, membro da de-
legação dos nacionalistas esco-
ceses."A Inglaterra precisa honrar
seu acordo assumido com o po-
vo da Escócia e instituir em
Edimburgo um Parlamento
eleito.

Suspeito n° 1 pelo atentado de
Bolonha é preso na França

Roma — Na mesma hora em que se inicia-
vam os solenes funerais das vitimas do atenta-
do na estação ferroviária central de Bolonha, as
agências de notícias, televisão e rádio divulga-
ram a noticia da detenção, em Nice, na França,
do jovem fascista Marco Affatigato, toscano
nascido na cidade de Luca há 22 anos, e há dois
foragido da Itália. Contra ele, os juizes de
Bolonha e Florença há muito tempo tinham
emitido dois mandados de prisão.

O nome de Marco Affatigato, desde ontem o
primeiro suspeito da autoria do atentado con-
tra a estação de Bolonha, já fora mencionado
na madrugada de ontem por policiais bolonhe-
ses e divulgado por todos os matutinos do pais.
Diante de uma fotografia sua, um cidadão suíço
que se apresentou como testemunha dos movi-
mentos suspeitos de dois ou três rapazes no
local da explosão de sábado teria encontrado
notáveis semelhanças com um deles.

Diversionismo

A partir dessa possível identificação, magis-
trados e policias, com o auxilio da Interpol,
teriam solicitado à policia francesa para pren-
dê-lo em Nice — onde há cerca de dois anos ele
vivia comodamente, ocupando três apartamen-
tos de um edificio no Promenade des Anglais,
sem ser perturbado ou atingido pelas ordens de
prisáo firmadas pela justiça italiana contra ele.

Affatigato é apontado como um dos mem-
bros mais ativos da organização Ordine Nuovo,
que há cerca de seis anos esteve em grande
evidência, como das mais violentas e radicais
de extrema-dlrelta italiana. É reconhecido co-
mo grande amigo de Mario Tuti, terrorista que
já foi condenado à prisão perpétua pela morte
de dois carabineiros, e aguarda na cadeia o
inicio de um novo processo, como autor de
atentado do trem Italicus — outra bomba que
há seis anos deveria explodir na estação de
Bolonha, e que acabou matando 12 pessoas.

• Os dois precedentes — e até ontem não
cumpridos—mandatos de prisão contra Marco
Affatigato responsabilizam-no pela tentativa
de reorganização do Partido Fascista e por
ajudar a uma das fugas de Mario Tuti. O de
ontem — prontamente aceito e executado pela
policia francesa o põe sob suspeita de execu-
ção material do atentado de Bolonha.

A noticia da prisão de Mario Affatigato não
pode ser recebida com entusiasmo e aplausos à
diligência que, hoje, os investigadores italianos
estão revelando, porque muitos receiam que
isso seja uma manobra de diversionismo ou se
destine a dar alguma satisfação à indignada e
cética opinião pública. Também se acha possi-
vel que os Investigadores, para trabalhar sobre
outras pistas, tenham decidido concentrar to-
das as atenções num personagem notório, com
antecedentes comprometedores.

Assim que os jornais divulgaram, na manhã
de ontem, as primeiras informações sobre as
suspeitas que pesavam sobre Marco Affatigato
— antes mesmo da noticia de sua prisão — a
mãe do jovem telefonou à redação da agência
de noticia Ansa desmentindo aquelas versões e
fornecendo um álibi para a inocência de seu
filho. No sábado, quase á mesma hora do aten-
tado, ela afirma ter conversado longamente,
por telefone, com o filho que se encontrava em
Nice.

De qualquer forma, tudo Indica que, em
relação a Marco Affatigato, a Justiça e o Gover-
no franceses procederão como sempre procede-
ram em situações análogas. Isto é, decidirão
através de um processo se devem ou não conce-
der sua extradição para a Itália. O processo

Araújo Netto
Correi ponde i ile

normalmente se cumpre em duas ou três se-
manas.

Os funerais

Uma multidão de no mínimo 250 mil pes-
soas, multas delas vindas de todo o pais em
trens especiais, a presença de apenas oito cai-
xões com os restos dos 76 mortos no atentado
terrorista e sonoras valas a quase todos os
lideres políticos presentes — o único aplaudido
calorosamente foi o Presidente da República,
Sandra Pertini, a quem a multidão chamou
sempre pelo primeiro nome — constituíram os
fatos mais significativos da tarde tensa e triste
de ontem em Bolonha.

Depois da missa fúnebre, que durou uma
hora, celebrada na basílica de San Petrônio
pelo Cardeal Arcebispo Antônio Poma, os fUne-
rais tornaram-se um ato civil e político, com
uma participação ao mesmo tempo apaixona-
da e comovida da massa que se reuniu na
Piazza Maggiore, a principal e famosa praça
bolonhesa.

Diante de milhares de bandeiras vermelhas,
constantemente aplaudido pelo povo, o Prefei-
to comunista de Bolonha, Renato Zangheri,
num discurso de 15 minutos, lançou uma vee-
mente critica à ineficácia do Governo e da
magistratura no combate ao terrorismo.

"Duro é falar hoje, é reunirmo-nos nestas
terríveis circunstancias", disse Zangheri, ouvi-
do pelo Chefe do Governo Francesco Cossiga,
por quase todos os seus ministros (principais
alvos das vaias) e pelos secretários de todos os
Partidos nacionais. "E somos colhidos por uma
raiva desolada, porque não vemos em que dire-
çáo podemos fazer Justiça, a justiça plena e
finalmente rápida. Portanto, pode sobrevir a
sensação de impotência, a perda da esperança.
Mas náo é este o objetivo dos instigadores e dos
executantes do crime? Eis-nos de novo a inda-
gar sobre a barbárie, se tem uma lógica, um fio
condutor, um objetivo perceptível. Que se quis
obter? Semear o pânico, enfraquecer as defesas
da República até sufocá-la? Deslocar o eixo
político para posições de cego conservadoris-
mo? Ou suscitar uma reação violenta, para
depois preparar as condições para a repressão?
Nestas horas de luto, náo podemos deixar de
perguntar, de fazer o esforço para compreender,
mas não queremos que a angústia se transfor-
me em desespero... Temos forças e convicções
que não se esgotam em poucos dias ou anos.
Mas outras perguntas nos premem: que cumpli-
cidades consentiram e acompanharam esta
ação nefanda? Quando as descobriremos? Os
atrasos da justiça não serão novamente inexpll-
caveis? Náo, Senhor Presidente, a dor não nos
pode silenciar. Estes corpos dilacerados pedem
justiça, sem a qual seria impossível salvar a
República. Pedem a pronta identificação e con-
denaçáo dos culpados deste e de outros delitos
que mancharam a Itália nestes anos. Pedem a
derrota da subversão e o restabelecimento das
condições de uma vida e de uma luta democra-
tica ordenadas. Muitas incertezas e culposos
desvios sofreram as Investigações da Piazza
Fontana até hoje; muitas indiferenças e cober-
turas foram consentidas. Agora a sinceridade
da dor e da condenação se medem com os fatos,
e exclusivamente com eles", concluiu o Prefeito
de Bolonha.

Com rapidez Inusitada, o Senado discutiu e
aprovou um projeto de lei que manda pagar 120
mil dólares ãs famílias de todas as vitimas do
terrorismo político na Itália, a partir de Io de
janeiro de 1973, uma indenização que não ex-
cluirá nem mesmo os estrangeiros que tenham
tido parentes mortos na Itália.

OLP nega ter posto
bomba na estação
Roma — A Organização para a
Libertação da Palestina (OLP)
classificou ontem de "um vil
complô propagandístico dos
sionistas e seus amigos fascis-
tas" o telefonema aos jornais
em que alguém reivindicou pa-
ra aquela organização a autoria
do atentado contra a estaçáo
ferroviária de Bolonha, dizendo
que se tratara de um erro, pois
a bomba se destinava a um
colégio sionista. A declaração
foi feita num comunicado emi-
tido na manhã de ontem pelo
escritório da OLP em Roma.

Procurador ê
morto em Palermo

Palermo, Itália — Baleado
em plena rua por um Jovem que
passou numa motocicleta, mor-
reu ontem enquanto recebia so-
corros no hospital para onde foi
levado pouco depois do atenta-
do, o Procurador da República
de Palermo, Giovanni Costa. É
o 12° magistrado assassinado
na Itália nos últimos seis
meses.

A polícia e os carabineiros
organizaram Imediatamente
uma caçada humana e fizeram
um cerco de controle nas entra-
das desta cidade slcialiana. A
última vitima dos terroristas,
nos quadros da magistratura
italiana, foi o Procurador da
República substituto de Roma,
Mario Amato, morto a Uros em
23 de junho por um militante da
organização neofascista Nú-
cleos Armados Revoluciona-
rios.

ETA reivindica
dois atentados

Madri — Duas facções da or-
ganização separatista basca
ETA reivindicaram ontem, em
Bilbao, a autoria de dois aten-
tados cometidos no sábado
passado, que causaram a morte
de um militar e a explosão de
uma bomba na casa de um in-
dustrial.

O E7TA polítlco-milltar recla-
mou o seqüestro e morte do
soldado Mário Gonzalez Bias-
co, acusado pelo grupo de ser
um informante dos órgãos de
segurança. O ETA militar rei-
vindicou o atentado contra a
residência do Industrial basco
Julian Olaizola, que era amea-
çado de morte pelo grupo.
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Khomeiny pede que muçulmanos se manifestem por Jerusalém
Chinês desafia Pequim com Seul prende
corrupção de autoridades e 17 mil
amealha fortuna em 10 anos corruptos

Teerá — O ayatollah Ruhol-
lah Khomeiny pediu ontem aos
muçulmanos do mundo para
saírem às ruas amanhã para
citar 

"Morte aos Estados Uni-
Jfcs", "Morte a Israel", "Morte á
Uniào Soviética". Exortou os
Iranianos a participarem da
Jornada de Jerusalém, um pro-
testo pela decisão da Knesset
de reunificar a cidade e conver-
tè-la em "Capital eterna de Is-
rael.

"Rebelem-se contra seus Go-
vemos, que estào nas mãos das
superpotências", apelou o Imã,
dizendo que "é preciso seguir o
exemplo do Irà, que resiste por-
que é uma nação Islâmica diri-
gida por um Governo igual-
mente islâmico". Disse que,"com a ajuda de Deus, essas
manifestações marcarão o co-
meço de um grande movimento
que permitirá expulsar os cor-
raptos da terra islâmica".

DISCURSO

No violento discurso, Kho-
meiny também atacou "Gover:
nos dos paises islâmicos", ques-
tlonando: "Como considerar
muçulmanos o Governo do Ira-
que ou do Egito?". Mas lamen-
tou as divisões que existem en-'
tre os muçulmanos do mundo e
as divergências internas do Irã
que "ofuscam o povo, que não*
deu tantos mártires para assis-
tir a essas divisões com toda
sua força, que é muito Impor-
tante para formar um Govemo
100% islâmico".

Após afirmar que os muçul-
manos não acreditam nos Esta-,
dos Unidos, declarou: "Tam-

pouco posso acreditar que os
Estados Unidos condenem esse
ato de Israel" de transformar
Jerusalém na Capital do país.
Pediu também que os muçul-
manos extraiam conclusões es-
clarecedoras da luta que os es-
tudantes iranianos presos nos
Estados Unidos estào enfren-
tando.

DESUMANO

O Governo do Kuwait, por
sua vez, condenou a declaração
de soberania de Israel sobre
Jerusalém e exortou Washing-
ton a tomar uma atitude decisi-
va a respeito, segundo a agên-
cia de notícias do Kuwait.

O Ministro da Defesa do
Kuwait, Sheikh Salem Al Sa-
bah, manifestou a posição de
seu Governo num encontro
com o Embaixador norte-
americano, Francis Dickman
"É preciso pôr um fim às atitu-
des desumanas adotadas por
Israel nas terras árabes ocupa-
das", disse Al Sabah.

Begin não quer"fechar as portas"
Jerusalém — O Primeiro-

Ministro Menahem Begin já re-
meteu de avião para o Cairo a
suá resposta de 15 páginas ao
Presidente egípcio Anwar Sa-
dat, e insiste que a oficialização
da-situaçào de Jerusalém como
sua Capital una e indivisível"nfto fecha as portas" às nego-
ciqcões sobre a autonomia pa-
lesttaa.

'Jpada parte pode levantar
qualquer questão, inclusive a
de" Jerusalém, nas negocia-
ções", segundo funcionários da
Chancelaria israelense que co-
mentaram a carta de Begin,
que será entregue a Sadat atra-
vés do Embaixador de Israel no
Cairo, Eliahu Ben-Elissar. Uma
cópia do documento será reme-
tida ao Presidente dos EUA,
Jifhmy Carter.

RESPONSABILIZA EGITO

Segundo o jomal Ma'arlu, a
carta de Begin diz que se o
Egito afirma que todas as colo-
nos israelenses estabelecidas
nçg territórios ocupados e que' tudo o que Israel fez em Jerusa-
léãi não tem nenhum efeito, Is-
rdBl responde que as exigências
der Egito, de que as colônias
sejam fechadas por serem obs-
táculos à paz também não têm
nèhhum efeito.

Josef Burg, Ministro do Inte-
ridí e chefe da delegação Israe-
lense às negociações sobre a
autonomia palestina, afirmou
que a resposta de Begin foi es-
crita no "espirito de nào fechar
as: portas" ao reinicio das con-
versações.

Ò Chanceler do Egito, Butros
Gnali, dissera em entrevista à
televisão israelense que o seu
pais quer que as negociações
ccjitlnuem. mas não a ponto de
aoeitar que Israel apresente"tim novo fato consumado a
catta dois dias".

Begin pergunta a Sadat, se-
gUtido o Ma'ariv, por que o Egi-
toKleveria poder reivindicar a
soberania árabe para o Leste de
Jerusalém, enquanto que a po-
sição de Israel — que sempre
esteve clara nas negociações —
passa a ser considerada um
oBStáculo à paz.

Tpegundo a rádio estatal de
Israel, a carta de Begin trata
dCfs pontos levantados por Sa-
dat de forma "amistosa e ine-
quívoca" Acrescenta que ela
contém três apêndices: 1) uma
carta que Begin enviou ao Pre-
sidente Carter em 28 de março
d» 1079 sobre Jerusalém; 2) o
texto de uma lei israelense
anrovada em 1967 e que garan-
te o acesso livre de pessoas de
todas as religiões aos santuá-
riBs de Jerusalém; e 3) o texto
dt lei aprovada na semana pas-
sáda pelo Parlamento israelen-
s» anexando o setor árabe de
Jerusalém.

fiegundo o Ma'arlv, a carta
enviada ontem por Begin ao
Pfesidente Sadat responsabili-
za:o Egito pelo eventual fracas-
so-das negociações sobre a au-
íBBomia palestina. Ela detalha,
dfi! O jomal. os desvios egipcios
ao. marco dos acordos de Camp
David, alegando que estes náo
tratam em qualquer momento
dfl retirada total israelense do
território ocupado.
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Um dos 191 iranianos soltos da prisão de ÔiisvíUe chegou a Nova Iorque carregado por outros

Americanos atacam iranianos
Nova Iorque e Teerá — Um grupo

de americanos, empunhando bandei-
ras e cartazes, atirou pedras e gritou
palavrões na entrada do Centro Islã-
mico Shih, onde se recolheram para se
recuperar do que chamaram de "trata-
mento brutal" da policia norte-
americana os 191 iranianos, estando
incluídas 20 mulheres, libertados da
prisão. "De que lado vocês estão?",
gritaram os nova-iorquinos à policia,
quando um deles resistiu à prisão por
tentar agredir os estudantes.

Outros 31 iranianos, que não se
identificaram, foram indiciados on-
tem, na Califórnia, por resistência à
prisão e promoção de agitação segun-
da-feira, na Universidade de San Die-
go. Para conseguir sua libertação, es-
tudantes iranianos nos Estados Uni-
dos e Canadá continuarão a protestar
na frente da Casa Branca, informou a
Rádio de Teerã. Uma concentração
em frente à Nunciatura Apostólica de
Teerã foi dissolvida ontem após a li-
bertação dos 191 de Nova Iorque.

Lunático
"Khomeiny é um lunático", grita-

vam em coro outros nova-iorquinos,
enquanto os iranianos, protegidos por
uma fila dupla de policiais, entoavam
vivas ao seu líder religioso, ao entrar
no prédio, erguendo retratos do Imã.
Os iranianos foram libertados depois
de ser identificados, nas penitencia-
rias de Manhattan e de Otisville.

O diretor distrital do Serviço de
Imigração, Henry Gogin, declarou que
apenas dois dos iranianos não tinham'
passaportes em ordem, o que resultará
em deportação. Um terceiro, Moha-
mound Safiri, foi levado a Washington,
para responder a acusação de agres-
são a um policial no dia 27, durante a
manifestação que culminou na prisão
em massa.

Ainda vestidos com o uniforme ca-

que dos presídios, alguns iranianos
exibiam ferimentos que, segundo dis-
seram, sofreram durante seu periodo
de prisáo em Washington, e afirma-
vam que os reféns norte-americanos
em Teerã recebem tratamento mais
humano dos seus carcereiros. No en-
tanto, seis sacerdotes, dois deles ira-
nianos, visitaram os estudantes na ter-
ça-feira e asseguraram não ter notado
nenhum sinal de maus-tratos.

Mas o advogado Mark Lane, conhe-
cido por seu envolvimento no massa-
ere da seita do Templo do Povo, na
Guiana, e nas teorias sobre o assassftio
de John Kennedy, disse que os irania-
nos não tinham queixas do tratamen-
to recebido nas prisões de Nova lor-
que, esclarecendo que seus constituin-
tes vão mover "processo coletivo" con-
tra os espancamentos na prisáo de
Washington, de onde foram transferi-
dos sob alegação de que os guardas se
negaram a suportar seus lemas, greve
de fome e pedidos de liberdade.

No centro islâmico de Shih, os estu-
dantes disseram que permanecerão
dois ou três dias em repouso para se
recuperar e mostraram aos jornalistas
os ferimentos que teriam sido infligi-
dos por um dispositivo metálico de
dois dentes de ferro, preso ao antebra-
ço nos cárceres. "Estávamos apenas
exercitando o direito constitucional
de liberdade de expressão", declarou
uma iraniana que se identificou como
Meriam e questionou; "É isto o que
deveríamos receber?".

Em Paris, depois da reunião sema-
nal do Conselho de Ministros, o Minis-
tro das Relações Exteriores da Fran-
ça, Jean François-Poncet, desmentiu
ontem a acusação do Presidente do
Irã, Bani Sadr, de que existam campos
de treinamento para adversários do
regime revolucionário islâmico de Tee-
rã, em território francês. Bani Sadr
havia assegurado à televisão francesa
ter provas de que o treinamento era
feito por especialistas de Israel.

Hiroxima leva
Japão a propor
cúpula de paz

Presos em Londres não comem
Londres — Os 70 iranianos presos na

segunda-feira, em Londres, durante um
tumulto numa manifestação em frente à
Embaixada dos Estados Unidos, declara-
ram-se em greve de fome e se alimentam
apenas com sucos de frutas, informou
ontem porta-voz do Ministério do Inte-
rior da Grã-Bretanha. "Se algum preso
não quer comer, é problema dele", disse,
acrescentando que não seriam alimenta-
dos à força- '

Os estudantes disseram que vão man-
ter sua greve até que um membro da
Embaixada do Irà em Londres entre em
contato com eles, que se recusam a se
identificar: os homens se dizem chamar
Ali; as mulheres, Fátima. Na Embaixada
iraniana, informou-se que um advogado
já foi nomeado para cuidar da defesa dos
estudantes que se manifestaram justa-
mente contra a prisão de seus compa-
nheiros nos Estados Unidos.

Assassino fugiu para Teerã
Washington — Daoud Salahuddin,

identificado como o assassino de Ali Ta-
batabai, ex-Adido de Imprensa da Em-
baixada do Irã em Washington e opositor
do regime do ayatollah Khomeiny, fugiu
para Teerà horas depois do crime, no dia
22 do mês passado, no subúrbio de Be-
thesda, Maryland, quando se fez passar
por um carteiro.

O Washington Post, citando fontes
que não identificou, esclareceu que Sa-
lahuddin, ou David Belfleld, convertido
ao Islã, chegou ao Irã no dia 25, num
trajeto que o levou de Maryland paraNova Iorque, onde embarcou em outro
avião com destino a Teerã, via Suiça.
Agentes do FBI tentam confirmar as
informações, segundo o jomal.

Ajuda

Salahuddin teria recebido ajuda de
diplomatas iranianos na Suíça, onde
aparentemente visitou a Embaixada ou
o Consulado iraniano. Os agentes acredi-
tam que ele tinha um passaporte e passa-
gem de avião já prontos antes de matar
Tabatabai e que havia trabalhado na
Embaixada da Argélia, que representa
em Washington os interesses iranianos
junto aos Estados Unidos.

Essas revelações assinalam um marco
significativo nas investigações que o FBI
efetua há duas semanas. Se as informa-
ções Iniciais forem verdadeiras, as autori-

Xá saiu com US$ 32 bilhões
Teerá — As ações judiciais aliciadas

pelo Banco Central do Irã em tribunais
de Teerã, para recuperar a fortuna que o
falecido Xá Reza Pahlavi levou consigo
do pais, ao fugir, atingem o total de 32
bilhões de dólares, informou o presidente
do Banco Central, Ali Reza Nobari,
acrescentando que 20 bilhões se referem
a bens do Xá no exterior.

Reza Nobari disse que a morte do Xá
não modifica as gestões que estáo sendo
empreendidas para reunir os documen-
tos legais necessários às referidas ações,"mas Irão tornar a tarefa mais dificil, poisserá preciso chamar ante os tribunais
internacionais a mulher e o filho do Xá,
seus herdeiros, e isto dependerá do clima
politico no Ocidente".

Anilde Werneck

dades policiais americanas praticamente
não terão condições de fazer Salahuddin'
retomar aos Estados Unidos para ser
julgado pelo assassinio de Tabatabai,
porque Washington cortou relações com
Teerã na primeira metade deste ano.

O FBI diz que estã tentando averiguar
se o assassinio de Tabatabai e o atentado
contra outro adversário de Khomeiny em
Los Angeles, quinta-feira, fazem parte de
um plano mais amplo do Govemo Irania-
no para eliminar seus inimigos no exte-
rior. Um estudante iraniano de 19 anos
foi alvo de tiros diante da casa de Cam-
byse Shah-Rais, que dirige uma organi-
zação antikhomeinysta na Califórnia.

O FBI disse que os dois casos apresen-
tam similaridades, mas nào se descobriu
nenhuma relação clara entre eles. A ten-
tativa de assassinio em Paris, no mês
passado, do ex-Premier iraniano Sha-
pour Bakhtiar também é um fator na
busca de um possível grupo de terroris-
tas com instruções para matar adversa-
rios de Khomeiny, segundo as autori-
dades.

Um porta voz do FBI disse esta sema-
na que os investigadores esperam deter-
minar se Salahuddin recebeu instruções"nos Estados Unidos ou de fora", sobre o
assassinio de Tabatabai. As autoridades
dizem que o assassino, uniformizado de
carteiro, usou uma pistola de 9mm para
matar Tabatabai na porta da casa deste,
em Bethesda, e depois fiigiu num jipe dos
Correios, desaparecendo.

O assassinio a tiros do ulemã xiita
Xeque Ali Badreddin, terça-feira à noite,
na região de Abatieh, Sul do Libano, foi
anunciado ontem em Beirute. Ele havia
sido seqüestrado há quatro dias por pes-soas não identificadas na povoaçáo de
Haruf, e o anúncio de sua morte provo-
cou grande tensão ali.

O assassinio de Badreddin ocorreu na
área controlada pelas forças progressis-tas libanesas, onde há algum tempo exis-
tem antagonismos entre o movimento
xiita Amai e as forças palestinas Outro
ulemá xiita. o Imã Hassan Chirazi. foi
assassinado a 2 de maio passado em
Beirute por elementos armados nâo iden-
tificados.

Tóquio—O Govemo do Japão acatou
a sugestão do Prefeito de Hiroxima, Ta-
keshi Araki, no sentido de se realizar
uma conferência de cúpula internacional
para "o estabelecimento de uma paz defl-
nitiva no mundo". A proposta de Araki
foi feita em seu discurso durante as ceri-
mônlas em memória das vítimas da pri-
meira bomba atômica, lançada em Hiro-
xima a 6 de agosto de 1945.

O Primeiro-Ministro Zenko Suzuki ta-
formou que pedirá ao Ministério do Exte-
rior que inicie consultas com os demais
Governos para a realização da conferên-
cia. A intenção do Govemo japonês pé
promover o encontro antes de 1982,
quando se realizará a segunda sessão
especial da Assembléla-Geral das Na-
çóes Unidas sobre o desarmamento.

"Explosão infernal"
Em seu pronunciamento, o Prefeito

Araki lembrou que "os gastos militares
no mundo atingem atualmente uma cifra
superior a 1 bilhão de dólares diários".
Advertiu também que "todos os conflitos
existentes no Oriente Médio e Sudeste
asiático sào suscetíveis de degenerar em
guerra nuclear total".

Ao se referir a data de 6 de agosto de
1945, Araki disse que "naquele dia, Hiro-
xima experimentou o pior do inicio da
era da guerra nuclear, uma explosão in-
femal e candente". O Prefeito falou com
conhecimento de causa, pois ele próprio
foi um dos sobreviventes do primeiro
holocausto atômico.

Por sua vez, Kilchi Miyazawa, chefe de
Gabinete do Primeiro-Ministro Suzuki,
que participou da cerimônia represen-
tando o Premier, destacou: "Precisamos
nos esforçar para eliminar a guerra e as
armas nucleares". Ele fez uma promessa
que corresponde á Inscrição do monu-
mento em memória às vítimas da bomba
atômica, existente no Parque da Paz em
Hiroxima: "Repousem em paz; o erro nào
se repetirá".

A Agência de Ciência e Tecnologia
informou ontem que enviará quatro fun-
cionários para pedir "a compreensão dos
residentes nas ilhas do Pacifico Sul ao
seu projeto de lançar ao mar 10 mil barris
contendo resíduos atômicos de baixo in-
dice de radioatividade. O local escolhido
tem 6 mil metros de profundidade e fica a
900 quilômetros a Sudoeste de Tóquio e
também a 900 quilômetros ao Norte das
nhas Marianas.

Cidade pára na
hora da cerimônia

Hiroxima — Hiroxima paralisou to-
das as atividades e seus 870 mil habltan-
tes fizeram um minuto de silêncio, exata-
mente ás 8hl5m (hora local) de ontem, ao
se completarem 35 anos da explosão da
primeira bomba atômica utilizada com
fins militares e que causou a morte de 140
mil japoneses.

No exato momento em que os relógios
de Hiroxima, há 35 anos, deixaram de
runclonar, mais de 30 mil pessoas presen-
tes no Parque da Paz apertaram-se as
máos na prece silenciosa de um minuto,
sob a chuva que caia. A explosão da
bomba lançada sobre Hiroxima a 6 de
agosto de 1945, equivalente a 20 mil
toneladas de dinamite, aniquilou instan-
taneamente um terço da população de
265 mil habitantes e provocou a morte de
milhares de outras pessoas, vitimas de
queimaduras e efeitos radioativos subse-
quentes.

O Sino da Paz, num templo budista,
acionado por um descendente de uma
das vítimas, repicou, enquanto os pre-
sentes — incluindo cerca de 100 pacifls-
tas estrangeiros — curvaram a cabeça na
prece silenciosa e 2 mil i)ombas sobre-
voaram o Parque da Paz, onde transcor-
reu a cerimônia.

Nas cerimônias de ontem, os nomes ae
2 mil 279 pessoas que morreram no ano
passado de doenças provocadas pela ex-
plosão da bomba atômica e pela exposi-
çào à radiação foram acresentados à rela-
çào das demais vitimas. O acréscimo
aumentou para 97 mil 964 o total das
vitimas identificadas em Hiroxima; as
demais permanecem desconhecidas. Até
o flnal de março, havia 371 mil 944 pes-
soas oficialmente catalogadas como viti-
mas de bomba, com direito à assistência
médica gratuita; destas, cerca de 110 mil
vivem em Hiroxima. Um grande número
vive também em Nagasaki, cidade des-
traída por outra bomba atômica norte-
americana, a 9 de agosto de 1945.

Outra lembrança do holocausto está
contida numa declaração escrita pelo
Capitão Robert A. Lewis, co-piloto do
bombardeiro Engola Gay, que lançou a
bomba atômica (apelidada de Little Boy,
ou Garotinho) "Nem que eu viva 100
anos nào poderei eliminar da minha me-
mória aqueles rápidos minutos"

Pequim — Em 10 anos de atividade, subornando
autoridades em seis províncias e regiões administrati-
vas, algumas de alto escalão do Partido Comunista, do
Governo, das Forças Armadas e da Polícia, Chang
Liangzhong conseguiu uma fortuna de mais de Cr$ 5
milhões e uma coleção de cinco automóveis importa-
dos, dos quais nâo poderá desfrutar mais porque,
apanhado pela lei, foi condenado à prisão perpétua e
perdeu todos direitos os políticos.

A história do maior trapaceiro da China moderna é
narrada pelo Diário do Povo, órgão oficial PC, em três
quartos de uma página, a que se junta o editorial
comentando que o êxito de Chang atesta como se
tornou corrupta a burocracia de um país que se gaba de
ter acabado com o crime.

uma fortuna por meio de cor-
rupçào.

Um grupo de especialistas
disse que a fase áurea dos cri-
mes já passou e que a lei e a
ordem estão sendo restauradas
num limitado submundo
chinês.

PROPRIEDADE PRIVADA

A fortuna de Chang Llang-
zhong, que agiu com total im-
punidade durante uma década
— a partir de 1965 — deve ser
avaliada em contraste, com a
renda média per capita na Chi-
na, que é de Crt 5 mil 250
anuais. O relato do caso é o
último de uma série sobre todos
os tipos de crime, especlalmen-
te corrupção, publicada na lm-
prensa chinesa.

Chang, entre os muitos recur-
sos de que se valeu, fez-se pas-
sar por comprador de empresas
estatais e de instituições milita-
res. Só de uma vez adquiriu Cr$
4 milhões 650 mil em artigos de
luxo, que revendeu com lucros
de Cr$ 1 milhão 850 mil. Mon-
tou para si um armazém de
especiarias e chegou a possuir
cinco automóveis, num pais em
que não existe propriedade par-
ticular de carros e só funciona-
rios de alto escalão têm o privi-
légio de usar veículos privados.

O Diário do Povo afirma que
os golpes de Chang são prova-
velmente os mais chocantes
desde a vitória comunista em
1949, mais sérios mesmo que os
dos último caso de corrupção
que abalou o pais, na década de
50, quando uma autoridade, Li
Wanming, também amealhou

Seul — As autoridades sul-,
coreanas informaram ontem
que foram presas 17 mil pessoas
numa "grande ofensiva contra" '.
desordeiros e maus elementos" .-j;.*
realizada em todo o país. Foi
divulgado um comunicado daíi-'
do prazo de 10 dias — que expi-
ra hoje — pedindo aos crimino- -
sos que se entreguem sob pena - .
de serem punidos severamente ,. .
se nâo o fizerem.

A escalada de repressão, de
acordo com os Informes de.
Seul. está dirigida contra la-
drões, traficantes de drogas,
contrabandistas e funcionários
públicos e políticos acusados
de corrupção. A campanha-
coincide com o fortalecimento'
dos militares no Poder que, an-
teontem, teve como dado novo
a promoção do novo homem 

'
forte do pais, Chun Doo Hwátt; "'
a General de quatro estrelas;

"O caso Chang envolve nu-
merosas autoridades, entre elas
algumas do alto escalão, que
foram corrompidas pelos vários
e insidiosos métodos do trapa-
ceiro", comenta o Diário do Po-
vo, acrescentando que foram
punidas até agora 16 autorida-
des do Partido, Govemo, For-
ças Armadas e Policia.

EXECUTIVOS

Dezenas de executivos chine-
Ses, implicados numa vultosa
fraude estimada em 600 mil
yuans (Crt 22 milhões), foram
ontem punidos com severas
penas.

O principal acusado, Zhang
Liangzhong, já tinha sido con-
denado à prisão perpétua em
março último por um tribunal
de Xtaing, Capital da Província
de Qinghai, aoNorte do Tibete,
segundo noticiou ontem o Dià-
rio do Povo. Prossegue na Chi-
na uma campanha nacional"contra os privilégios, a corrup-
çào e a indisciplina administra-
tiva".

Museu Nacional fica
sem o retrato de Mao

Pequim—Um dos mais visto-
sos cartazes com o retrato e um"pensamento" de Mao Tse-
tung, que se encontrava na fa-
chada do Museu Nacional, nas
proximidades da Porta da Paz
Celestial, foi retirado na manhã
de ontem, numa lenta mas sis-
temática campanha para redu-
zir o "culto da personalidade",
um dos temas a ser debatido
pelo Congresso Nacional, cuja
instalação está prevista para a
segunda quinzena deste mês.

Já haviam desaparecido os
cartazes que se encontravam à
entrada Norte do Palácio do
Congresso, nos quais se podiam
ler: "A base teórica de nosso
pensamento é o marxismo-
lenlnismo". Também sumiram
os retratos de Mao que se acha-
vam em vários edifícios da Pra-
ça da Paz Celestial, no centro
de Pequim. Foi mantida, pelo
menos até ontem, uma grande
foto de Mao à entrada do antigo
Palácio Imperial.

Tensão força redução
do controle no Tibete

Lhasa — O Govemo de Pe-
quim se mostra preocupado em
proporcionar maior autonomia
ás minorias nacionais que vi-
vem na China. Um exemplo
dessa politica de abertura é o
Tibete, segundo relata o corres-
pondente da agência alemã
DPA na China, Dietmar Schulz.

Lhasa, a Capital do Tibete,
está dividida por um muro invi-
sível: de um lado, os tibetanos
nativos; de outro, os chineses.
Cada grupo permanece fechado
em si mesmo. Nas ruas da parte
velha da cidade, em tomo do
Templo Jokhang, sáo os tibeta-
nos que predominam, em sua
maior parte vestidos pobre-
mente, e por ali raramente apa-
recém chineses, vivem em Ca-
sas baixas, na parte oriental,
protegidos por altos muros, nos
dois lados da Rua dos Povos.

INACESSÍVEIS

A divisão de Lhasa em uma
cidade tibetana e outra chinesa
é significativa da situação do
Tibete, o Teto do Mundo. Há 30
anos que os chineses mandam
no Tibete, mas atada não con-
seguiram conquistar os tibeta-
nos. Os funcionários enviados
por Pequim se mostram "ina-
cessiveis-e arrogantes", quei-
xam-se, em voz baixa, os tibeta-
nos aos jornalistas estran-
geiros.

Com a intenção de abolir as
tensões entre os 1 milhão e 680
mil tibetanos e os 120 mil chine-
ses que ali vivem, os dirigentes
de Pequim decidiram mudar
sua politica no Tibete. Até o fim
do ano, serão retirados 10 mil
funcionários.e técnicos chine-
ses que se encontram no pais, e
suas funções serão assumidas
por tibetanos. Entre 1981 e
1982, serão retirados, segundo o
plano, outros 10 mil chineses.

"Se possível, dentro de dois
ou três anos, mais de dois ter-
ços dos postos oficiais estarão
ocupados por tibetanos", dizem
as instruções que expressam a
nova politica de Pequim. No
entanto, para os Jornalistas oci-
dentais, tal propósito, anuncia-

Tailândia reforça a
fronteira com Camboja

Leia editorial "Guerra e Paz''

Bancoc — A Tailândia mobl-
lizou tanques e infantaria para
posições estratégicas de sua
fronteira com o Camboja para
impedir que um novo assalto
vietnamita às forças rebeldes
do Khmer Vermelho naquele
pais ultrapasse mais uma vez a
fronteira.

Os vietnamitas, segundo re-
pórteres da agência UPI, ataca-
ram com morteiros a aldeia de
Phom Malai, o maior reduto do
Khmei Vermelho ao longo da
fronteira ocidental do Cambo-
ja, ontem de manha e no prinei-
pio da tarde, e pelo menos 10
projéteis caíram em território

REPRESSÃO INTENSA

Fontes policiais e do Exército
informaram que na segunda-'
feira foram dadas batidas em
diversos locais suspeitos e es-
conderijos, quando foram pre-;
sos 14 mil 465 ladrões, 1 mil 556--
contrabandistas e traficantes e
578 vigaristas. Do total de 16,,
mil 599 prisões, 7 mil 600 ocorre-
ram em Seul e 1 mil 699 na
segunda cidade mais importan-
te, Pusan.

"Apesar aas pnsoes em masr.
sa, acreditamos que os cabeças
ainda estejam em liberdade. A
ofensiva, portanto, continuará.'..
até que todos os maus elemei)-.
tos tenham sido afastados",-
afirmou uma fonte. Os acusa'-' '
dos de crimes graves irão à cor-
te marcial, outros serào envia-'
dos a construções para traba-
lharem para o Estado, sem pa-
gamento, durante seis meses.

A ofensiva se segue ao do
expurgo iniciado a 17 de maio,
quando foi ampliada a lei mar- -
ciai e começou a perseguição ¦
aos funcionários públicos e po-
liticos "corruptos", medida que
atingiu até agora 9 mil pessoas;

A campanha é dirigida pela..
Comissão Permanente do Con-
selho Extraordinário de Segu-
rança Nacional, liderada pelo
General Chun. Legalmente, es-
ta comissão é um organismo-
intermediário entre o comando •
da lei marcial e o Govemo civil,
Na pratica, entretanto, a comis-;
sào é que governa.

URSS susta
ataque perto

do com multa propaganda por
Pequim, dificilmente será ai-
cançado. "Falta-nos pessoal es-
peclalizado", declarou o Vice-
Governador Losang Chicheng.
Náo há funcionários suficientes
para o aparelho do Estado e do
Partido.

A escassez de especialistas ti-
betanos é produto de uma poli-
tica errada, confessa o Govemo
de Pequim. Não se trata, porém
de uma autocrítica, pois toda a
culpa é lançada, como de costu-
me, no Banco dos Quatro. A
formação escolar dos jovens ti-
betanos é Insuficiente sob vã-
rios aspectos.

Atualmente, os escolares
aprendem tanto o Idioma chi-
nès como o tlbetano. No futuro,
segundo as instruções de Pe-
quim, também deverão fazer o
mesmo os funcionários chine-
ses que permaneçam no pais.
Os jornais, os sinais de tráfego e
os regulamentos sáo todos bi-
lingües no Tibete.

O entendimento entre chine-
ses e tibetanos é dificil, tanto
idiomático quanto politico. Um
tibetano desconhecido pós re-
centemente num bolso de um
visitante ocidental uma carta,
na qual, "em nome de meus
concidadãos", apelava às Na-
ções Unidas, no sentido de en-
viar ao Tibete uma comissão
para investigar a opressão que
sofrem os tibetanos, "que não
cessarão sua luta ate que todos
os chineses saiam do pais".
Concluía dizendo que todos os
tibetanos querem ser governa-
dos pelo Dalal Lama.

Exatamente essa é a exigèn-
cia que Pequim jamais cence-
dera aos tibetanos, por mais
que a reclamem. A retirada de
funcionários nào atingirá certa-
mente aqueles postos do Parti-
do e da Administraçáo que as-
seguram à China poder e ta-
fluência no Tibete.

A forte presença de tropas
chinesas não consegue passar
desapercebida em Lhasa e seus
arredores, onde se podem notar
numerosas instalações de ra-
dar, posições de artilharia e
quartéis militares.

da Tailândia, sem no entanto
causarem vítimas, disseram au-
toridades de Bancoc.

Os vietnamitas avançam len-
tamente há cinco semanas para
os redutos rebeldes para sufo-
car os focos de resistência e
impedir que eles continuem
criando problemas para o seu
Exército de 200 mil homens no
Camboja.

Autoridades de organizações
internacionais de ajuda disse-
ram que o recrudescimento dos
combates pode provocar nova
fuga em massa de até 500 mil
cambojanos através da frontei-
ra rumo à Tailândia.

de Cabul 'bb,
Nova Déll—A União Soviéti-' '¦

ca teria suspendido as duas'
ofensivas que vinha manten'
contra os rebeldes afegãos na' -
região de Cabul, informaram —
ontem fontes diplomáticas od-
dentais em Nova Deli, basean- „
do-se no fato de testemunhas
terem visto blindados e canú-
nhões de transporte de tropas^"
no sábado e domingo, a cami- j
nho do quartel-general soviéti- -
co, na periferia de Cabul, apa-»-~
rentemente regressando TSm"j£.
área das ofensivas, na Provtoxx
cia de Wardak.

Refugiados que chegaram ]kzz
Capital afegã, procedentes dè^-
quela província, disseram qua-
as ofensivas vinham provocan-Z :
do a morte de centenas de civjs,-;r
quantiade considerada exage^--
rada pelos observadores miliu£.~
res, que confirmam atada terem.—
sido enormes os prejuízos softfeT.^.
dos pela população rural, e que
várias aldeias foram totalmen-
te destruídas pelas bombas do» *
aviões soviéticos.

As fontes informaram que fc*-.v..;
ram vistos helicópteros de ata;
que soviéticos passando na dl- 

"¦

reção da cidade de Gardez, ná"
Província de Paktia, no Sul dor™
Afeganistão, onde parte da-;';
guarnição afegã se rebelou con-'-'
tra o Govemo do Presidente-™
Babrak Karmal. S2

Há Informações, nâo conflr™
madas, de que houve choqueç-,-
entre os soviéticos e unidades-—
rebeldes da 14* Divisão Blinda- ¦
da do Exército afegão, aquarterr:
lada em Gardez. A 14' é a urrk-*"
dade mais forte do Exército de-—
Cabul. ~~.—

Refugiados já são ^
cerca de 1 milhão

Bonn — Já há cerca de" 1""
milhão de refugiados afegãos ~
em acampamentos paquistane- •
ses situados nas proximidades -
da fronteira, e é esperado outra""
êxodo de 300 mil a 400 mllr""
informou o secretário-geral .da—
Seção Alemã da Organização
Ajuda Mundial Contra a Fome^-
Bernard Dreesman, com base
em dados do Alto Comissariado..
para Refugiados da ONU. «gg

Dreesman fez um apelo à por
pulaçao alemã para que au- --¦
mente seus donativos a fim.de —.
socorrer os refugiados, dizendo _¦,.
que a organização precisa reu- **
nir uns 300 mil dólares (Crt 17
milhões 700 mil) antes do flhal ~
do ano para poder continuar o . •
seu programa de ajuda, inicia-
da em março deste ano.

Em entrevista, à imprensa,
Dreesman chamou a atenção,
para a desesperada situação.,
dos fugitivos afegãos, que se.
apresentam no campo de refíP'
giados depois de haver venciflO"1 uma caminhada de 25 dias a pér
Em Peshawar. por exemplo?
disse o secretário-geral, vivem,
apinhados em barracas 15 mil.
refugiados sem água e sem tas-
talações sanitárias, e a falta de
condições higiênicas está pro-,
vocando uma série de enfermi-
dades.

ç,-* .*>¦¦* N*
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CNBB mobiliza na busca ao
padre argentino todas as
ordens religiosas do país

Porto Alegre — O presidente da CNBB, D Ivo
Lorscheiter, pediu ao secretário-geral da Conferência
Nacional de Bispos do Brasil que entre em contato com
todas as ordens religiosas, a flm de descobrir alguma
pista do padre argentino Jorge Oscar Adur, que desa-
pareceu em Porto Alegre na época da visita do Papa.

A decisão do presidente da CNBB decorreu de
solicitação de uma entidade francesa ligada à Igreja—
Movimento Universitário Cristão, de Paris — que lhe
telegrafou. A Polícia Federal alegou ontem não ter
condições de confirmar a entrada ou saída do padre
argentino, que pertence à congregação Agostinianos da
Assunção, por falta de dados mais precisos. A polícia
civil gaúcha não tem registro, nos 50 hotéis de classe
média e baixa de Porto Alegre, de qualquer pessoa com
nome de Jorge Oscar registrada como hóspede no mês
de jíilho.

cobrir alguma coisa:"Recebi o
telegrama da entidade france-
sa, mas pedia informações e só
dava o nome desse padre argen-
tino, sem maiores detalhes,
além de que veio ao Brasil na
época da visita do Papa. Esta-
mos fazendo contatos no Rio,
Brasilia e em outras cidades,
mas nada descobrimos até
agora".

O Cardeal Vicente Scherer
prefere não fazer comentários
sobre o desaparecimento do re-
ligioso argentino: "Não sei de
nada. A Comissão Justiça e Paz
deve investigar esses assuntos,
mas a família deste padre deve-
ria dar maiores informações". A
falta de informações sobre o
religioso é, inclusive, uma das
maiores dificuldades para as
entidades religiosas gaúchas
que ontem tentavam, Inútil-
mente, obter alguma pista de
onde ele se hospedou. Aqui, sa-
be-se apenas que, em 1976, o
seminário dos assunclonistas
em Buenos Aires teria sido ta-
vadido pela policia argentina,
que "prendeu e matou dois se-
minaristas, obrigando o Padre
Jorge Adur a exilar-se na Fran-
ça", segundo informou ontem o
advogado Omar Ferri, da Co-
missáo Justiça e Paz.

PISTA FALSA
Ontem, foram feitos inúmeros

contatos de religiosos da Regio-
nal SuJ-3 da CNBB e da Confe-
rència de Religiosos do Brasil
(CRB)" com ordens religiosas,
tentando saber se o padre, que
teve problemas políticos na Ar-
gentina em 1976, teria se hospe-
dado em alguma casa ou resi-
dência do clero gaúcho. Uma
pista surgiu através do Padre
Pio, da Igreja Nossa Senhora da
Pompéia, que, na época da visi-
ta papal, serviu como centro de
imprensa.

Devido à informação de que o
Padre Jorge Adur estava niti-
mamente residindo na França,
o Padre Pio lembra-se de que
outro sacerdote, Rodolfo de
Cândido, atendeu o pedido de
confissão de um padre estran-
geiro que falava francês. Mas
ontem o Padre Rodolfo, que
mora em Passo Fundo
(a 291 km desta Capital), disse
considerar dificil que o religioso
comfquem falou seja a mesma
pessoa.

Manifestando a preocupação
da Igreja quanto ao desapareci-
mento do padre, D Ivo U»
cheiter disse ontem, em Santa
Maria, que o secretarlado-geral
da entidade está tentanto des-

O capelão montonero

Dallari estranha atitude
do DOI-CODI em não ajudar
na apuração do atentado

João Pessoa — O jurista Dalmo Dallari disse ontem,
nesta Capital, "que toda investigação policial começa com o
levantamento dos suspeitos", e estranhou que o DOI-CODI
de São Paulo, "sobre o qual recaem as supeltas do atentado
que sofri, venha inslstemente se negando a colaborar com as
investigações. Em circunstâncias normais, caberia ao pró-
prio DOI-CODI tomar a iniciativa de apresentar os elemen-
tos de quem todos desconfiam", disse.

O professor Dalmo Dallari está em João Pessoa partici-
Sando 

de um seminário na Universidade Federal da Paraí-
a, e aceitou o convite da Assembléia Legislativa para fazer

uma conferência sobre direitos humanos. Alertou para os
perigos do surgimento de uma espiral de violência no pais e
revelou que sua familia, atada agora, recebe diariamente
telefonemas ameaçadores.

Aparelho montado

Ele disse que a cada dia se "convence mais que o
aparelho de repressão do Oovemo continua montado", e
estranhou mais uma vez que nada de positivo tenha sido
feito para apurar o seu seqüestro. Segundo ele, o delegado
Edsel Magnotti "sabe de muita coisa e poderia esclarecer os
pontos que ainda estão obscuros".

O jurista atribui o seu seqüestro a grupos de extrema
direita, "remanescentes dos organismos de segurança cria-
dos para funcionar numa situação de exceção, e superadas
as guerrilhas urbanas eles náo foram desmantelados e hoje
lutam por sua manutenção. Acho que mesmo que não se
apure responsabilidade individual, o Oovemo prestará um
relevante serviço à democracia brasileira desmontando o
aparato de exceção".

— A policia de Sào Paulo tem uma tradição de eficiência
— disse o jurista Dalmo Dallari — e certamente sabe onde
estão as pessoas que poderiam ter cometido atos desta
natureza. Tenho convicção que os mandantes do meu
seqüestro sáo os mesmos que determinaram minha prisáo,
no dia 19 de abril.

Com base nessa suposição, ele garantiu que quem está
em melhores condições de saber quem mandou prendê-lo e
seqüestrá-lo é o delegado do DEOPS na ocasião, Edsel
Magnotti, que, mesmo reconhecendo que não existia nada
contra ele, em abril, náo autorizou sua libertação, sob o
argumento de que náo havia recebido ordem para fazer isto.

A falta de pressa nas Investigações 6 encarada pelo
jurista Dalmo Dallari como uma manobra para retardar o
processo de identificação dos autores do seqüestro, pois o
retrato falado feito logo após o crime é um elemento
bastante precário."Depois de tanto tempo" — queixou-se o professor
Dalmo Dallari — "é possível que o meu grau de certeza
comece a ser afetado, e quem pode garantir se daqui a
alguns meses, quando me apresentarem as fotografias, eu
ainda estarei em condições de identificar os agressores?"

Sem saber por que as investigações policiais estáo
bloqueadas, o professor Dalmo Dallari disse que não rece-
beu convite para depor, ontem, conforme foi noticiado, pois
está ausente de São Paulo desde o dia 26 de julho. Ele
retoma hoje e é certo que prestará depoimento também no
inquérito Instaurado na Corregedoria de Presídios, para
apurar sua prisão no dia 19 de abril

Mobral tem
1 670 mil
matriculados

¥ Service

Um milhão e 670 mil pessoas
matricularam-se nos cursos de
alfabetização do Mobral, no pri-
meiro semestre deste ano, em
todo o Brasil, segundo o geren-
te de informática, Sr Reinaldo
Loureiro Rocha. Ele justifica a
superação das metas previstas
nos convênios com os munici-
pios, com a mudança de orien-
tação do Mobral, "que passou a
dar mais destaque à ação co-
munitária".

A estimativa do Mobral para
este ano era a alfabetização de
cerca de um milhão e 100 mil

PHILIPS

pessoas, como no ano passado.
Devido à grande procura, em
todo o pais, o Sr Loureiro Ro-
cha acredita que o número de
alfabetizados deste ano seja
bem maior do que o de 1979.

ASPIRAÇÕES
— Em nove estados as expec-

tativas foram ultrapassadas —
diz o gerente de informática.
Esses estados sáo Acre, Pará,
Piaui, Ceará, Rio Orande do
Norte, Paraíba, Santa Catarina,
Rio Orande do Sul e Mato
Grosso.

— Dentro da nova orientação
de ação comunitária - diz o Sr
Loureiro Rocha — o princípio
básico é estimular as comuni-
dades a discutirem e equacio-
narem seus problemas, bem co-
mo as soluções prováveis, rece-
bendo entáo do Mobral o apoio
de que necessitam, através dos
programas da Instituição. Se
este ano houve uma grande
afluência aos postos de alfabe-
tlzaçâo, creio que não é dificil
concluir que muitas comunida-
des atada colocam a alfabetiza-
çáo de adultos como uma das
suas principais aspirações.

Assistência Técnica Philips
Rua Almirante Baltazar. 281 São Cristóvão

Tel.: 234-2030
|^ 3EM UM

mawiVinculado i Secrttaria dt Planejamento
da PrwidÉncla da Repúbli»

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS SUPAT/DEOBI/06/80

PROCESSO N» 4103/80
Para obras e serviços necessários às modificações, reforma,

acréscimos e equipamentos do Restaurante da Sede do IBGE, na
Av.Franklin Roosevelt, 166 — 2o andar.

i 1— LOCAL E DATA DA LICITAÇÃO: Na sede do Departamento
de Obras e Instalações do IBGE, naAv. Franklin Roosevelt,
146 sala 503, às 14:30 horas do dia 22/8/80.

- CAPITAL REALIZADO: CrS 10.000.000,00
- CAUÇÃO DE GARANTIA DE FIRMEZA DA PROPOSTA:

CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros)
- CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA:

CrS 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros)
_ PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias úteis incluindo

sábados.
— Demais informações no endereço citado no item 1,

diariamente, das 14:00 às 17:00 horas.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 1980.
A COMISSÃO

Com o novo E 24 V você terá o con-
I. forto hà tanto esperado. São Real-

mente 3 aparelhos em um.

0 CENTRO AUDITIVO r M 1. «socado

Jelex
issocudo á ONU

ÓlNO

(P

ü̂
S^r lança o aparelho do século -
h" Liquida de uma vez por todas qualquer dúvida

sobre a qualidade de um bom aparelho - Venha CONHECÊ-LO - URGENTE -
Você comprova o resultado na hora. Peça demonstração sem compromisso
em uma de nossas filiais. 

NORMAL — Som Ambiente.
DIR — Som Direcional
OMNI — Som Multidirecional

Vocã regula o seu novo £ 24 V de acordo
com o ambiente em que se encontre.

CINTAO-Av. Rio Branco, 120slj. 21 -Tel: 222-6662.232-9641 - Rio - RJ—COPACA-
UNA - Rua Xavier da Silveira, 45 - gr. 1206/7 • Tel.: 235-3862 - RJ - NITÍROl - Av.
ernani do Amaral Peixoto, 455 • Gr. 1107/8 - Tel: 722-3389 - RJ —TUUCA - Praça Saens
Pefta. 45 - Gr. 503/4 • Tel.: 284-0140 - RJ - MADUREIRA - Rua Francisco Batista. 43 •
Gr. 303/4 - Tel.: 390-9571 -1. MANSA - Av. Joaquim Leile. 604 s/207 - RJ - VITORIA
- Rua Alberto de Oliveira Santos, 40 s/l 8 - Tel: 223-7893 - ES.

iBAM/rd recursose
desenvolvimento

Padre Adur, 48 anos, nasceu
na cidade de Nogoya, Província
de Entrerríos. De seus docu-
mentos sabe-se por enquanto
apenas a identidade militar: o
certificado de serviço militar
tem ern" 58.52553. Antes de dei-
xar a Argentina ele foi vigário-
titular das igrejas paroquiais de
San'Isidro e Olivos, áreas resi-
deneiais e elegantes de Buenos
Aires; onde se localizam o Hlpó-
dromo e o Palácio Presidencial

Membro da organização Pa-
dres para o Terceiro Mundo,
Jorge Oscar Adur foi coftinda-
dor da Juventude Independeu-
te Católica, em 1970, e conse-
lheiro de grupos paroquiais da
Juventude e da Açáo Missloná-
ria Argentina (AMA). Ainda na
Argentina ele foi responsável
pela Pastoral das Vocações Sa-
cerdotais, coordenada pela

CLAR (Conferência Latino*
Americana de Religiosos) CON-
SERV. Segundo exilados ar-
gentinos no Brasil, ele era, des-
de 1978, capelão do exército
montonero.

No Chile, em 1968, havia sido
professor de noviços e, em Pa-
ris, onde chegou em 1978 (o
Convento dos Assunclonistas
fica no endereço: 22, Rua Bou-
ret — 9 ème) destacou-se como
colaborador no Centro Lebret
(do Padre Lebret.

Padre Adur veio ao Brasil em
junho último e, além de visitar
sua irmã em Porto Alegre, ele
pretendia manter encontros
com refugiados políticos latino-
americanos com os quais deve-
ria elaborar um documento so-
bre sua situação para entregar
ao Papa João Paulo n durante
a visita ao Brasü

BIIITBRMDE JUASnCIMENTI M MMMM
LICITAÇÃO N9 034/80
TOMADA DE PREÇOS

A Comissão de Licitação designada pelo Exm? Sr. Diretor
de Abastecimento da Marinha IDAbM), por meio da Portaria
n9 070/80, torna público para conhecimento dos interessados
que no dia 19 de agosto de 1980, às 1000 horas, na Divisa] de
Serviços Gerais da DAbM, situada na Av. Brasil n9 10.500,
Penha, receberá os documentos de habilitação destinados ao
fornecimento de formulários contínuos.

As firmas interessadas poderio obter o Edital de Licitação
completo e demais informações necessárias na Divisão de Servi-
ços Gerais da DAbM das 08O0 às 1600 horas até às 10:00 horas
do d ia 18 de agosto de 1980.

Rio de Janeiro, RJ., 04 de agosto de 1980
(a) EDUARDO TAQUECE MOURA

Capitão-de-Corveta (IM)
Presidente da Comissio de Licitaçio

ELF, o maior centro
de cópias da Zona Sul
Sô a Bf tem cópias
xerox eheliogTáfi-
cas com atendimen-
to muito original:
corpo de mensagei-
ros, plantão noturno
e aos sábados
e o sistema de conta
corrente com paga-
mento mensaí, que
facilita oo máximo a
vida de sua empresa
Veja mais o mie a
Elf faz: encaderna-
ção, pias ti/icação,
desenho, artes grá-
ficaè,offaet,mm-

tagem de relatórios
e propostas, dati-
lografia e camisetas
impressas, silk screen,
fotolitos e vegetai
impresso. Lembre-se
sempre: na Zona Sul,
Elfé única, não tem
copias.

elf
flua da Passagem, 78-
A-Tels.: 295-7897
e295-1898
Dio Sul Shopping Cen-
ter, Loja 33-A.Térreo

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
(120 hs)

Disciplinas:
Organização, Sistemas e Métodos
Direito Comercial e Empresarial
Planejamento Empresarial
Marketing, Propaganda e Publicidade
Administração da Produção
Administração de Suprimentos
Administração de Recursos Humanos
Administração Financeira
Economia de Empresa

Período: 23/08 à 06/12/80 (sábado)
Coordenação: Francisco Paulo de Melo Neto (Diretor RD)
Inscrições: Secretaria RD —Tel.: 266^622 Largo do IBAM, n° 1
CFMO—0490 (P

Largo IBAM i Botafogo Rio ae laneiro - BJ Cf P 22282 - Tel i02l> 266-6622

TURISMO
QUARTA-FEIRA CADERNO B JORNAL DO BRASIL

Brastel

carinho
SEMP TOSHIBA)

Produzidos na Zona Franca de Manaus.

cor
TV SEMP COLOR 10
O portátil dos portáteis.
Acompanha você em toda a casa.
Avançado cinescópio com tela
Blackstrip. Imagem perfeita em
4 segundos. Baixo consumo.

•titu 30*990,

cor

Brastel
RÁDIO GRAVADOR 6100 FM
Uma verdadeira discoteca portátil.
Rádio de 4 faixas, gravador cassete, microfone
embutido, 2 alto-falantes. Funciona a pilha e luz

itriM 13*190,

ra

TV TOSHIBA COLOR TS 202 ET 51cm(20")
Um show de cores e imagens.
Circuito totalmente transistorizado.
Seletor de canais de toque eletrônico para
mudança instantânea de canais.
Sensor automático de brilho com ajuste
automático. m0m Mmmtmè«ist« 43*690,

•ai* i»i 5*078,
toui 66*014,

Brastel
facilita
crédito

na hora.

XX

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL
ELETRÔNICO SEMP RR 1005
AM/FM
Com despertador e bateria.
Desperta com alarme ou com
música. Desliga automaticamente.

i afeta 5*890,

Novo
Conceito
em som.

JUL yyjLjL iMàMXm

"5^

DECK RECEIVER TOSHIBA TMC 7560
O primeiro conjugado Deck Receiver para você
curtir o som mais puro e com mais sofisticação.
Seletor de sintonia balanceada de altíssima
sensibilidade. «e AttAavista 15*990,
mi*u«2*681, TM*42*896,

§B

(.<¦'¦ -.

RELÓGIO
DESPERTADOR
QUARTZO TOSHIBA
Mostrador digital.
Controles especiais
reguladores de alarme.

i vista 9*690,

55TT77

CONJUNTO DE SOM
SEMP-TOSHIBA SM 3000
Ampliflcador, toca-discos, gravador -
cassete, rádio com 3 faixas, FM Stereo.
Controles de graves, agudos, balanço e
nível de gravação nos 2 canais.

i vista 96*590,
mi ?ifi 2.749,

fu, 43.872,
dá sempre

umjtitinhe
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DO BRASIL Prefeitura Coifilurb retira mais ,de 24

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO DERJA N? 011/80

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que fará rea-
litar a TOMADA DE PREÇOS DERJA N9 80/10, cujo EDITAL
aiiimse resume:
OBJETO: tornecimento de máquinas para embalagens de dinhei-

ro (anwração de cédulas). "
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão recebidas no dia

28.08.80, às 10:00 horas, na Av. Presidente Vargas, 84 •

tala 609 • Rio de Janeiro (RJ).
PARTICIPAÇÃO: somente participarão da Tomada de Preços ai

firmas inscritas no Serviço de Tomadas de Preços e Con-
corrências do Banco Central.

CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: diariamente, na Av.
Presidente Vargas, 84 • sobreloja - Rto de Janeiro (RJ).
das 14:00 às 17:00 horas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1980.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CL
\>

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O Departamento da Dívida Pública do BANCO

CENTRAL DO BRASIL faz saber às instituições finan-

ceiras e ao público em geral que o COMUNICADO

DEMOB n? 01, de 04/08/80, se encontra à disposição

dos interessados em sua sede situada na Praça Pio X

n? 7-119 andar, no Rio de Janeiro, ou em suas repre-

sentações regionais.
Referido COMUNICADO trata da oferta pública

semanal de LTN de 91 e 182 dias, no montante de

CrS 10.000 milhões, cujas propostas serão recebidas no

próximo dia 11/08, na forma e nas condições ali estabe-

lecidas.

R io de Janeiro, 04 de agosto de 1980.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TlTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS

Marcy Oliveira da Costa
Chefe em exercício

¦econúmica ¦
¦hoimi M^—^^^

preserva
tradições

Na visita que fez ontem ao
Instituto Histórico e Oeográfi-
co Brasileiro HHGBi o Prefeito
Júlio Coutinho e o presidente
do Instituto. Sr Pedro Calmon,
firmaram um acnrdo para "revi-
ver a cultura e a tradjçáo histó-
rica da época imperial, através
da restauração e preservação
de monumentos, prédios e ruas
que retratam aquela época."

Segundo o Prefeito, "temos

por obrigação transmitir às no-
vas gerações o hábito de preser-
var nossas tradições, e a Prefei-
tura tem como meta fazer um
turismo cultural, através da dl-
vulgação das tradições impe-
riais". Entre as sugestões do Sr
Pedro Calmon ao Prefeito des-
tacam-se a transposição do mo-
numento de D João VI da Praça
XV para a Quinta da Boa Vista,
e a mudança de parte da Praça
XV onde estão localizados pré-
dios históricos, para o Largo do
Paço.

VISITA

O Prefeito chegou ao IHGB
acompanhado da Secretária
Municipal de Educação, Sra
Lucy Vereza, assinou o livro de
visitantes e iniciou a visita ao
Instituto, indo à biblioteca on-
de estão guardados cerca de
450 mil volumes. No museu es-
tào a cadeira de D Pedro e a
espada de Duque de Caxias,
que serviu de modelo aos espa-
dachlns usados pelos cadetes
de Agulhas Negras, e a uma
exposição de jóias e objetos da
época imperial.

LICITAÇÃO DE JÓIAS

A Caixa Econômica Federal — Filial do Rio
de Janeiro, comunica que no dia 8 de
agosto do corrente, venderá pela melhor
oferta e através de propostas fechadas,
jóias referentes a contratos de penhor com
juros vencidos até junho de 1980.
Exposição: Dia 7 de agosto, das 10:00 às

16:00 hs
Dia 8 das 10:00 às 12:00 hs.

Licitação: Dia 8 às 13:30 hs
Local: Av. Rio Branco, 174—3oandar (P

COMPANHIA SUZANO DE PAPEL
ECELULOSE

(Sociedade Anônima de Capital Aberto)
CGC: 60.651.726/0001-16

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os acionistas
a reunirem-se em Assembléia Geral
Extraordinária no dia 18 de Agosto
corrente, às 15:00 (quinze) horas, na

Sede Social, na Avenida Paulista,
1754-8? andar, nesta Capital, afim de

deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

1- Homologação do aumento do
Capital Social, por subscrição
em dinheiro, autorizado
pela Assembléia Geral
Extraordinária de 22.01.80;

2- Reforma do artigo 5? e
parágrafos 3.° e 4? do artigo 6.°,
todos do Estatuto Social;

3- Consolidação do Estatuto .
Social

Sâo Paulo, o 6 de Agosto de 1980.
Leon Feffer

Diretor Presidente

COMPANHIA SUZANO DE PAPEL
ECELULOSE

(Sociedade Anônima de Capital Aberto)
CGC: 60.651.726/0001-16
Pagamento de Dividendos

Aviso aos Acionistas
A partir do dia 20 de agosto corrente será

iniciado o pagamento dos dividendos
relativos ao balanço encerrado em 30 de junho

último. Esses dividendos serão à razão de
Crí 0,06 (seis centavos), por ação ordinária
ou preferencial 

"A", salvo com respeito ás
ações resultantes do aumento de Capital a

ser homologado pela Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se em 18 de Agosto

corrente, cujo dividendo será calculado"pro rata temporis", isto é, considerando-se os
valores realizados e as datas dos

respectivos pagamentos das subscrições.
As ações preferenciais 

"B" receberão o
dividendo minimo previsto no Estatuto Social.

Imposto de Renda
Nos termos do Decreto Lei n? 1790/80 será

retido o Imposto de Renda na fonte, à
aliquota de 15%, salvo quando o beneficiário

for companhia aberta ou pessoa jurídica
imune ou isenta de tal tributo e que já tenha

comunicado, ou venha a comunicar o
seu enquadramento em uma dessas condições

ao Banco abaixo mencionado.

Locais de Atendimento:
Os acionistas serão atendidos de 2? a 6? feira

das 10às 16:30 hs na Divisão de
Serviços a Acionistas das agências do

Banco Lar Brasileiro S.A.

São Paulo. 06 de Agosto de 1980.
Leon Feffer

Diretor Presidente

toneladas de peixe morto
da Lagoa de Marapendi

A Comlurb retirou até o flnal da tarde de ontem cerca de
24 toneladas de peixes mortos da Lagoa de Marapendi. na
Barra da Tijuca, enquanto a FEEMA recolhia material para
pesquisa em laboratório a flm de examinar as causas do
fenômeno

Outro ponto de mortandade foi constatado na Praia do
Galeão, na Ilha do Governador, onde a Comlurb retirou
quatro toneladas de peixes mortos, a maioria bagres e
savelhas.

Hã seis meses que os moradores da Barra da Tijuca não
tinham conhecimento de mortandade de peixes nas lagoas
da região, desde a da Tijuca, que se interliga á de Marapendi
e à de Jacarepaguâ. Para eles, a causa do fenômeno é
poluição e o aterro das margens dessas lagoas.

Técnicos da FEEMA disseram que a temperatura da
água no momento em que foi constatada a mortandade era
de 26 graus, o que nào constitui elemento de comprovação
para a causa do fenômeno. Explicam que os peixes podem
morrer por diversas razões, como a mudança de temperatu-
ra ou de densidade e poluição, sendo esta a mais provável,
visto que há muito tempo aqueles locais nào apresentam
índices poluidores tidos como razoáveis.

A FEEMA fez uma vistoria na área e recolheu água para
diversos tipos de exame, que estarão concluídos entre cinco
e sete dias. Òs técnicos vistoriaram também regóes do Novo
Leblon e Nova Ipanema, que tém estações próprias para
tratamento de esgotos, embora ali existam, segundo a
FEEMA, esgotos clandestinos já que a rede é insuficiente
para atender à demanda.

Explicam que as lagoas da Tijuca, Marapendi, Camorim
e Jacarepaguâ, são altamente poluídas excetuando-se ai-
guns pontos da Marapendi.

Vinhoto não mata o
rio São Francisco

Salvador — O engenheiro-agronômo João Nelly de Men-
zes, encarregado dos estudos da Codevasf para implantação
do Proálcool no Vale do Sáo Francisco, refutou ontem a
denúncia do Deputado estadual Filemon Mattos (PMDB) de
que o Sào Francisco será um curso dágua morto e o lago de
Sobradinho um enorme pantanal, em decorrência da polui-
ção pelo vinhoto das usinas de álcool.

Segundo o técnico da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco, todo o vinhoto resultante da
produção de álcool na região vai ser utilizado para adubar
os plantios de cana-de-açúcar. Ele manifestou preocupação
com a propagação da idéia de que o rio Sáo Francisco será
poluído pelas usinas, "porque coloca a opiniào pública
contra a implantação do Proálcool" naquela região.

Carro sai
da porta
de bar

O Volkswagen RH TP-7484,
que desde o dia 6 de julho esta-
va empinado contra o prédio n°
41 na esquina das Ruas Paes de
Andrade com Marechal Ron-
don. em Riachuelo, fo) final-
mente retirado na noite de an-
teontem por sua proprietária.
Vera Lúcia Ornellas. Ela rece-
beu autorização da 25' DP, no
Engenho Novo, para retirar o

, carro, depois que o Departa-
mento de Edificações da Prefei-
tura determinou o escoramento
do prédio.

Mesmo com a retlrda do car-
ro, o prédio 41 ficará fechado
até que o seu proprietário, Sr
Manoel Brandão, faça reformas
num prazo de 30 dias, e somen-
te assim o Departamento de
Edificações poderá considera-
lo deslnterditado. Ele vai acio-
nar Vera Lúcia Ornellas pelos
danos causados, mas acha que
o local continua a oferecer risco
de novos acidentes, pois o pro-
blema maior está no fluxo de
tráfego.

INVERSÃO DE MÀOS

O Sr Manoel Brandão mora
no prédio 41 há 32 anos. Na
frente, funcionava um bar, que
ele teme reabrir depois das re-
formas, ante ov risco de novos
acidentes. Somente este ano,
quatro acidentes ocorreram ali
com os carros se projetando
contra a fachada do seu bar. Ele
acha que a solução—uma anti-
ga reivindicação dos moradores
da Rua Paes Leme — consiste
em a Divisão de Engenharia do
Detran inverter as mãos das
Ruas São Paulo e Paes Leme. a
flm de reduzir o fluxo do tráfe-
go,-que causa confusão junto à
esquina com a Marechal
Rondon.

Supermercados acham que a
carne vai sobrar porque
preço desestimula consumo

O vice-presidente da Associação dos Supermerca-
dos do Rio de Janeiro, Sr Joaquim de Oliveira Júnior,
acredita que vá sobrar carne ao fim do periodo da
entressafra, que vai de agosto a dezembro "Existe
muita carne, mas o preço é alto e o consumo baixou,; ò
que vai fazer com que sobre metade do estoque regula-
dor do Governo, que é de 200 mil toneladas"

Os dirigentes dos supermercados cariocas estive-
ram ontem reunidos com o superintendente da Sunàfcí,~
General Glauco Carvalho, para tratar da venda do
feijão-preto — que ainda não tem data para começar--" ••
e da carne, cujas primeiras 1 mil 500 toneladas foram
liberadas segunda-feira. Até sábado as donas-de-casa
encontram ainda carne fresca e congelada nos super-
mercados. A partir de segunda-feira, só a congelada.

(Esle comunicado tem finalidade exclusivamente informativa)

COMPANHIA SUZANO
DE PAPEL E CELULOSE

Cr$ 800.000.000,00
As Instituições Financeiras abaixo relacionadas comunicam

que foram totalmente subscritas e integralizadas
97.500.000 ações ordinárias

e
302.500.000 ações preferenciais classe A

resultantes do aumento de capital de
Cr$ 6.904.087.600 para CrS 7.704.087.600

autorizado pela AGE de 22.01.80.
Operação liderada por

BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO SA
BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- BNDE

Banco Bradesco de Investimento S.A.
Banco de Investimentos BCN S.A.

Banco de Investimentos Lar Brasileiro S.A.
Unibanco • Banco de Investimento do Brasil S.A.
Convenção S.A. • Corretora de Valores e Câmbio

Queiroz Vieira S.A. • Corretora de Valores Mobiliários • Câmbio

com o apoio de
INSUMOS BÁSICOS S.A.

FINANCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES - FIBASE
e a participação de

Banco Finasa de Investimento S.A.
Banco Nacional de Investimentos S.A.

Banco Real de Investimento S.A.

Banco Auxiliar de Investimento S.A.
Banco Boa Vista de Investimento S.A.
Banco Brascan de Investimento S.A.
Comind Banco de Investimento S.A.
Banco Financeiro e Industrial de Investimento S.A.
Banco Iochpe de Investimento S.A.
Banco Mercantil de Investimentos S.A.
Banco Safra de Investimento S.A.

Banco de Investimento América do Sul S.A.
Banco Bozano Simonsen de Investimento S.A.
Banco de Investimento Credibanco S.A.
Banco Denasa de Investimento S.A.
Banco de Investimento Garantia S.A.
Banco Maisonnave de Investimento S.A.
Banco Residência de Investimento S.A.
Banco de investimento Sul Brasileiro S.A.

SN Crefisul S.A. Sociedade Corretora
Adolpho Oliveira & Associados

Corretora de Valores e Câmbio S.A.
Bancocidade - Cidade de São Paulo

Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
Bueno, Vieira, Pereira Lopes e Associados

Corretores de Valores e Câmbio S.A.
Marcello A. Ferraz • Sociedade Corretora de Câmbio

e Valores Ltda.
Omega S.A. Corretora de Valores Mobiliários

e Câmbio.
Patente S.A. Corretora de Câmbio e Valores

Mobiliários
Corretora Souza Barros Câmbio e Titulos S.A.
Sodril S.A. Corretora de Titulos e Valores
ARBI S.A. Sociedade Corretora de Câmbio, Titulos

e Valores Mobiliários

Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Titulos
BMG Corretora S.A.
Conceito Corretora de Câmbio e Valores

Mobiliários S.A.
Graphus S.A. Corretora de Câmbio e Valores

Mobiliários
Mar ka S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Novo Norte Corretora de Valores Mobiliários

e Câmbio Ltda.
Open S.A. Corretora de Câmbio e Valores

Mobiliários
Schahin Cury Corretora de Câmbio e Valores

Mobiliários Ltda.
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários

e Câmbio
Vega Corretores de Valores S.A.

Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Crefisul Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliários S.A. Mobiliários S.A.

Supra Distribuidora de Titulos e Valores Tecnicorp Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliários Ltda. Mobiliários Ltda.

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE repassou
recursos no volume de CrS 246.155.863,20 para o financiamento

PROCAP lll na compra das ações.

As ações ofertadas da COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
tiveram o seguinte perfil de colocação:

As ações ordinárias foram inteiramente subscritas pelos atuais acionistas da empresa.

As ações preferenciais foram colocadas junto aos
seguintes segmentos de investidores:

Quantidade ~, N?de Lote
(Mil ações) Subscritores médio

(Mil ações)

Pessoas fisicasÇ) 190.997,5 63,1 1.936 98
FundaçõesdeSeguridade Social 48.500 16,0 30 1-617
Fundos Fiscais DL 157  31.597,5 10,5 15 2.106
Fundos Mútuos 7.975 2,6 8. 997
Instituições Financeiras 7.500 2j5 14 536
Seguradoras 4.200 1,4 (3 700
Sociedades de Investimento
DL 1401 1.820 0,6 1 1820 .
Outros 9.910 3,3. 1-239
Total ações
preferenciais classe | 302.500 | 100,0 | 2.018 | 150

(') 114.485.000 ações foram subscritas com opção pelo
incentivo fiscal facultado pelos DL 1338/74 e DL 1641/78.

A emissão foi registrada na COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
sob n.° SEP/GER/REM • 028/80 em 22.05.80

Ífc 
BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO SA

Wm ASSOCIADOAOCITIBANK

LEITE EM PÔ
Parte das 50 mil toneladas de

leite em pó que o Govemo im-
portou para suprir as grandes
cidades durante a entressafra.
já está sendo reidratada para
ser vendida no Nordeste, onde a
falta do produto é maior. No
Rio, foi descarregada, ontem, a
segunda parte da cota de 15 mil
120 toneladas, que deverá ser
transformada em leite reconstl-
tuído para a venda nas quase 5
mil padarias da área metropoli-
tana. Jâ os carregamentos de
feyâo-preto, que completarão a
cota que permita o abasteci-
mento dos supermercados por
mais de um mès, chegam sába-

do e domingo, segundo previ-
soes dos técnicos do porto.do
Rio Já estào estocadas no Rio
cerca de 6 mil toneladas, mas a
Sunab espera que o «olume
atinja mais de 9 mi) Toneladas,
para liberar sua venda ¦•¦•"¦ ¦

Ao fim da reumáo com..os¦•
dirigentes dos supermercados o.
superintendente da Sunab re- ¦
cebeu o presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista, de.
Carnes Frescas, Sr Mário Roba-
lo, que entregou ao General
Glauco Carvalho uma Usta com
os nomes e endereços dos 650
associados do sindicato que és-
tão aptos a receber a came con-"
gelada do estoque regulador da
Cobal.

Só nó fim do mês Rio
terá feijão argentino

Brasilia — Só no final do mès
é que o léijáo-preto Importado
da Argentina começará a ser
comercializado no Rio pela Co-
bai e supermercados, quando
então será eliminado o tabela-
mento do produto, que passará
a ser vendido a um preço entre
Cr$ 38 e Cr$ 40 o quilo ao consu-
midor.

A informação é do Secretario
Especial de Abastecimento'é
Preços, Sr Carlos Viacava, que
explicou o prazo pela necessi-
dade de se ter regularizado o
desembarque do feijão-preto,
com o que se terá sempre esto-
que suficiente para evitar o ris-
co de que as vendas venham a
ser interrompidas. " .1

Service
PHILIPS

Assistência Técnica Philips
Av. Automóvel Clube. 5763 • Vicente de Carvalho

Tel.: 391-9107

ir^mtB-~M '¦jfv^
ujãjãt «jâT ¦'-•• ' ' *n
\f%\ HnlMI1 'IME

226-6757

tamente o número
âe vagas na
mesma átea com
Pallet-Car

Aimiow AdmratraçM. Piopti
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BANCO INDEPENDÊNCIA—DECRED
DE INVESTIMENTO S/A

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE VENDA DE IMÓVEL

EM CABO FRIO
O Liquidante, devidamente autorizado pelo

Banco Central do Brasil, comunica aos interessados
que receberá até às 16 horas do dia 21/08/80;.'
proposta para aquisição, preferentemente à vista',".
por preço não inferior a CrS 8.000.000,00 (oito.
milhões de cruzeiros), dos direitos de propriedade
que mantém sobre a casa sita à Rua Coronel...
Ferreira n° 221, Portinho, Cabo Frio-RJ.. livres e~
desembaraçados de quaisquer ônus, As propostas""
deverão: a) conter o nome e o endereço do licitantê^
o preço em algarismo e por extenso em moéflSg
corrente do país, sem rasuras, emendas ou entreTP^
nhas e, bem assim, a declaração expressa da fomqa^,
de pagamento; b) ser entregues no prazo supra, na,.,
Avenida Rio Branco 277, 16° andar, Grupo 1610,;,..
nesta cidade, contra recibo, em envelopes lacrados'
contendo a referência "Licitação da Casa à Rua -
Coronel Ferreira n° 221 — Portinho — Cabo Frio-
RJ." No caso de propostas para pagamento parcela-
do serão observadas as seguintes condições mini"
mas: entrada de 30% (trinta por cento); prazo dé
até 24 meses; juros de 6% a/a. e correçáo moneta; /
ria segundo a variação das ORTNs., sobre o saldo
devedor. O licitante vencedor constituirá, a partir do
julgamento da licitação, a caução de CrS 300.000,00::.
(trezentos mil cruzeiros), quantia que reverterá etítS
benefício da massa se não forem cumpridas, efíjg
tempo hábil, as condições da sua proposta. Ojr
julgamento ocorrerá às 16:30 horas do dia 21/08/80
na sede do Banco, no endereço acima citado, onde
os interessados poderão colher quaisquer informa-
ções diariamente, no horário das 12 às 15 horas. O
Liquidante se reserva o direito* de recusar e/ou
rejeitar qualquer ou todas as propostas apresenta^
das, sem a necessidade de fornecer explicações],,1!

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1980 |§r
•BANCO INDEPENDÊNCIA — DECRED

DE INVESTIMENTO S/A

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(ASS.) JOSÉ FERNANDES RIBEIRO ~Sa

Liquidante £3

COMECE A&ORA A Pt?ERaRAR
UM NAT4LTRANGÍÜIÍ.O.

ENCOMENDE SUAS
i- AGENDAS«AUROÍ

Evite o corre-corre do
flm do ano. Encomende
agora luas agendas Auro.
Com os brindes garantidos,
só resta ter boas festas.

AGENDAS
RISQUE-RABISQUE
CALENDÁRIOS
PASTAS

|p|ÉI
W B»iiGii \ ^H ^HIauro\ «v

Rua do Carmo.9 9? ind
Salas 902/903
Tais. 2310576
231-1490,224-7303
Rio da Janairo - RJ
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Inflação foi a 8,4% em julho, com alta de 9,6% no atacado

Farhat nega compromisso do
Governo em mudar salários

Brasilia — O .Ministro da Co-
muni,çação Social, Said Farhat,
informou ontem que, mesmo
estando o assunto sob o exame
dos Ministérios do Planejamen-
to e do Trabalho, "não há ne-
nhum compromisso do Oover-
no em modificar a atual legisla-
ção salarial". Na opinião do Mi-
nistro é prematuro julgar que o
sistema de retdustes semestrais
automáticos dos salários será
modificado: "Acho que esta-
mos tratando como fato consu-
mado um assunto que não tem
ainda nenhuma definição."

Segundo ele, a questão não
chegou i ainda ao Presidente da
República "e por isso náo me
sinto à .vontade para comenta-
Ia com: detalhes". Ele reconhe-
ceu que o Oovemo estuda fór-
mularde compatibilizar o regi-
me do-Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço com "um
certo grau de segurança no em-
prego", mas disse não saber se
estas modificações poderiam
ocorrer junto com a eventual
alteração no sistema de reajus-
tes, como forma de compensar
os assalariados.

Sáo Paulo — Apesar de o
Conselho, do Grupo 14 — que

congrega os sindicatos patro-
nais da área metalúrgica na Fe-
deraçào das Indústrias — não
adotar uma posiçáo sobre a po-
litica salarial do Oovemo, seus
membros, inclusive o coordena-
dor, empresário Nildo Masinl,
se manifestaram ontem contra-
rios "a qualquer, modificação
na legislação salarial atual, que
tem apenas oito meses de
vida".

Para o Sr Nildo Masinl, "é
preciso um pouco mais de tem-
po para provar a politica sala-
rial atual e náo se pode sacrifl-
car o trabalhador", O presiden-
te da FIESP, Sr Teobaldo de
Nigris, também se manifestou
contrário a qualquer alteração,
neste ano, na politica salarial.
Ele entende que "é preciso que
estude com maior profundida-
de a questão, e qualquer altera-
ção não deve ocorrer em 1980".

O Conselho do Grupo 14 man-
teve reunião, ontem à tarde,
.para discutir a elaboração do
seu novo estatuto de funciona-
mento. Foram entregues aos
empresários cópias do projeto
que propõe normas para a sua
futura operaçáo, segundo expli-

cou o empresário Paulo Fran-
cini.

O Sr Mansinl, coordenador do
Conselho do Orupo 14, salien-
tou que "no momento náo se
pode pensar em alterar a politi-
ca salarial, nós do Conselho do
Grupo 14 náo chegamos a dis-
cutir finalmente a questáo, mas
creio que a maioria, é contrária
a qualquer modificação. Ainda
é cedo pára ae pensar em alte-
rar uma politica que tem oito
meses de vida".

O Sr De Nigris disse ainda
que a FIESP, entende no mo-
mento que "não se deve buscar
uma alteração na legislação sa-
larial". Lembrou que em Sáo
Paulo, "estamos há poucos dias
de outra negociação salarial, e
uma alteração na politica de
salários poderia ser prejudi-
ciai".

Outro empresário que se ma-
nlfestou a respeito, foi o diretor
da FIESP e presidente do Sin-
dicato da Indústria de Tintas e
Vernizes, Sr Roberto Ferraiuo-
lo, salientando que "outros pro-
blemas mais urgentes devem
ser tocados pelo Govemo. Sou
contra a alteração da politica
salarial, pois ainda não senti-
mos seus efeitos reais".

Deputado diz que é "balão de ensaio"
Brasília e São Paulo — O

Deputado Emídio Perondi
(PDS:É'Ò) disse que o Presiden-
te Figueiredo mandou fazer es-
tudos sobre eventuais mudan-
ças n»-atual politica salarial
mais como "um balão de en-
saio" pára sentir a reação da
opinião pública a respeito do
assuniaO Deputado teve uma
audiência de 35 minutos com o
Presidente da República, que
amanhã: receberá em audiência
o empresário João Fortes, que
já manifestou opinião contraia
à mudança na lei salarial.

O Deputado Emidio Perondi
afirmou que o PDS é contrário

a alterações na atual lei sala-
rial, pois náo é justo resolver o
problema da inflação "através
do achatamento salarial". Em
São Paulo, o presidente da
Trunfana Têxtil e do Conselho
das Pequenas e Médias Empre-
sas da Associação Comercial
paulista, Romeu Trussardi Fi-
lho, declarou que a limitação
dos reajustes semestrais auto-
máticos aos trabalhadores que
recebem até sete ou 10 salários
mínimos afetaria o custo de
operação das pequenas e mé-
dias empresas.

O economista da superinten-
dência técnica da Federação do

Comércio de São Paulo, Alta-
miro José Carvalho, após revê-
lar que o nivel de emprego caiu
0,4% no primeiro semestre, em
relação a igual periodo de 1979,
afirmou que o setor "está
aguardando uma definição so-
bre a alteração na atual politica
salarial, para que possa estudar
as medidas que poderiam ame-
nizar a situação enfrentada pe-
lo comércio". Acrescentou que
a eliminação do reajuste semes-
trai automático das faixas sala-
riais mais elevadas "vai atingir,
diretamente, o público consu-
mldor, o que desaquecerá ainda
mais o comércio".

Biques do FGTS caem 7% em junho
Os saques do FGTS alcança-

ram <Cr$ 5 bilhões 997 milhões
em junho último, declinando
1% em-CBlaçào ao mès anterior,
quando somaram Cr$ 6 bilhões
455 milhões. Em abril e maio,
após a greve dos metalúrgicos
do ABC paulista e na época do
reajuste do salário minimo, os
saques chegaram a representar
67,63% e 57,64% da arrecadação
bruta mensal, respectivamente.
Agora, voltaram a representar
50% da-arrecadação, nivelam-
siderãaSTüstóricp.

¦ Os~ãã3os constam das esta-
tisticás divulgadas ontem, pelo

BNH, que revelam, também,
que as retiradas do Fundo para
a compra de imóveis através do
Sistema Financeiro da Habita-
ção tiveram acentuado cresci-
mento em junho — 232% em
relação a maio. Elas somaram
Cr$ 2 bilhões 8 milhões e repre-
sentaram 33,48% do volume
global de saques efetuados. Em
maio, os saques para a compra
de imóveis correspondiam a
apenas 9,37% das retiradas to-
tais. "

Segundo os dados do BNH, o
saldo do FGTS encerrou o se-
mestre passado com um mon-

tante de Crt 482 bilhões 912
milhões, com pequeno cresci-
mento no mês — apenas 1,24%
se comparado ao montante de
maio. A arrecadação bruta, que
atingiu Cr$ 11 bilhões 932 mi-
lhões, evoluiu 6,55% em junho e
recuperou a perda verificada
em maio, quando o volume ar-
recadado (Cr$ 11 bilhões 198
milhões) foi inferior em 0,7% ao
de abril. O total dos depósitos

X" 
dos — Cr$ 5 bilhóes 935
ões — teve uma expansão

ainda maior, aumentando
25,13% sobre maio, graças à re-
duçáo dos saques efetuados em
junho.

Metalurgia não absorve engenheiro
Belo Horizonte — Os enge-

nheiros estão sendo subutiliza-
dos-pela indústria e todos os
formados, este ano, em minas e
metalurgia, por 15 escolas supe-
riores do pais, estão desempre-
gados, enquanto o Brasil, ape-
nas em 1978, gastou mais de 168
milhões de dólares na importa-
ção 

'de tecnologia neste setor,
principalmente de serviços téc-
nicos especializados.

A reclamação foi feita ontem
pelo" diretor da Escola de Enge-
nharia da Universidade Federal
de Minas (UFMG), José Martins

de Godoy, a representantes do
MEC que estiveram em Belo
Horizonte para discutir o pro-
blema de desemprego e ensino
na área de minas e metalurgia.
Ele reclamou ainda do sistema
de recrutamento de engenhei-
ros pelas empresas, através de
psicotécnicos, enquanto repre-
sentantes das indústrias se
queixaram do nivel de ensino.

O diretor da Escola de Enge-
nharia da UFMG informou que
mais de 20% dos 500 engenhei-
ros de metalurgia e dos 200 de
minas formados no ano passa-

do, em todo o pais, ainda estão
desempregados e que os for-
mandos deste primeiro semes-
tre ainda não conseguiram em-
prego. "A situação causa uma
certa apreensão e a perspectiva
para 1980 é bastante drama-
tica."

Segundo o professor José
Martins de Godoy, esta situa-
çáo é inadmissível, porque, ape-
sar da recessão econômica, as
indústrias podem absorver um
maior número de engenheiros."O problema é que há muito
engenheiros subutüizados nas
indústrias."
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"Eu vie posso falar.
Com cintas de aço
por baixo,tanta
técnica e tanta garra,
o Grand Prix S
é mesmo um campeão
de resistência."

"Eu vi o Pneuaço por fora e por
dentro. Primeiro a Goodyear me
mostrou que por baixo da banda de"™ rodagem existem umas cintas de
aço, que são responsáveis pela süa

1 resistência e durabilidade.
Depois disso e dos testes de

laboratório, eles me levaram para a
pista de provas. Aí é que senti como

| o Grand Prix S reage aos castigos
mais severos. Fez curvas incríveis,
brecou no asfalto e. na terra, fez o
diabo. E a garra dele continuou
igual. Mesmo em pista molhada o
Pneuaço da Goodyear está sempre
firmão, com uma pegada que da
gosto a gente ver.

Hoje eu posso falar. Com o
novo desenho, a construção radial e
as cintas de aço, o Grand Prix S é
um campeão que nunca beija a
lona."

GRAND PRIXS.0 PNEUAÇO

GOODfYEAR

A inflação do mês de julho atingiu 8,4%,
segundo técnicos da Fundação Getúlio Var-
gas. Trata-se da maior taxa mensal desde
março de 1903 e eleva a inflação acumulada
para 52,2% nos sete primeiros meses deste
ano e a 106,8% nos últimos 12 meses. Este
resultado foi provocado pela confirmação de
uma alta de 9,6% no índice de Preços por
Atacado, hipótese que, até a semana passada,
era descartada por especialistas do FGV.

A elevação de 9,6% no IPA de julho é
explicada por aumentos na came, no milho,
nos derivados de petróleo, e pela antecipação
de reajustes de algumas matérias-primas. De
janeiro a julho, o IPA subiu 57,8% e, em 12
meses, a alta acumulada alcançou 118,7%.
Em 1979, os preços por atacado apresentaram
uma alta de 29,9% até julho e de 47,9% em um
ano, com um aumento mensal de 4,3%.

Além da pressáo do IPA, a inflação de
julho embute também elevações de 6,6% tan-

to no índice de Preços ao Consumidor do Rio
quanto no índice de Construção Civil, Os ¦
preços ao consumidor aumentaram 39,6% nos
primeiros sete meses e 86,4% de agosto de
1979 a julho de 1980. Com a alta de 6,6% em
julho, o índice de Construção Civil atinge
taxas acumuladas de 57,6% desde janeiro e
98,9% em um ano.

Em 1979, o resultado acumulado do índice
de Preços ao Consumidor foi de 31,9% até
julho e 47,0% em 12 meses, com uma taxa
mensal de 5,4%. A Construção Civil, com um
aumento de 1,7%, atingiu taxas acumuladas
de, respectivamente, 29,3% e 45,4%. O ritmo
de alta dos preços do setor, portanto, dobrou
no último ano.

A inflação, medida pela variaçáo do índice
Geral de Preços, foi de 4,4% em julho de 1979,
contra 8,4% em 1980. Em 12 meses, no ano
passado, a taxa acumulada alcançou 47,3%, e
até julho se situou em 30,4%.

Sindipeças se diz em
"terapia intensiva"

São Paulo — "Nos últimos três a quatro meses a
indústria de autopeças saiu da simples consulta de ambula-
tório para o atendimento de pronto socorro ou para unidade
de terapia intensiva", afirmou ontem o presidente do Sindi-
peças (Sindicato Nacional da Indústria de Autopeças), Car-
los Fanuchi de Oliveira, acrescentando que de janeiro até
hoje a indústria sofreu elevações superiores a 100% nos
reajustes dos preços das matérias-primas que, no caso do
alumínio, chegou a 143%."Nào entendo porque o CIP dá reajuste de 143% para o
alumínio e para nós só concede 40%, após termos feito o
pedido em dezembro de 1979. A situaçáo do setor é realmen-
te grave. O Secretário-Geral do CDI solicitou um estudo a
respeito de politica industrial para o setor, mas não temos
cabeça para levar avante um estudo sério como este",
afirmou o Sr Carlos Fanuchi de Oliveira.

Economista culpa altas em cadeia
Sào Paulo — "A inflação superior aos 100%

é um produto do mecanismo de propagação
de preços praticado no Brasil. Se sobe um

I determinado produto, os outros também so-
bem numa cadeia. Isso é que eleva a inflação.
Se nós somarmos todos os outros fatores,
juntos, não daria para explicar uma inflação
superior a 20%."

A afirmação é do economista da USP (Uni-
versidade de São Paulo), professor André
Franco Montoro Júnior, que fez palestra on-
tem na Abamec (Associação Brasileira de
Analistas do Mercado de Capitais). Ele criti-
cou a atual politica econômica do pais e
destacou a necessidade "de um consenso poli-

tico, porque a inflação já se transformou num
problema politico.""O Ministro atual do Planejamento entrou
no Oovemo com otimismo e inventou a ihfla-
çào corretiva. Resultado: a inflação subiu de
40% para 100%", disse.

Ele sintetizou sua opinião sobre o quefazer, citando o exemplo de um jogo de íüte-
boi: "de repente, todos começam a se levan-
tar, para ver melhor a partida, até que todos
estão de pé e enxergam do mesmo jeito ou
pior. Isso até que uma pessoa de autoridade
diz "senta" e tudo volta à normalidade. Pois
estamos precisando de uma autoridade assim
em nosso pais."

Service
PHILIPS

Assistência Técnica Philips
Rua Aires Saldanha. 92-A Copacabana

Tel.: 247-6392

Encontrando este símbolo, pare.
Ele indica produto de qualidade
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29,io
49,50 -
39,so

Absorvente Serena c/io
Absorvente Miss c/m
Goiaba Calda Teyk 400g
Abacaxi Teyk pedaços -1 kg,
laranja CaMaTeyk 30o 39,80
figo CaUaPapV 4so  45,oo
Mostarda Qualitá ¦ 200 g. - plástico 16,90
Caldo Gainha Maggi 63 15,90
Caldo Came Quaitá 63 15,90
Vinagre Quaitá - 750 mi. ¦ tinto/branco.... lo.io
Sal refinado Quaitá 1 kg 6,20
Leite COCO SOCOCO• 200 ml. -vidro 25,90
Leite Coco Maguary - 500.mi. - vidro.... 62,so
Macanio Contada» 500 25,40
Batata frita Chip's 250 82,00
Biscoito Água/Sal Duchen - 200 g.... 17.50
Geléia Mocotó Colombo 200 g.... I8.30
Marmelada Teyk-700 37,so
Goiabada Teyk 700 31.00
Pêssego Almeida c/caroço lata 460 g. 34,20
filé Cavailha-260 g. -Beira Alta 54,00
Jardmeira Legumes Pap's 200 17,60
Azeitona verde Etti vidro 100 22,90
Palmito Pap'S-laia 300 64,80
Palmito Caivara-vidro 300 62,50
Aspargo Quaitá 325 52.80
Cebolinha Quaitá isog 54,oo
Extrato Tomate Qualitá 370 g. lata.... 24,80
Extrato Tomate Cajmar lata uo 9,80
Catdiup Etti-vidro 200g 21,20

Óleo Soja
Fazendfio

lâSâS
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I Wilson-350 g... OO.20
1*8-vidro 260 29,50

Maionese Maionegg's-vidro 500 DZ.50
Whisky ScsfsBard iiuo 175,50
WlnkyTiler'sCU> 379,oo
Aguardente Sena do Norte garrafa... ti,90
Amareto Del Ono. 390,50
Suco Maracujá Jandao - garrafa u*mo
Suco Caju Jandaia-500 mi 19,90
Suco Uva Dreher 500 mi  .19,50
AbnBndagaSwflft-lata 430 44.20
Mortadela Wison 300 47.40
ftasuntadaWBson 320g 41.40
Pasta Presunto Wüson i40g 21,ao
Pasta FfgadoWlson uo 22.40

22 00

Creme
Dental
Kotynos913,60

Inhoque Drink • 1 kg 67.58
Massa p/Pastel Carneiro 200 10,50
Nescau ¦ 500 j57.ao
Detergente Pó Thor  20,10
Bombons Garoto sortidos 500 89.90
Sabão Coco Mazal - 200 7,oo
BaUeSapira-10 litros 45,oo
Arroz Brotfo kg 19.80
Suportep/sacodeLeite piasugei 21.80
EsfregftO Bucheim - grande 90x42 37,00
Esfregao Helvetice - piiouça :.. IZ.io
fieneb Bucheim - média 40/6O 25,30
Pihe Roy-o-Vac 8LP Peq/4 28.50
Vele Votiva Ave Maria 7 das 42,oo
Garrafa Térmica Continental 1 litro. 192,00
CotoCascohrAlia 4o9 IQ.00
Camisa esporte manga curta 299,oo
Camisa esporte manga longa.... 379,00
Margarina flor • 4oog 21.80
Margarina Matarazzo 500 3710
Mito Verde Quaitá 200 20,30
Queijo ralado Regina ioog 45,oo
Requeijão Mimo 250 42,oo
Lingüiça Calabreza Império 197oo
SaponáceoCbreol soog  9,10

Desinfetante Amonix - 500 mi.
Papel Higiênico Brisa c 2
GuardanapoSantepel 24x24 8,70
Guardamos Santepal 34/34 16.30
Detergente Minerva Pó 300 19.90
Detergente liquido Zin imáo 500 mi. 14,50
Desinfetante Pinho White 500 mi.... 29,80
Cera em pasta CokneÉK 450 39,oo
AguaSuitáriaZin mo 11.90
Sabonete GeSSy 90 g. rosa/verde  6,90
Sabonete Lux 130 10.40
Creme Dental Kolynos 67 9, a 5
Água após barba N. Blue 135 mi 74so
Desodorante Ven Ess Spray 90 mi.. 17,so
Shampoo VnóiaA.C. 100 mi
Shampoo Silueta-100 mi...-
Creme Rinse Iracema 580 mi
Azeite Lisboeta-ia» 500 mi
Gordura Coco Brasil ng

36,50
34,60

. 55,90
71,90
79,80

Cerveja Brahma Chopp lata 19.90

55,50

82,oo

Vinho Cantina S. Roque
limo seco/timo suave

Vinho Marques de Borba
tinio/rosé/branco

Vinho Quinta Fontainhas
limo seco/tinto suave ¦ garrafão...

Vermouth Cinzano timo.
Vermouth Cinzano doce
Ron Bacardi-prata. oro.
Gin Seagers

.••'.'.-. 239,00
79,90

112 00
139,oo
174,oo

Aperítivo Drink Dreher 76,40
Vodka Snwnoff litro 156,oo
Shampoo Iracema 580 mi 49,90

H
LUGAR DE
GENTE
FELIZ
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Informe Econômico
Conto da exportação

Há dois meses as,empresas que atuam
no mercado exterior receberam um singelo
telex da Carteira de Comércio, Exterior do
Banco do Brasü — Cacex — solicitando
previsões sobre suas exportações no prôxi-
mo ano. As respostas a tão pertinente quês-
tão, no momento em que o país faz um
esforço de ampliar as suas exportações,
náo tardaram. Em pouco tempo, a Cacex se
municiou para fazer as projeções necessá-
rias. ¦

No entanto, para surpresa dos exporta-
dores, a Cacex transformou as informações
recebidas em um termo de responsabilida-
de, no qual ficam obrigadas a exportar o
que tinham como estimativa, "sob pena de
sofrerem sanções creditícias e outras san-
ções administrativas que seiam aplicáveis
na forma da legislação pertinente".

O documento elaborado pela Cacex —
que funciona como se um mandado de pri-
sáo fosse — dá, ainda, instruções parao
preenchimento, alertando para o detalhe
cie que não poderão ser deixados espaços
em branco, que deverá ser assinado na
presença de duas testemunhas e, ainda, ser
registrado em cartório. No final, o fecho de
ouro: caso a empresa não assine o termo de
responsabilidade, as guias de importação
ou exportação que se encontrarem em tra-
mitação da Cacex não serão liberadas.s

BBB

Trata-se de manobra de quinta catego-
ria, não compatível com a seriedade que o-
assunto merece, e, tampouco, as relações
entre a iniciativa privada e o Governo não
podem ficar na dependência de expedientes
desse nível, concebidos pelo cérebro de al-
gum burocrata que se deve ter na conta de
gênio. -,.::-:. . .

Ao anunciar sanções credútcias e admi-
nistrativas, a Cacex rasga a fantasia e
deixa aberta a porta para a especulação de
que se é capaz de praticar esses atos é
capaz, também, de privilegiar indevida-
mente a quem não merece.

E, para finalizar, a Cacex avisa que a
partir deste ano as empresas exportadoras
ficam obrigadas a apresentar saldo positi-
vo nos seus balanços de pagamentos.

Não atentaram as autoridades — ou
não quiseram, no afã de apresentar resulta-
dos, custe o que custar—para o fato de que,
com a correção cambial prefixada e com a
inflação chegando aos 100%, a cada dia que
passa o produto brasileiro perde a competi-
tividade no exterior, já se encontrando to-
talmente anulados os efeitos da maxidesva-
lorização do cruzeiro promovida em dezem-
bro passado.

Exportar é coisa séria. Por isso mesmo
náo pode ficar a atividade entregue aos
burocratas que chegam ao extremo da ou-
sadia com esta manobra.
Mais um
1 Segundo corretores, o Comendador
Joáo Jabour, maior acionista pessoa física
do Banco do Brasil, fez ontem mais um bom
negócio, tomando um financiamento por 60
dias sem reduzir sua carteira de ações. O
dispositivo é simples: vendem-se ações à
vista, comprando o mesmo lote a termo pelo
prazo de 60 dias. Ontem, foram negociadas
26 milhões de ações ordinárias do BB à
vista e 23 milhões no mercado a termo.
Saneamento

Enfim, a Baía de Guanabara terá um
estudo para a sua recuperação ecológica.
Missão especial do Banco Interamericano
de Desenvolvimento chega ao Rio nos pró-
ximos dias para examinar o projeto e discu-
tir as modalidades de financiamento. A
recuperação será coordenada pelo Gover-
no do Estado.
Crédito externo

O empresário Celso da Rocha Miranda,
que retornou de viagem à Europa na sema-
na passada, onde manteve contato com os
principais banqueiros internacionais, revê-
lou que há grande preocupação entre os
banqueiros europeus com a quase ausência
de tomadores privados brasileiros no mer-
cado.

De fato, as informações liberadas pelo
diretor da área externa do Banco Central,
José Carlos Madeira Serrano — cujas rela-
ções com os banqueiros, aliás, não andam
das mais cordiais—90% dos recursos toma-
dos pelo Brasil foram levantados pelo setor
público.

Ao preocupações dos banqueiros inter-
nacionais fazem sentido porque, com a con-
tenção dos investimentos estatais, será difí-
cil o país encontrar novos e bons projetos
capazes de despertar a confiança aos ban-

.queiras internacionais para financiá-los e,
por via de conseqüência, o próprio balanço
de pagamentos ao país.

Germano de Britto Lyra, diretor do
Banco Nacional e presidente da Adecif,
disse, porém, que jâ se nota pressão por
empréstimos externos através aa Operação
63, porque o crédito interno jâ está difícil
nos bancos.
s.o.s.

. O BD-Rio está estudando a criação de
uma linha de crédito especial para socorrer
as empresas fluminenses que, como todas,
fatalmente sentirão a falta de crédito no
segundo semestre, seja do crédito oficial,
seja do privado.
Questão de previdência

A dívida de Cr$ 50 bilhões do Tesouro
Nacional para com a Previdência Social,
situaçáo que acarreta déficits crônicos na
caixa do IAPAS - Instituto de Administra-
çáo Financeira da Previdência e Assistén-
cia Social — devedor, em média, de Cr$ 20
bilhões nos bancos, certamente é um fator
importante nas discussões para reformar a
política salarial. ^ « „«

Se os salários até 20 mínimos (Cr$ 82
mil 992) forem afetados na revisão dapolíti-
ca salarial, o orçamento da Previdência
Social também será prejudicado, reduzia-
do-se o esquema de redistribuicão de renda
a nível da contribuição para o IAPAS—que
hoje tem o teto máximo de Cr$ 5 mil 610.
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Eletrobras V Centrais Elétricas Brasileiras SA

i* Eletronorte
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA

Aviso de Pré-Seleção

Licitação DTSF011/80 • Disjuntores Tri
polares 138 kV • 69 kV (Destinados à SE
Barro Alto, do Sistema de Transmissão Sio
Félix).

1. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A ¦ Eletronortt • reali-
zará am data a ser oportunamente definida, licitação limitada a fa-
bricantes nacionais, selecionados através da Pré-Seleção a que se re-
fere o presente Aviso, pafa o fornecimento e supervisão de monta-
gem dos seguintes equipamentos: - 02 (dois) disjuntores tripola-
res de 138 kV. corrente nominal 600A, corrente de interrupção si-
métrica maior ou igual a 6,3 kA, com dispositivo de fornecer a ar-
maienar energia de operação individual e autônoma, completos,
oom todos os acessórios necessários. - 01 (um) disjuntor tripolar de
69 kV, corrente nominal 600A, corrente de interrupção simétrica
maior ou igual a 6,3 kA, com dispositivo de fornecer e armazenar
energia de operação individual e autônoma, completosjcom todos
os acessórios necessários.
2. As Instruções de Pré-Seleção estarão à disposição dos representan-
tes devidamente credenciados das firmas interessadas, no período de
11 a 18 de agosto de 1980, ao preço de CrS 1.000,00 (hum mil cru-
zeiros), no seguinte endereço: - Centrais Elétricas do Norte do Bra-
sil S/A • Eletronorte - SRT/Sul - Quadra 701 - Conjunto "E" -
Bloco 03 - n? 130 - 69 andar - Assessoria de Licitações (SAL) -
Brasília - Distrito Federal.
3. Os Documentos de Pré-Seleção serão recebidos às 1600 (dezes-
seis) horas do dia 18 de setembro de 1980, no endereço citado no
item 2,71? andar.
4. Somente poderão participar desta Licitação as firmas que possuí-
rem até a data da entrega dos Documentos de Pré-Selecfo, capital
social integralizado no valor igual ou superior a CrS 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzeiros).
5. Para esta Licitação, nio sare permitida a formação de Consórcios.

Carter promete auxiliar
a indústria americana a
oferecer mais empregos

Nova Iorque — O Presidente Carter prometeu que seu

êrograma 
"de renovação econômica", a ser apresentado após a

onvençao Democrata (dias 11 a 14), "criará milhões de empre-
gos, melhorara o desempenho da indústria norte-americana e
enfrentara os problemas energéticos do pais".

Em discurso que pronunciará na Liga Urbana Nacional, e
divulgado ontem em Nova Iorque, o Presidente afirmou que o
plano canalizará investimentos para áreas onde a indústria
está fraquejando e o desemprego muito elevado. "Novas fábri-
cas seráo construídas para produçáo de fontes alternativas de
energia, a pesquisa será estimulada, os meios para exportar
carváo seráo modernizados e o transporte de massa apertei-
coado".

A promessa do Presidente é fazer tudo Isto sem provocar
um reaqueclmento da inflaçào, que chegou a uma projeçáo
anual de 18% no Io trimestre, antes de recuar para 13% no 2°.
Ele criticou o plano do candidato presidencial republicano
Ronald Reagan de efetuar uma reduçáo dé impostos de 30%
num prazo de trés anos, afirmando que ofereceria apenas"vantagens aos ricos e inflaçào aos pobres". Carter resolveu
náo anunciar os detalhes do plano antes da Convenção Demo-
crátlca, para náo ser acusado de tentar Influenciar os delega-
dos, mas mesmo assim náo se tem furtado a falar sobre ele.

O déficit do balanço de pagamentos dos EUA caiu para 7
bilhões 800 milhões de dólares no 2o trimestre do ano, contra 10
bilhões 900 milhões no Io trimestre. O Departamento de Comer-
cio atribuiu o fato principalmente à reduçáo das importações,
que baixaram em mais de 3 bilhões de dólares, para 82 bilhões e
meio de dólares. As exportações somaram 54 bilhões 700
milhões.

Delfim pergunta na
Petrobras se empresas
acreditam no risco

'FUNDAÇÃO
GETÜLIÕ VARGAS

—=»gg> ifrw^p
QUADRINHOS
DOMINGO

eããaa JORNAL DO BRASIL

SISTEMAS CONTÁBEIS DE CONTROLE
Dias: 13,14 e 15 de agosto

. FINALIDADE: Discutir sobre a correta utilização dos
Sistemas Contábeis de Controle e o seu aproveitamento
como efetivos instrumentos de gestão empresarial e como
fontes de informações precisas para tomada de decisão.

PROGRAMA: Sistema Operativo e Sistema Informati-
vo Contábil, Estrutura e Funcionamento do Sistema Conta-
bil; Contabilidade como Instrumento de Controle da Ges-
táo; Padrões de Controle; Planejamento e Controle dos
(tens do Balanço; Controles de Receita e Despesa; Avalia-
çâo dos Sistemas Contábeis de Controle; Uso da Auditoria
Analítica; Normas de Controle Interno; Controle Orçamen-
tário e o Uso de Dados Contábeis.

PROFESSOR: Fernando Augusto Furtado Pinto, Eco-
nomista e Contador, Consultor do Instituto Brasileiro de
Administração de Empresas-IBRAE.

Informações e Reservas:

FUNDAÇÀO GETÚLIO VARGAS - INSTITUTO DE RE-
CURSOS HUMANOS —Av. 13 de Maio, 23 — 11° andar
- Rio - Tels. (021)
240-1565,240-3665,262-3094,262-3148 e 262-3591. (P

Em visita esperada pela dire-
toria, mas coberta de todo o
sigilo, o Ministro do Planeja-
mento, Delfim Neto, esteve on-
tem na Petrobras, onde, depois
de ouvir uma palestra do presi-
dente da empresa, Shigeaki Ue-
ki, sobre importação e preço de
petróleo e gastos da empresa,
indagou se as firmas internacio-
nais que operam em contrato
de risco continuam acreditan-
do na busca do petróleo.

O diretor de Exploração da
Petrobras, Sr Carlos Walter,
respondeu ao Ministro que os
objetivos das empresas interna-
cionais de petróleo sáo essen-
cialmente práticos, pois elas só
investem, quando acreditam
em retomo e, no caso, uma pro-
va de que elas acreditam é que
o número de contratos vem au-
mentando. Hoje — explicou o
Sr Carlos Walter — temos 55
contratos assinados.

INTERESSE

O Sr Delfim Neto, que faz sua
primeira visita à Petrobras co-
mo Ministro do Planejamento,
demonstrou interesse em saber
o que a empresa estatal vem

fazendo nas áreas de explora-
çào e produção. O presidente
da Petrobras, Shigeaki Ueki,
explicou que "a empresa quer é
encontrar novos campos de pe-
troleo, como o de Namorado, na
Bacia de Campos, onde de um
poço são extraídos diariamente
10 mil barris/dia."

O Sr Shigeaki Ueki disse ain-
da que a Petrobras, hoje, desti-
na 60% de seus investimentos
para exploração e produção e
15% para os trabalhos sísmicos.
Ao indagar sobre a rentabilida-
de dos poços terrestres em ter-
mos de produçáo o Ministro re-
cebeu explicação do diretor de
Exploração, Sr Carlos Walter,
que "em terra os poços brasilei-
ros náo apresentam a rentabili-
dade do Oriente Médio ou Mé-
xico, mas é superior ã rentabili-
dade dos poços dos Estados
Unidos".

Hoje, um poço na Arábia Sau-
dita com uma produção inferior
a 1 mil 500 barris/dia nào entra
em operaçáo, mas, segundo os
técnicos da Petrobras, uma
produção de 50 barris diários
no Brasil é considerado comer-
ciai.

índia abre óleo e gás
à empresa estrangeira

Nova Deli — Numa reversão
de sua politica energética, a In-
dia decidiu abrir ãs compa-
nhias estrangeiras a exploração
de seus petróleo e gás, até aqui
limitada ãs empresas estatais
OU índia Ltd e Natural Oàs
Comisslon. As empresas estran-
geiras participavam apenas co-
mo consultoras.

A índia importou 16 milhões
200 mil toneladas de óleo cru e 4
milhões 200 mil toneladas de
produtos petrolíferos no ano fls-
cal que se encerrou a 31 de
março. Ao Justificar a medida
perante o Parlamento, o Minis-
tro do Petróleo, Veerendra Pa-
til, manifestou o interesse do
pais em reduzir o dispêndio de
divisas com a importação.

Valendo-se da autorização
que lhe foi dada pelo Congres-
so, o Presidente Carter ordenou
ontem o reinicio das compras
de óleo para enchimento de um
reservatório estratégico nos
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Neste semestre' houve significativo esforço (te
senvolvido na exploração e no desenvolvimeiv

. to da produção de petróleo, evidenciado pela
utilização de 75 equipamentos de perfuração - 53
no primeiro semestre de 1979 - sendo 40 em terra
c 35 po mar e pelo total de 389 mil metros perfura-
dos (+22%). As mais expressivas ocorrências de hi-
drocarbonetos foram registradas na plataforma con-
tincntal do Rio de Janeiro, através de 2 poços
produtores de óleo. Em terra, destacaram-se duas
ocorrências, sendo uma de gás no" Alto Amazonas e
outra dc óleo no Espirito Santo.

Relativamente aos contratos exploratórios com
cláusulas de risco, referentes à quarta licitaçío, 14
companhias formaram um conjunto de 10 propo-
nentes, que apresentaram propostas para operação
em 25 blocos (13 no mar e 12 em terra).

A produção nacional de petróleo e líquido de
gás natural alcançou 5455 mil metros cúbicos (189
mil barris diários), superando em. 15% a de igual
período de 1979, devendo ser destacado o novo
recorde de produção de 213 mil barris de petróleo
e líquido de gás natural, no dia 6 de junho e os 197
mil barris diários de hidrocarbonetos produzidos,
em média, nesse mês.

As importações de petróleo totalizaram 27 195
mil metros cúbicos, no valor FOB de USS 4 791
milhões (USS 28.01/barril) apresentando, relativa-
mente'ao primeiro semestre de 1979,quedade 1,8%
no volume e acréscimo de 101% no valor. O dispên-
dio cambial líquido atingiu USS 4 770 milhões.

O volume de petróleo processado pelas unidades
refinadoras da Companhia alcançou 30,9 milhões
de metros cúbicos (1 067 mil barris diários). Ao
final de março, entrou em operação a Refinaria de
São José dos Campos - REV AP. cm São Paulo, per-
mitindo maior flexibilidade no atendimento do
consumo da área do Vale do Paraíba e Sul'de
Minas Gerais.

O consumo de óleo combustível, que juntamente
com o das gasolinas automotivas representa cerca
de 50% da demanda global dc derivados de petróleo,
sofreu uma queda de 5,4%, apesar de o crescimento
do Produto Industrial, relativamente ao primeiro
semestre do ano anterior, ter sido da ordem de 6%.
Os fatores fundamentais para o decréscimo do con-
sumo de óleo combustível foram a fixação de cotas
de vendas do derivado para o Setor Industrial e a
orientação governamental de retirar, gradativamen-
te, o subsídio ao seu preço. Observou-se, tamWm.
um decréscimo de 7,3% na demanda das gasolinas
automotivas, incluído o álcool carburante.

A 
entrada em

operação de navios DIVA e
MARUIM, no mês de março, ele-

vou o número de navios próprios da
Frota Nacional de Petroleiros
para 53 e sua capacidade para

4 148 mil toneladas
de porte bruto.

O investimen to global
do Sistema
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Cri 49 540
milhões.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

(Expresso em milhões de cruteiros)
^

ATIVO
30 de junho

80 1979, Reclassificado
PASSIVO 1980

30 di Iunho
1979

Reclassificado

CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Conselho Nacional do Petróleo -

valores a ressarcir
Estoques
Depósitos a ordem do Banco Central
Outros ativos

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Coligadas
Empréstimos e obrigações -

ELETROBRAS

PERMANENTE
Imobilizado técnico
Investimentos financeiros

Coligadas
Outros investimentos

Diferido

17.212
5.006

63.251

5 145
5.326

31.171

63.265 8.536
138.353 44.422
108.970 25.491
14.124 8.945

410.181 129.035

2.082
2635
3.761

2.763
ÍT54T

246 917

13 926
2.185

16.313
279.341
7ÕÕ.763

1.178
2387

886

CIRCULANTE
Financiamentos
Fornecedores e empreiteiros _
Impostos, principalmente I. Único
Conselho Nacional do Petróleo -

valores a recolher
Contribuições sociais a recolher
Outras contas e despesas a pagar

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Outras exigibil idades

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA

ç|ÉT PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital
Reservas de capital

142 892 Reserva de reavaliação
Reservas de lucros

7 Q48 Lucros acumulados
1J50
6.336

158.026
293.028^

201.732
62.299
14.302

36.487
10.636
20.544

346.000

90.603
3.726

S035
5.089

90.572
37.885

664
30.410
95.814

255.345

37.529
30.333

9.841

7.855
4.850

10.031
100.439

34.005
2.651

36.656

2.615

56.608
28.478

6.468
61.764

153.318

700.763 293.028

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO

(Expressa em milhões de cruzeiros)

Período encerrado em 30 de junho
1980 197918BU Reclassificado
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VENDAS
Produtos e mercadorias
Serviços, principalmente fretes

Menos — Encargos de vendas
Vendas líquidas

CUSTO DOSPRODUTOS, MERCAOORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES RELEVANTES
DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas de vendas .„„„_,
Despesas financeiras, liquido (dediuidos Cr$ !5.873em 1980eCr$ 5.614em 1979 de

receitas financeiras)
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Despesas de exploração
Outras
Menos - Gastos gerais diferidos e a recuperar no exterior

LUCRO OPERACIONAL
RECEITAS (DESPESAS) NÂO OPERACIONAIS
CORREÇÃO MONETÁRIA
IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS
LUCRO LIQUIDO ANTES DA PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO (CrS 0,33 e CrS 0,23 por acio do capital mtegrahiado ns

fim do ptrlodol

389.139
5.444

64.788
II35!

2.908

16.609
8.101

873
20.383

1.858
1781

50.654
TT59?

1.215
1.972
3.675

604
12.907

., 365
12.542

163.679
2.374

166.053
49.085

116.968
191.330)
25.638

127

1.285

4.145
4,610

793
3.853

548
11201

15.114
10.651

378
I388I

1.335
426

8.880
_UJ2.
8.721

RESULTADO CONSOLIDADO POR COMPANHIA
1980

CrS milhões
1979

CrS milhía» %

PETROBRAS
BRASPETRO
PETROQUISA
DISTRIBUIDORA
INTERBRÁS
PETROFÉRTIL
ELIMINAÇÕES E AJUSTES DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E LUCRO

NOS ESTOQUES

14.208
16601
(1771

2.865
2

835

113,3
15,3)
(1.41
22,8

0,1
6,7

9.600
186)
210
928

98
1308)

(4.S31) (36,2) 11.721)
\TSST TTOT T72T

110,1
11.0)
2.4

10,6
1,1

13,51

119,7)wr
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EUA, destinado a fazer frente a
um eventual embargo no forne-
cimento pelos países membros
da OPEP. A operação fora pa-
ralisada, numa época de situa-
çâo dificil para os consumido-
res no mercado mundial de
óleo, devido à oposição da Ará-
bia Saudita. Todavia, o reinicio
do enchimento do reservatório,
ordenado por Carter, é de al-
cance limitado, pois como se
fará à razão de 100 mil barris/
dia e o estoque tem agora ape-
nas 90 mil barris, a meta de 1
bilhão de barris levará muito
tempo para ser alcançada.

O Presidente do Iraque, Sad-
dart Hussein, deixou a Arábia
Saudita ontem após uma visita
de surpresa de 24 horas de du-
ração na qual conferenciou com
o Rei Khaled e príncipes saudi-
tas, sobre assuntos "árabes, is-
lãmicos e internacionais", se-
gundo a agência oficial saudita.

Indústria
quer farelo
para ração

Os exportadores de soja do
Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina querem colocar
o farelo no mercado internacio-
nal e são contra o contingência-
mento determinado pela Ca-
cex; os industriais de ração de
São Paulo querem ampliar sua
produção de 13 milhões de to-
neladas, em 1979, para 15 mi-
lhões, este ano, e são a favor da
retenção do farelo, alegando
que ele dá ao pais apenas 250
dólares a tonelada, quando os
frangos, por exemplo, Já ren-
dem 1 mil 350 dólares a tonela-
da. na exportação.

A saida da reunião do Comitê
de Soja da Cacex, ontem—que
na opinião de exportadores ter-
minou sem acordo — o presi-
dente da Bolsa de Cereais de
Sâo Paulo e do Sindicato Na-
cional da Indústria de Rações,
Salvador Firace, denunciou aos
jornalistas que "os cariocas e
paulistas' estão pagando
Cr$ 5,00 por quilo de arroz e
feijão que comem ao Govemo
de Goiás, acima do normal",
por causa da nova pauta de
ICM adotada para os produtos
agrícolas produzidos naquele
Estado. O feijão, por exemplo,
paga ICM de 16% sobre Cr$ 2
mil 100 por saco,. se vendido
dentro do Estado de Goiás, e de
11% sobre CrS 3 mil 200, caso
atravesse a divisa estadual. O
Sr Firace revelou, ainda, que as
exportações de carne de porco
serão retomadas brevemente, e
o Brasil já vende ração para a
Nigéria, Bolivia, Paraguai e pai-
ses do Caribe.

Na opinião do presidente do
Sindicato das Indústrias de
Óleos Comestíveis do Rio
Grande do Sul, Sr Luis Tombe-
si, "o sistema adotado pela Ca-
cex é totalmente inviável", por-
que para exportar é preciso co-
locar determ&adas quantida-
des no mercado Interno, e as
empresas do seu Estado leva-
riam menos para adquirir capa-
cidade de exportação ao nivel
de sua produção. Além disso,
ele acha que a transferência do
direito de exportação, previsto
pela Cacex, não funcionará, na
prática, porque o seu proprietá-
rio vai preferir comprar farelo e
concluir a transação, para fazer
jus aos incentivos dados aos
exportadores.

A cotação internacional da
soja manteve-se firme, ontem,
com a Bolsa de Chicago regis-
toando ligeira queda para o
grão, que ficou em 283 dólares a
tonelada, para a entrega em
agosto; o farelo foi cotado a 234
dólares; e o óleo de soja a 605

4 dólares, a tonelada. O café, em
Nova Iorque, voltou a subir,
chegando a 1 dólar 56 centavos
por libra-peso, para dezembro.

O melhor Banco é aquele onde você se sente
como se fosse o dono.

Aqui você se sente em casa. Nunca essa expressão foi tão verdadeira como no Banco Maisonnave. Afinal, é um

Banco de poucos clientes, com um atendimento personalizado, mesmo. Trabalhe com o Banco Maisonnave. Conta

corrente, pagamentos, descontos, investimentos, assessoria técnica, etc. Ninguém faz isso melhor

do que o Banco Maisonnave.

Banco (Oaisonnave
Rua do Carmo. 27 ¦
Tel: (021) 2442525
Rio de Janeiro.

2o andar
Telex: (021) 21341
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Comumo de Transportador decide greve geral amanhã
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±~±ave e peixe
terá estímulo

Brasília — O Governo está
,.., desenvolvendo um programar" 

j> *. para aumentar o consumo de
outras carnes — de frango, pel-
xe e carne de porco—anunciou'-ontem o Ministro da Agricultu-
ra, Amauri Stábile, No ano pas-""sado, observou, o consumo de

!" '"' ""'milho 
para rações aumentou"'"••"-em 5 milhões de toneladas. O

consumo cresceu tanto, acres-
,,„ „,nIbcentou, que de nada valeu a
V,,.,",,„produçao ter subido de 15 ml-

lhões para 20 milhões de tonela-'das em um ano.
Depois, o Ministro Stábile ne-

gou que o Oovemo queira evi-
tar que os brasileiros comam

yT,^".:;>,-carne de boi. Explicou que "a
íj ,ri.„„icame bovina é muito cara, mui-
iaIIrW & cara mes^o, e o povo nâo

, deve ser estimulado a comer'"""ornais um alimento que onera o"""'"orçamento tàmlliar". Como a
,- ;, came éum alimento básico, diz"•' '- o Ministro, "imprescindível, o"¦"* mais inteligente é incentivar o

consumo das outras carnes, tão¦nutritivas quanto a bovina"."no 
plural

; "O povo não deve deixar de
comer came, o que o povo deve"fazer é comer carnes, no plural,"todas elas, de acordo com o
orçamento de cada familia".
Para o Ministro, é melhor uma
criança comer carnes de frango,
peixe e suinos todos os dias, do
que comer carne bovina uma
única vez por mês." Conforme
ele disse, essa deficiência ali-
mentar está arraigada no Bra-
sil, e por isso é que sua intenção
não foi ainda bem compreendi-

I da pelos lideres de opinião do
pais.O Ministro Amaury Stábile
.negou mais de uma vez, duran-'te a sua entrevista de ontem,' que seja contrário â came bovi-

> na. Ele revelou que incentivaria
J o consumo da came bovina, se' fosse possível produzi-la a me-•nor custo, que se traduzisse em

baixos preços de mercado. "O
" Govemo quer é que o povo co-

ma carnes, todas elas, as que
puder comer, menos as carnes
não tradicionais, como de coe-
lho, rã, pato e outras", ressaltou
o Ministro.;_.,........ „Nâ0 femos peste gyjjm affl.

„*„„ ,.„,„,cana no Brasil, e é deplorável
[L 

• - .,,uque tais noticias ainda sejam' "'"''. "difundidas entre nós. O que te-
.'.'.''""".inos no Brasil é a peste suina
Z ^..^T.endêmica, que apesar de se

chamar também peste, não tem
nada a ver com a outra, a doen-
ça mortal que campeia pelos
paises da Africa e mesmo ai-

. guns paises industrializados."
-.. Ao desmentir as noticias vei-
il culadas nos últimos dias, de

que recrudescerá no Brasil a
peste suina africana, o Ministro>¦ fAmauri Stábile revelou-se mui-

. to preocupado com a possibili-dade da falsa notícia vir a pre-
judicar os planos brasileiros de
exportação de came de suinos.''. Conforme o Ministro da Agri-

^'"f -cultura revelou durante sua en-
:¦•"¦¦ trevista, a noticia, chegando do" '^'''"'exterior, certamente influencia-sm imiijjjg os importadores, que de um¦jo., 3.3 "^tempo para cá estavam voltan-•ífr. ... "do a interessar-se pela carne deprocedência brasileira. O Mi-':;"-'"nistério da Agricultura, inclusi-' "*Y.t^'.'"ve, segundo o Ministro Stábile,- ;:-~~vem desenvolvendo um progra-'"- ma de incentivo â exportação

da came de suinos, trazendo ao
., n .Brasil compradores potenciais.

yB [ mr "Queremos agilizar os convê-
vj.jj.Vioi nios de exportação, para fome-
úsna o cimento a longo prazo, tal como-h a- -,'j ocorria no passado, e ocorre

¦AV! < j, atualmente nos casos das car-
e&iofií nes de frango e bovina", disse o
Xc'.y Ministro Stábile. Conforme in-
1'.„^',;.formou, apesar dos boatos da
-.. ,,infestação da peste suina afri-

. v,n,K .cana no Brasil, continua a pro-•„;-; ,von gramaçáo de trazer do exterior
'tennoh m potenciais importadores, pa-

..'",.;.ra que visitem in loco os cria--.",.,.,',"„',, 'douros de suínos para abate.
.; " A peste suína, que foi diag-•"•"•¦ nosticada no Paraná — "que"¦Z", 7.",nem devia chamar-se de peste",

„ segundo o Ministro Stábile—-é•;. - ..„;.. a do tipo clássico, que náo é
cs- ''."'•epidêmica (é endêmica), e por•\y .','^'isso nem é mortal nem ameaça
u ..r.» ... espalhar-se pelos Estados limi-

, ,oJ ,„ trofes ao Paraná, que são Santa-* [jp Catarina e São Paulo. Esta pes-"te está sob controle, porque
j, | 

' existe suficiente medicação pa-
ra o mal, que é prevenivel atra--.<., „*.,, vés de vacina com eficiência de

,. 100% (no caso da peste suina
, africana não existe vacinação
, preventiva, e os animais doen-

Curitiba — Será votada amanhã a proposta de
greve nacional dos transportadores de cargas, caso
não seja retirado o veto sobre o Projeto 42/79, que
disciplina o capital estrangeiro no transporte de car-
ga no Brasil. Os empresários pedirão, também, au-
diêncla com o Presidente Figueiredo, que Julgam ter
sido mal-informado sobre as intenções da lei, vindo a
vetá-la parcialmente.

Dos 36 representantes sindicais presentes à 23*
Reunião do Conselho Nacional de Estudos de Tarifas
e Intersindical do Transporte Rodoviário de Cargas,
apenas os do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro
declararam-se abertamente favoráveis à paralisação
nacional. O presidente da Associação Nacional de
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Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas
(NTC), Sr Osvaldo Dias de Castro, mostra-se pondera-
do. Mas declarou que, se for decidida a greve, ela será
realizada.

A batalha dos transportes brasileiros é dirigida
principalmente contra a TNT Transportes Ltda., em-
presa de capital australiano e que, segundo eles,
possui 2% do mercado nacional, mas com esquema
montado para absorver 50%, se ate o dia 15 de
setembro — quando expira o prazo — o Presidente
não retirar seu veto ao projeto de nacionalização.

Ontem a TNT divulgou edital em todos os Jornais
do pais, no qual seu diretor, Sr William Martin, faz
esclarecimentos ao público, dizendo ser sua empresa

atacada "com lnverdades por parte de alguns empre-
sários insuficientemente informados".

O Sr Osvaldo Dias de Castro alegou que dos 13
itens do esclarecimento, a única novidade encontrada
pelos transportadores foi o pagamento dos emprésti-
mos feitos no exterior. E duvidou da afirmação do
diretor da TNT, de que o faturamento do grupo é de
0,2% e não 2% "como vem sendo noticiado".

"Tudo depende de onde se começa a conta. Se o
cálculo do faturamento ê feito sobre os 9,7% do PNB,
tem-se uma percentagem menor, mas se formos medir
seu faturamento dentro do transporte de carga no
Brasil, teremos mesmo os 2% de absorção."

Motoristas autônomos
estão parados em Santos

São Paulo — Cerca de 300
motoristas autônomos quetransportam cargas secas estão
em greve em Santos, contra a
decisão de empresas que se ne-
gam a aceitar o tabelamento de
fretes determinado pelo Conse-
lho Nacional de Estudos das
Tarifas—Conet. Segundo o no-
vo tabelamento, de 8 de Julho,os fretes devem ser aumenta-
dos em 27%.

Ontem, eles passaram a con-
tar com o apoio de carreteiros
de outras cidades do Estado
que chegavam a Santos e, sa-
bendo do movimento, decidi-
ram voltar vazios, atendendo
apenas às firmas que estão obe-
decendo ao novo tabelamento.
Ate o momento, porém, não se
registraram piquetes Junto aos
locais de trabalho.

—tes tém que ser abatidos e incl-".,., 
^',/nerados).

x ix^í\ Empresário pede- mai» exportação
,.;,, >„. Curitiba—O diretor-geral da
as2tt) :.~ Perdigão S.A., Sr Edésio Bran-

,-ijj <"«;'"-dalise, disse ontem que só asni.(v/..v! exportações podem salvar a
u, .,,..»...suinocultura brasileira, que,í....;„.apenas em Santa Catarina, jáclr-A gerou um excedente de 7 mil"v. v * toneladas de came do ano pas-' sado para cá. "Depende do Go-

vemo fazer um bom trabalho¦ ¦• para que o Brasil readquira
Miim -confiabilidade internacional,-ii?3í „. perdida com noticias de peste(•-¦•¦; suina africana e aftosa".' "•"  8egundo a Associação dos.;.. Suinocultores do Paraná, o
í 'C ~ jí.. mercado interno está abarrota-..... „ -dQej oferta continua aumen-v, .1...... tando porque há uma séria dis-
,;UtfÍB •-¦ torção: altos custos de produ-. ovsJnoà ção reduzem a remuneração do¦nem?'"» produtor, enquanto a interme-

diação insiste em fazer os pre-
i ços da came suína acompanha-

rem os da came bovina, com o
que o consumidor diminuiu
suas compras. O produtor, sem

jj perspectivas, vem abatendo
matrizes.

O time que está vencendoA
Valores wnCr8mil

Balanços Patrimoniais Sintéticos Encenados em 30 de junho de 1980

Banco do Estado de Minas Gerais S. A.
Sede: Rua Rio de Janeiro, 471 - Centro - Belo Horizonte -MG - Carta Patente N? 1-326 - CGCMF 17.298,092/0001-30. (Companhia Aberta)

Ativo

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO
Disponibilidades
Operações de Crédito  23.348.349

(655.514)
141.834

(403.533)

(-) Rendas a Apropriar
Créditos em Liquidação
(-) Prov. p/Créditos Liq. Duvidosa.
Relações Inter/lnterdepartamentais.
Créditos Diversos
ValoreseBens

PERMANENTE
Investimentos 1.028.414

-Imobilizado 929.519
Diferido '53.678

2.780.125

22.431.136
43.725.058

3.577.137
2.299.739

2.111.611

Passivo

CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
(-) Despesas a Apropriar
Relações Inter/lnterdepartamentais
Obrigações por Empréstimos
Obrigações por Recebimentos
Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

12.726.573
5.125.451

(550.036) 17.301.988
44.696.688
10.291.223

1.447.679
917.097

1.000.000
630.306
485.983
153.842

Demonstração
do Resultado do Semestre

2.270.131

TOTAL DO ATIVO. 76.924.806 TOTAL DO PASSIVO 76.924.806 TOTAL

Receitas Operacionais
(-) Despesas Operacionais
Receitas Não-Operacionais
(-) Despesas Não-Operacionais
(-) Resultado de Correção Monetária..
Resultado Antes do Imposto de Renda
(-) Provisão p/ o Imposto de Renda. .
Resultado Após o Imposto de Renda..
(-) Participações no Lucro
Lucro Líquido

Distribuição do Lucro
Reserva Legal
Reserva de Lucros a Realizar
Dividendos aos Acionistas Cr$ 0,09

por ação
Saldo à Disposição da AGO

Lucros Acumulados

1.157.531
1.014.988)

18.275
(14.585)
(73.580)
83.548
(7.600)
75.948

(860)
75.088

em

3.754
17.159

45.000

9.175

75.088

Conselho de Administração
Gustavo Capanema • Presidente
Arthur Bernardes Filho- Vice-Presidente
Fábio Proença Doyle
Emiliano Franklin de Castro
Alberto Corrêa Lima

Diretoria
Alysson Paulinelli • Diretor-Presidente
Pio Soares Canedo ¦ Diretor Vice-Presidente
Miguel Duarte Cialdini • Diretor Vice-Presidente
Morvan Coutinho Dolabella - Diretor
Elias de Sousa Carmo ¦ Diretor
Guilherme Mendes Grossi - Diretor
João Bosco Corrêa Fernandes • Diretor

Conselho Fiscal
José Felippe da Silva t
Jurandyr Bandeira
Guaracy Duque Viriato Catão
Floriano Vianna Baptista
Márcio José de Castro e Silva

Edward Rodrigues da Silva
Contador - CRC-MG 19408

Financeira Bemge
SEDE: Rua da Bahia, 1.032 - 4? Andar - Belo Horizonte • MG - Carta Patente n? 210 de 07/12/1964 - CGCMF ¦ 01.548.981/0001-79

Ativo
Em 30/06/80 Em 31/12/79

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A
LONGOPRAZO 2.848.228 2.557.441
Disponibilidades 199.278 21.605
Financiamentos, Refinanc. e Repasses 3.277.694 3.206.036
(Rendas a Apropriar) (729.327) (684.361)
Créditos em Liquidação 39.986 33.942
(Provisão para Devedores Duvidosos) (65.000) (68.478)
Outros Créditos e Valores 125.597 48.697

ATIVO PERMANENTE
Investimentos e Imobilizado
(Depreciações Acumuladas do Imobilizado).

32.395 18.476

Em 30/06/80 Em 31/12/79
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A

LONGO PRAZO 2237.067
Títulos Cambiais  2.558.145
(Despesas a Apropriar)  (444.124)
Outros Recursos  123.046

643.556PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital e Reservas  643.556

2 063/97
2.224.320

(327.314)
166.791

512.120
512.120

Demonstração do Resultado do Exercício

36.065
(3.670)

21.089
(2.613)

TOTAL. 2.880.623 2.575.917 I TOTAL 2.880.623 2.575.917

Oo1? Do2?
Semettre/80 SemMtra/79

1- Rendas Operacionais 585.203 550.304
2- Despesas Operacionais 479 782 448.073
3- Lucro Operacional (1-2) 105.421 102.231
4- Rendas Não Operacionais 84.217 54.383
5- Despesas Não Operacionais 1.190 246
6- Correção Monetária do Exercício 123.213 95.640
7- Resultado do Exercício antes do

Imposto de Renda (3 + 4-5-6) 65.235 60.728
8- Provisão para o Imposto de Renda 24.594 21.255
9-Lucro Líquido (7-8).. 40.641 39.473

Lucro oor ação em 30/06/80 Cr$ 0,21

Conselho de Administração
Alysson Paulinelli - Presidente
José Soares de Figueiredo - Vice-Presidente
José Marciano Teixeira - Conselheiro

Diretoria
Alysson Paulinelli - Diretor-Presidente
Bernardo Pinto Monteiro - Diretor Vice-Presidente
Ângelo Piscitelli - Diretor
Dolor Santos- Diretor
Nelson de Andrade Horta • Diretor

José Vicente Severino Sobrinho
Téc. Contab.-CRCMG-13.391

Distribuidora Bemge
Sede: Rua Guajajaras, 466 - Carta Patente N? A-68/869 - CGCMF 17.192.451/0001-70

Ativo
Junho/80 Dezembro/79

CIRCULANTE  84.302 62.637
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 807 343
PERMANENTE  3.488' ,2,583

Passivo

CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO:

Capital
Reservas de Capital .. ..

¦ Reservas de Lucro

Junho/80 Dezembro/79
47.069 38.230

12000 12.000
12.692 7.078
16.836 41.528 8255 27.333

Demonstração do Resultado do Exercício

TOTAL. 88.597 65.563 TOTAL. 88.597 65.563

DEMONSTRAÇÃO 1?Seme«re/
80

1- Rendas Operacionais 37.834
2- Despesas Operacionais 21.026
3- Lucro Operacional (1-2) 16.808

Correção Monetária do Exercício 6.224
Resuliado do Exercício antes do
Imposto de Renda (3-4) 10.584

6- Provisão para Imposto de Renda 3.704
7- Provisão para Gratificação a funcionários.. 369
8- Lucro Líquido do Semestre (5 - 6 - 7)... 6.511

Lucro de Cr$ 54,26 por Quota

2?S«me«trt/
79

24.532
14.858
9.674
4.323

5.351
2.000

236
3.115

Sócios Gerentes
Admardo Terra Caldeira
Miguel Duarte Cialdini

Carlos Ferrciia de Deus
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRCMG-24.366

Ninguém sabe o dia de amanhã, mas quem invesi
em Caderneta Programada sabe. CADERNETA

DEPOUmNÇA
Investindo

numa vida melhor.
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Dow Química atende
seus compromissos de
exportar, diz Befiex

Governo autoriza IBM a
fazer computador médio

Brasilia — O presidente da
Befiex (Comissão para Conces-
são de Incentivos Fiscais de
Programas de Exportação), Ge-
túlio Lamartine de Paula Fon-
seca, garantiu ontem em depoi-
mento na CPI da Petrobras, da
Câmara, que a Dow Química"esta atendendo seus compro-
missbs de exportação."

Fefc tal afirmativa em respos-
ta a' dúvidas levantadas pelo
Deputdo José Costa (PMDB-
AL),, que, apresentando dados
oficiais, considerou "um absur-
do a Dow ter exportado apenas
31 milhões de dólares de 1975 a
1978; tendo importado, no pe-
ríodq, 181,7 milhões de dólares
e remetido ao exterior, a titulo
de juros e amortizações, 151,9
milhões de dólares. Portanto,
são -333,6 milhões de dólares
contra apenas 31 milhões."

O,Sr Lamartine de Paula
Fonseca esclareceu, ainda, que
de todas as ampliações feitas

pelos projetos da Dow, apenas
uma tem o compromisso formal
de exportar, a de solventes do-
rados, "Não existem outros
compromissos de exportação",
assegurou.

Em seu depoimento, o presi-
dente da Befiex dedicou uma
parte especialmente à questão
do recente veto do órgão ao
projeto da empresa de amplia-
ção de suas atividades, "princi-
palmente em seu complexo de
Aratu, na Bahia." Suas explica-
ções, contudo, foram pratica-
mente as mesmas dadas pelo
Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Camilo Penna, quando
a Befiex vetou a pretensão da
Dow, em 18 de junho último.

A maior parte de seu depoi-
mento, o presidente da Befiex
dedicou a esclarecimentos so-
bre a politica petroquímica do
pais e à participação da Befiex
na análise e decisão dos proje-
tos do setor.

Brasilia — A IBM (International Business
Machines) vai começar ai produzir, têmpora-
riamente, o computador de porte médio MG-
2, da mesma familia mas de memória maior

3ue 
o modelo 4331, também médio, vetado há

ois meses pela SEI—Secretaria Especial de
Informática — em nome da reserva de merca-
do instaurada para a indústria nacional de
minicomputadores.

A IBM, contudo, foi obrigada a aceitar
rígidas condições impostas pela SEI para ter
o seu projeto aprovado. O volume mínimo a
ser exportado é alto e o projeto caducará em
1984 quando a SEI espera que a industria
nacional já tenha desenvolvido tecnologia
para produzi-los.

A Burroughs também terá aprovado o seu
projeto de produção dos computadores B-
6900 que substituirá o seu projeto B-6800,
atualizada, tecnicamente em todas as suas
séries, 1800, 2800 e 3900. Este projeto da
Burroughs foi aprovado em 1978 pela extinta
Capre juntamente com o da familia 4331 da
IBM. Outro projeto que havia sido rejeitado
pela Capre, e que agora foi aprovado porque
concluiu-se que a absorção de softwere ao seu
desenvolvimento não é tão fácil, é o da Hey-
Jett Packard para fabricar mlcrocomputado-
res de mesa — Personel Computer.

BB e bancos europeus Projeto8 nacionais
darão recursos para
DNER saldar dívidas

Brasilia — O diretor-geral do
DNER (Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem),
David Elkind, revelou ontem

âue 
o Banco do Brasil, agência

e Londres, é quem vai liberar
um consórcio de bancos euro-
peus.para a obtenção de um
empréstimo de 125 milhões de
dólares para o órgão e que se
destihará ao pagamento das di-
vidas atrasadas por empreitei-
ros. Ele ressaltou que as condi-
ções desse financiamento serão
as mesmas do mercado do euro-
dólar,

Em reunião que manteve com
assessores técnicos e econômi-
cos do Ministério da Fazenda, o
Sr David Elkind acertou os de-
talha da liberação de uma do-
tação suplementar, para o
DNER, de Ci$ 5 bilhões 900
milhões para saldar compro-
missós do órgão com ó serviço
da dívida externa, este ano. Re-
velou, também, que a divida
externa do DNER era de Cr$ 11
bilhões 900 milhões e que pas-
sou para Cr$ 20 bilhões 200 mi-
lhões com a máxidesvaloriza-
ção do cruzeiro em dezembro
do ano passado. Desse total, o
DNER já amortizou Cr$ 9 bl-
lhões: 330 milhões, o equivalen-
te a 170 milhões de dólares.
OS PROBLEMAS

O diretor-geral do DNER in-
formou que os problemas orça-

mentários do órgão, este ano,
foram provocados por quatro
motivos básicos e fundamen-
tais: orçamento pequeno — a
sua proposta orçamentária pa-
ra 1980 era de Cn. 66 bilhões e o
Ministério do Planejamento só
liberou Cr$ 55 bilhões, o que
provocou também a reduçáo
dos investimentos de Cr$ 34 bi-
lhões para Cr$ 27 bilhões — os
efeitos da maxldesvalorização
do cruzeiro; a elevação dos cur-
sos dos materiais utilizados nas
rodovias; e a queda da arreca-
dação do Imposto sobre Com-
bustíveis e Lubrificantes.

— Para o próximo ano, a pro-
posta orçamentária do DNER é
de Cr$ 102 bilhões, dos quais
Cr$ 56 bilhões serão para invés-
timentos. O órgão investiu no
ano passado Cr$ 22 bilhões 800
milhões e que os Cr$ 27 bilhões
estabelecidos para 1980 signifl-
caram uma correção de apenas
20%, enquanto os custos se ele-
varam 102%, disse o Sr David
Elkind.

Com relação à ordem de para-
lisaçáo das obras do DNER, es-
te ano, afirmou que ela só atin-
giu o setor de restauração e
algumas obras que estavam
com sua execução financeira no
limite do orçamento. A priori-
dade foi dirigida para a conser-
vação e a construção de obras
que já estão quase concluídas.

A SEI também informou ontem ter aprova-
do trés projetos nacionais para a fabricação
de microcomputadores; os da Incomel e da
Carina, ambos com fábricas localizadas no
Rio de Janeiro, e o da Quartzil em Minas
Gerais. A única restrição feita aos projetos foi
no tocante ao volume de produção que foi
sensivelmente reduzido pela SEI "para que o
crescimento desses fabricantes sadio".

Os equipamentos de microcomputadores
destinam-se a controles de estoques, folhas de
pagamento e outros trabalhos de gestão — a
especialidade da Carina será equipamentos
para o Poder Judiciário — e a produção será
aseguinte: Quartzil 75 aparelhos em 1980,280
em 1981 e 400 em 1982 com importações
crescentes de 61 mil até 275 mil dólares em
componentes pois os periféricos são todos
nacionalizados: a Incomel saltará de uma
produção inicial de 30 para 200 aparelhos com
importações que chegarão a 119 mil dólares e
a Carina chegará a 600 equipamentos com
importação de 420 mil dólares.

O secretário da Informática, Otávio Gen-
nari Neto, anunciou também que o novo Ato
Nomativo n° 6, em substituição a ao de n° 4
publicado a 26 de julho último, corrigirá algu-
mas "imperfeições técnicas". Agora, a reserva
de mercado foi estendida a quatro novas
linhas de produção: controladores programa-
veis, controladores numéricos, estações remo-
tas de supervisão e controle e equipamentos
digitais que utilizem técnicas criptográficas.

O novo ato normativo explicita melhor as
normas para análise de novos projetos para
fabricação de computadores eletrônicos de
porte pequeno, inclusive mini e micros e seus
periféricos, e equipamentos e dispositivos a
eles acoplados. Mas o esclarecimento mais
importante refere-se ao controle das empre-
sas. Antes, os empreendimentos onde houves-
se participação minoritária de pessoas físicas
ou jurídicas estrangeiras eram obrigadas a
exportar o produto para obtenção de saldo
positivo na balança comercial.

Essa exigência, contudo, se levada efetiva-

mente ã prática—como admitiu o Sr Gennari
- prejudicaria a própria Cobra, que tem
participação acionária minoritária da Ferran-
ti inglesa. Agora a nacfonalidade dos direto-
res não é mais importante desde que eles
estejam domiciliados em caráter permanente
no Brasil. "A Prológtca, fabricante de caixas
registradoras e terminais bancários, de capi-
tal 100% nacional também seria prejudica-
da", continuou o secretário da SEI.

O Sr Gennari Neto foi enfático: "estava-
mos matando as indústrias genuinamente
nacionais controladas por'estrangeiros radi-
cados no pais. A Sharpp é outra empresa que
seria prejudicada pela antiga lei porque tem
participação minoritária da Sharp japonesa"—continuou ele—observando que cada novo
projeto será analisado individualmente e, nos
casos em que ocorram associações de empre-
sas nacionais com multinacionais, por exem-
pio, a exigência de exportação poderá ser
retomada.

O Sr Gennari Neto realçou o fato de que o
objetivo principal nesta reformulação da le-
gislaçáo é delimitar os territórios em que as
indústrias nacional e estrangeira poderão
atuar evitando a dispersão de esforços e re-
cursos em diversos segmentos. As importa-
ções serão liberadas sempre que a demanda
do mercado interno não for acompanhada
pela indústria — sublinhou — citando o caso
das caixas registradoras eletrônicas que serão
fabricadas aqui a partir de 1981.

A SEI constituiu também a Comissão Es-
pecial N° 06/ Plano-Diretor da informática
com o objetivo de estruturar, padronizar e
formalizar o conteúdo dos planos diretores.
Terão assento na comissão representante do
EMFA, IBGE, Minicom, Educaçáo e Cultura,
Serpro, Siderbrás, Interior, Petrobras, Eletro-
brás, Nuclebrás, CVRD e Dataprev e os traba-
lhos estarão concluídos em 60 dias.

Dependência da IBM

O novo projeto da IBM foi aprovado —
explicou o Sr Gennari Neto—porque existem
462 usuários no Brasil dos seus equipamentos
nas faixas dos modelos 25/40/65 e do 370
modelos 125/135/138/145/148/155. Acrescentou
que, como os equipamentos do modelo 360
estão obsoletos juntamente com alguns da
370, os consumidores estão na má situação de
ter de esperar a indústria nacional desenvol-
vê-los dentro de 3 a 4 anos, por náo poder
importar nos volumes necessários, ou entáo
receber equipamentos acima de suas necessi-
dades.

A atual capacidade do mercado é para
equipamentos de 2 megabytes e a Cobra deve
entrar numa faixa superior. O desenvolvimen-
to de um protótipo dos equipamentos da IBM
—2MB e 0,45 mips—levaria 38 meses para ser
desenvolvido com a indústria nacional no seu
estágio atual. A IBM só poderá substituir os
equipamentos obsoletos no mercado (medida
que garante a eficácia administrativa dos
usuários) mas não poderá disputar novos
clientes com a Univac, a Burroughs e outros
concorrentes.

A SEI também autorizou a IBM a produzir
discos magnéticos de alta capacidade (o item
mais solicitado pelo mercado), iun mercado
calculado em 10 milhões de dólares só em
produtos IBM. Com os cortes nas importa-
ções e as lnibições naturais do mercado para
produzi-los, esse valor aumentaria para 30
milhões de dólares valor FOB.

Aracruz já
produz 425
mil t em 81

A Aracruz Celulose deverá
produzir em 1981, em tomo de
425 mil toneladas anuais de ce-
lulose branqueada da fibra de
eucalipto, que e empregada na
fabricação de papéis dos mais
variados tipos, principalmente
aqueles de alta qualidade. Mas
a meta da empresa, no entanto,
é atingir 450 mil toneladas
anuais nos próximos três anos,
sem a necessidade de maiores
investimentos.

Estas informações foram da-
das pelo vice-presidente execu-
tivo da empresa — culo parque
industrial está instalado no
município capixaba de Ara-
cruz, no litoral Norte do Espiri-
to Santo —, Armando Vieira
Neto, em palestra ontem para
os estagiários da Escola Supe-
rior de Guerra, no auditório do
Hotel Senac, em Vitória.

Para este ano, segundo revê-
lou o Sr Vieira Neto, a Aracruz
— que tem entre seus aclonis-
tas maiores o BNDE e sua sub-
sidiária Fibase — alcançará
uma produção de 400 mil tone-
ladas. Ela representa, atual-
mente, mais de um terço das
exportações brasileiras de celu-
lose, devendo gerar, em 1980,
cerca de 160 milhões de dólares
de divisas, além de suprir o
mercado interno com aproxi-
madamente 85 mil toneladas.

Os Investimentos globais da
empresa, em dólares, são esti-
mados em 617 milhões, dos
quais, porém, apenas 73 mi-
lhões foram empregados em im-
portação, disse o Sr Vieira Ne-
to, acrescentando que todos os
demais recursos foram local-
mente utilizados na aquisição
das terras, no plantio de árvo-
res, na construçáo de porto, no
bairro residencial, no treina-
mento de pessoal etc.

"Creio necessário destacar",
acentuou o vice-presidente da
Aracruz, "que tivemos o aporte
de capitais estrangeiros como
da Billerud, empresa sueca, da
qual absorvemos a tecnologia
do uso da madeira com casca
para a produção de celulose. E
devemos citar ainda a Cia. Sou-
za Cruz, empresa de capital
aberto, com grande número de
acionistas brasileiros". Ele en-
ratizou que 70% do capital da
Aracruz ê nacional.

Assinalou que poucas são as
empresas de celulose que, como
a Aracruz, são auto-suficientes
em matéria-prima. "O pequeno
grupo de brasileiros que em
1967 previu que o país poderia,
se assim determinado, ocupar
papel de maior destaque no
mercado internacional do pro-
duto, de demanda sempre crês-
cente, entendeu começar pela
implantação da floresta. Quan-
do a fábrica entrou em opera-
ções, dispúnhamos de 95 mi-
lhões de mudas de eucalipto
plantadas", acrescentou.

¦I
EMPRESAS

Randon exporta para a
Argélia US$ 12 milhões

Porto Alegre — A Randon
S/A Veículos e Implementos,
de Caxias do Sul, Inicia em
setembro o embarque de 800
unidades entre caminhões fo-
ra de estrada e reboques, ex-
portadas para a Argélia efe-
tuado em três contratos e.
cujo valor é de 12 milhões de
.dólares.

O diretor-presidente da
Randon, Sr Raul Randon, in-
formou que este ano as expor-
taçóes da empresa somarão
20 milhões de dólares para
cerca de 10 paises. No primei-
ro semestre, as exportações
da Randon somaram 8 mi-
lhões 500 mil dólares contra
os 4 milhões 400 mil dólares
do ano passado.

A linha de produção da
Randon envolve implemen-
tos rodoviários (reboques)

tanto para gràos, carga seca,
ou aço, tanques, ou veículos
pesados fora-de-estrada. Os
principais mercados da em-"...
presa gaúcha sáo países da
América do Sul (Peru, Chile, -
Argentina, Paraguai, Equa-
dor e Uruguai) e África.

No Uruguai, a empresa dis-
põe de uma montadora de
carrocerias, o que facilita a
exportação de equipamentos
para aquele país, embora o Sr
Raul Randon lembre que as
importações uruguaias estão
restringidas, e há dificulda-
des de colocação de produtos
brasileiros no mercado uru- L
guaio no momento. Além dis-
so, a Randon também fornece
seus implementos para a Sea-
nia-Vabis, para a montagem
dos caminhões que são ex-
portados pela multinacional.'

O crescimento de 80,3% re-
glstrado pelo Banestado (Ban-
co do Estado do Paraná), entre
depósitos e rentabilidade, no
primeiro semestre deste ano,
manteve-se dentro dos limites
de 45% fixados pelo Banco Cen-
trai, uma vez que a expansão
no periodo foi de 42,54%.

Com uma produçáo de 264
mil 271 toneladas de aço em
lingotes, a Usimlnas alcançou,
nos sete primeiros meses de 80,
um total acumulado de 1 mi-
lháo 955 mil 443 toneladas de
aço produzidas em sua usina
de Intendente Câmara, em Ipa-
tinga (MG), o que. segundo a
empresa, garantirá a obtenção
da meta prevista de 3 milhões
600 mil toneladas de aço para
este ano. O faturamento em ju-
lho, com a venda de produtos
para o mercado interno, che-
gou a CrS 3 bilhões 283 milhões
407 mil 641.

As vendas da Fiat Automó-
veis cresceram, em Julho, cerca
de 47% no mercado interno, em
comparação com junho e alcan-
çaram 11 mil 469 carros, contra
7 mil 796 do mês anterior. Nos
sete primeiros meses do ano, a
Fiat alcançou 14,1% do total do
mercado brasileiro. A empresa
confirma que, além do Florlno,
a ser apresentado no Salão Na-
cional dos Transportes, em São
Paulo, de 2 a 10 de setembro,
será lançado um novo modelo
de pick-up mais alongado e
com maior capacidade de car-
ga. Para 81, a Fiat já progra-
mou o lançamento de um novo
carro com a mecânica 147.

A fábrica de motores da
Ford em Taubaté assinou um'''
contrato de exportação com a
Venezuela e a Austrália, que
possibilitará a exportação de
mais 45 mil motores/ano para
os dois paises. A fábrica de
motores da Ford completou
seis anos de atividades, com
uma produçáo de 1 milhão de
motores de quatro cilindros
em linha. Do total produzido,
até hoje, 151 mil 124 motores' •
ficaram no mercado interno,
sendo os demais exportados
para a Alemanha, Argentina,
Canadá e Japáo.

Do aumento de capital da
Fábrica Bangu, de Crt 140 mi-
lhões para Crt 210 milhões,
houve uma sobra de apenas 2
milhões 214 mil 369 ações, já
praticamente rateada entre os
acionistas que subscreveram o
aumento.

Tomou posse, no último dia
21, a nova diretoria do Monge--
ral (Montepio Geral de Econo-
mia), presidida pelo Sr José de
Almeida, e integrada pelos Srs
Paulo Barros de Araújo Lima
(vice-presidente), e Edson Jerò-
nimo e Lamartine Lucas Si-
môes (diretores). O Conselho
Deliberativo é presidido pelo'
Sr Paulo de Oliveira, e tem
como vice-presidente o Sr Kie-
ber Armindo de Lima Araújo.
A atual diretoria do Mongeral,
o primeiro montepio brasilei-,
ro, foi eleita por maioria abso-
luta e sucede à interventoria
da Susep (Superintendência de
Seguros Privados), que deu no-
va orientação administrativa á
entidade.

i

Cotações da Bolsa de São Paulo

d. fech. Ouanl.
1000

Atto

Sio Paulo—Foram negociados on-
tem, na Bolsa, 177 milhões 214 mil 134
titulos pelo valor de Cr$ 411 milhões
875 mil 238, com expansão do volume
em telação ao pregão anterior. As
Acesita, op
Aços Vill pp
Acos VIII pp
Alpargatas op
Alpargolas pp
And. Cláyton op
Anhanguera op
Antorc^ Nord pp
Aparecido op
Arno pp'
Artex pp
Bandeirantes pp
Banespa òn
Banespa'pn
Banespa. pp
Banes-r-"
Bardei to* pp
Belgo Minei r. op
Betumprço op
Bic Monark op
Brod. Iníest. on
Brad. Invest. pn
Brodeso> on
Bradesçq pn
Brahmo op
Brahmo pp
Brasil orç
Brasil pp
Brasil pp
Brosilit op
Brasmçfqr op
C Fabrini pp
Cam. Cdrrea pp
Casa Anglo op
Coso Anglo pp
CBV Mai. Mec. pp
Cemigi pp
Cesp <jp(
Cesp pp
Cesp pp
Cevai ,on
Cevai pn
Cho peco pp
Cica pp-
Cim Aratu op
Cim Caue pp
Cim Itau pp
Ctmepar' op
Gmeppr.pn
Cimetçl pp
Cobrosfer pp
Cobtajmo pp
Coest Const pp
Com e Ind SP on
Com « Ind SP pn
Comind B lnv pn
Concretex pp
Confrio pe
Confrib pp
Cônsul pp
Copas: op
Copas pp
Crédito Noc on
Crédito Noc pn
Cruzeiro Sul pp
Docos'Santos op
Duratex op
Duratex pp
Econômico pn
Életroürós pp
Eletromar op
Elumq op
Eluma pp
Ericsson op
Estrelo pp
Eternit op
Eternil pp
Farol pn
Fer Lqrr Bros op
Fer Iam Bras pp
Ferbasa pp
ferro £ras pp
Fin Bradesco pn
Ford Brasil op
Frigobras pp
Fundjupy pp
Gema op
Guarbropes op
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
Hmdf op
lap op
Ibescjop
Ibesa pp
Ind Hering pp
Ind Villares op
Ind Villares pp
Ind Mares pp
Inds Romi op
Itap op
Itap pp

2,11 2,10 2,10 84
1,23 1,25 1,25 1.890
1,17 1,19 1,23 1.071
6,60 6,66 6,80 1.430
6,00 6,11 6,15 2.368
4,00 4,00 4,00 79
1,75 1,75 1,75 10
2,40 2,40 2,40 50
1,20 1,20 1,20 840
5,80 5,80 5,80 200
5,00 4,93 4,95 1.413
0,90 0,90 0,90 7.880
0,80 0,80 0,80 58
0.83 0,82 0,82 333.
0,96 0,96 0,96 1.225
0,85 0,86 0,86 696
4,65 4,66 4,70 2.845
4,95 5,09 5,10 2.547
0,72 0,72 0,72 46
2,55 2,54, 2,52 372
2,80 2,80 2,80 3
2,80 2,80 2,80 309
1,90 1,90 1,90 222
1,90 1,90 1,90 1.923
2,58 2,58 2,58 500
1,90 1,88 1,88 227
3,60 3,65 3,65 600
4,20 4,31 4,32 957
3,97 4,04 4,04 4.730
2,40 2,40 2,40 50
5,90 6,02 6,20 1.813
2,00 2,00 2,00 300
1,45 1,45 1,45 20
2,85 2.98 3,00 3.200
2,70 2,83 2,80 327
4,70 4,70 4,70 700
0,80 0,81 0,80 1.362
0.81 0,81 0,81 1.000
0,92 0,95 0,95 3.186
0,75 0,77 0,80 95
3,70 3,70 3,70 59
4,80 4,66 4,60 1.999
6,38 6,38 6,38 10
4,00 4,00 4,00 104
1,30 1,33 1,30 385
3,50 3,46 3,45 120
4,50 4,50 4,50 40
4,95 4,95 4,95 500
4,30 4,30 4,30 15
1,27 1,30 1,38 767
1,70 1,70 1,70 190
2,20 2,16 2,15 790
1.10 1,10 1,10 635
7,25 7,25 7,25 17
1,30 1,30 1,30 103
3.11 3,11 3,11 23
5,85 5,85 5,85 20
0,50 0,50 0,50 20
2,92 2,92 2,93 15
7,65 7,77 7,85 710
4,30 4,30 4,30 50
5,50 5,53 5,60 135
1,05 1,05 1,05 24
1,09 1,09 1,09 16
4,50 4,51 4,51 366
3,90 4,02 4,12 1.665
5,50 5,50 5,50 1
5,50 5,50 5,50 1.436
2,00 2,00 2,00 506
1,50 1,50 1,50 10
1,70 1,70 1,70 60
2,70 2,70 2,70 400
3,30 3,46 3,50 4.342
1,60 1,60 1,60 727
5,75 5,75 5,75 65
4,80 4,80 4,80 5
5,35 5,35 5,35 418
4,80 4,87 4,90 1.313
2,00 2,00 2.00 210
2,27 2,38 2,40 1.136
3,70 3,70 3,65 453
1,60 1,60 1,60 500
1,70 1,70 1,70 240
7,80 7,80 7,80 140
4,34 4,34 4,34 131
2,21 2,21 2,21 220
0,55 0,55 0,55 20
8.00 8,00 8,00 500
1,83 1,83 1,83 700
1,80 1,80 1,80 44
1,50 1,61 1,63 7
3,10 3,11 3,15 517
1,70 1,70 1,70 52
2,20 2,20 ",20 250
6,50 6,42 6,40 501
1,28 U8 1,28 II
1,57 1,57 1,57 4
1,60 1,57 1,55 501
1.40 1.40 1,40 10
9,50 9,75 10,00 . 100
9,00 9,00 9,00 200

AW. Méd. fech. Ouanl.
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ações de primeira linha subiram, em
média, 1,7% e, as de segunda, 1,2%.

Banco do Brasil PP, Eluma PP,
Alpargatas PP, Bardella PP e Belgo
Mineira OP foram as mais negociadas
no mercado à vista.
Itaubonco on
Itaubonco pn
Ita usa on
Itausa pp
Klabin op
Lark Máqs pp
Light on
Light op
Lojas Americ op
Madeirit pp
Magnesita op
Magnesita pp
Manah op
Manah pp
Manasa pp
Mangels Indl op
Mangels Indl pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Marisol pp
Mec Pesado pp
Mendes Jr pp
Mesbla pp
Met Duque pp
Metal Leve pp
Moinho Flum op
Moinho Sont op
Montreal op
Nacional on
Nacional pn
Nord Brasil on
Nordon Mel op
Noroest Est pp
Noroesl Est pp
Nova America op
Orniex pp
Perdigão pp
Pérsico pn
Petrobras on
Petrobras pn
Petrobras pp
Phebo pp
Pirelli op
Pirelli pp
Premesa pp
Randon pp
Real on
Real pn
Real pp
Real Cia lnv on
Real Cia lnv pn
Real Cons pn
Reol Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real de lnv pn
Reol de lnv pp
Real Part pn
Reol Part pn
Real Part on
Ref ri par op
Sadia Concor op
Sadia Concor pp
Sadia Joacab pp
Safra pn
Sansuy pp
Santaconstan pp
Santa nense pp
Semp op
Servix eng op
Sharp op
Sharp pp
Sid Açonorte op
Sid Açonorte pp
Sid Coferraz op
Sid. Guaira pp
Sid. Riogrand pp
Solorrico op
Solorrico op
Solorrico pp
Solorrico pp
Springer Adm pp
Sudameris on
Sudomeris pn
Teka op
Teka pp
Telerj on
íelerj pn
Telesp oe
Telesp on •
Telesp pe
Telesp pn
Tex G Golfai pp
Transbrasil pp
Transporaná pp
Unibanco pn
Unibanco pp
Unibanco pp
Unibanco lnv on
Vale R. Doce pp
Valmet op

1,8) 1,81 1,82 18
1,53 1,53 1,54 2.139
6,50 6,50 6,50 29
8,00 8,00 8,00 40
2,17 2,17 2,17 520
1,35 1,35 1,35 100
1,35 1,35 1,35 45
1,45 1,45 1,48 1.879
2,63 2,67 2,70 723
2,48 2,50 2,50 110
4,35 4,32 4,30 483
5,45 5,43 5,40 371
3,41 3,41 3,41 9
3,86 3,86 3,86 3
4,10 4,06 4,00 130
2.19 2,19 2,19 1
3,00 3,00 3,00 10
2,10 2,11 2,20 68
1,63 1,63 1,63 1
5,15 5,15 5,15 25
1,75 1,83 1,90 1.100
3,00 3,01 3,05 1.200
3,55 3,55 3,55 110
6,00 6,00 6,00 296
4,95 4,97 5,00 421
4,95 4,95 4,95 50
5,00 5,00 4,99 1.840
1.30 1,30 1,30 98
1,80 1,80 1,80 1
1,80 1,80 1,80 5
1.20 1,18 1,17 23
3,95 3,96 4,00 340
1,70 1,70 1,70 359
1,60 1,60 1,60 8
1,80 1,80 1,80 1.334
2,50 2,50 2,50 32
6,10 6,10 6,10 300
2,50 2,50 2,50 460
2,65 2.65 2,70 253
3,75 3,75 3,75 51
4,25 4,28 4,22 2.887
2,25 2,16 2,25 2.989
1,55 1,56 1,65 547
1,50 1,50 1,50 546
1,13 1,15 1,15 1.216
2,50 2,50 2,50 190
1.31 1,32 1,32 368
1,31 1,32 1,33 326
1,40 1,40 1,42 70
2,40 2,40 2,40 10
2,80 2,80 2,80 12
1.85 1,85 1,85 2
1.86 1,86 1,86 8
1,95 1,95 1,95 341
1,85 1,85 1,85 20
2,35 2,35 2,35 10
2.70 2,70 2,70 3
1.71 1,72 1,72 15
1.72 1,72 1,72 67
1,72 1,72 1,72 16
3,00 3,00 3,00 200
5,19 5,19 5,19 51
5,80 5,73 5,75 165
2,35 2,33 2,35 784
1,45 1,45 1,45 500
2,92 2,99 3,00 1.435
1,45 1,45 1,45 100
3,05 3,05 3,05 200
1,05 1,08 1,10 59
0.62 0,65 0,65 7.214
2.30 2,30 2,30 160
2,88 2,88 2,88 20
2.31 2,31 2,31 3
3,35 3,38 3,40 125
1,50 1,53 1,55 5.151'2,50 

2,50" 2,50 6
4,65 4,66 4,60 302
1,80 1,80 1,80 200
1,60 1,62 1,70 227
2,38 2,35 2,35 2.959
2,20 .2,23 2,30 35
1,60 1,60 1,60 250
1,25 1,25 1,25 2
1,15 1,15 1,15 14
4,00 4,00 4,00 200
5,05 5,05 5,05 100
0,40 0,40 0,40 33
0,93 0,91 0,86 38
0,45 0,46 0,46 103
0,45 0,46 0,46 59
1,70 1,78 1,80 2.869
1,55 1,54 1,50 66
2,10 2,17 2,20 3.020
2,80 2,84 2,85 1.299
2,50 2,50 2,50 158
1,20 1,20 1,20 6
1,80 1,82 1,85 124
1,10 1,10 1,10 1.101
2,24 2,24 2,24 100

11,50 11,07 11,20 341
4,00 4,00 4,00 200

Cotações da Bolsa do Rio

THuloe
EMOtUniROS
Abert. Fech. MU.

Var. Luc.
em 80
Jon:
101

Ouant.
(1000) Título»

EMCRUZEIROS
Abert. Fech. Méd.

Vor luc.
em 80
Jan:
100

Ouant.
(1000)

Acesita op -
Açonorte pp
Antarctico op
Antarctico pp
Cim. Aratu op
Casas Banha op
Barbara op
B. Amazônia on
B. Brasil ex on
B. Brosil c/d pp
B. Brasil ex/d pp
B. Boavista ex/d on
B. Boavista ex/d pn
Belgo Min. op
Banerj pp
B. itau pn
B. Nacional pn
B. Nordeste on
B. Nordeste pp
Boz. Simonsen op
Boz. Simonsen pp
Bradesco pn
Brohma op
Brahma pp
Bangu Desenv pp
Cica pp
Cemig on
Cemig pp
Souza Cruz op
S. Nacional pn
S. Nacional pp
Imcosul ex/ d pp
0. lsobel-71 op
D. lsabel-71 pp
Docas Santos op
Dohler pp
A. Eberle pp .
Eletrob. d o pp
Bangu P. Indl, pp
Ferbasa pp
Ferro Bras. pp
Cotag. leopol pp
Finor ci
Fisel Redor, ci
Tec. S. Jose op
Brasiljuta pp
Light op
L. Americanas op
Mannesmann op
Monnesmonn pp
Metolflex pp
Mesbla 55 pi c/ d op
Moinho Flum. op
Montreal pp
Novo America op
Nova America pp

2.05 2,05 2,05 -3,30 200,98 2.182
3,35 3,40 3,39 213,21 207
1,75 1,75 1,75 117,45 1
1,75 1,75 1,75 182,29 1
1,25 1,30 1,30 4,84 194,03 107
8,20 8,20 8,20 -3,42 221,62 10
1,55 1,51 1,49 193,51 2.075
0,75 0,80 0,76 Est 155,10 110
3.59 3,58 3,59 0,28 168,95 26.197
4,25 4,25 4,27 3,89 180,17 4.061
3,98 4,01 4,01 2,56 182,27 3.866
2,00 2,00 2,00 15
1.00 1,00 1,00 1
4,92 5,10 5,04 3,07 275,41 2.337
0,85 0,84 0,84 -1,18 109,09 102
1,53 1,54 1,53 Est 141,67 67
1,80 1,80 1,80 Est 145,16 575
1,20 1,18 1,18 -1,67 134,09 1.000
1.60 1,58 1,58 -3,66 127,42 440
2,20 2,20 2,20 140,13 32
3.01 3,10 3,02 0,67 158,95 25
1,90 1,90 1,90 Est 131,94 229
2,63 2,45 2,47 -7,49 268,48 19.218
1,90 1,85 1,68 -1,05 202,15 13.686
0,70 0,70 0,70 Est 162,79 71
4,20 4,20 4,20 50
0,50 0,50 0,50 Est 147,06 3.219
0,85 0,81 0,85 7,59 326.92 541
3,15 3,13 3,13 -0,95 108,68 710
0,88 0,88 0,68 176,00 1
1,00 1,00 1,00 2,04 196,08 7
4,06 4,20 4,14 183,19 1.120
0,50 0,50 0,50 250,00 2
0,67 0,67 0,67 3
3,95 4,10 4,04 3,86 286,53 2.037
5,50 5,50 5,50 200
2,55 2,55 2,55 115,39 70
1,20 1,20 1,20 Est 250,00 1
0,87 0,87 0,87 2,35 127,94 44
3,70 3,70 3,70 Est 355,77 361
1,70 1,65 1,68 -1,18 178,72 590
1,05 1,05 1,051,94/1 175,00 8
0,46 0,45 0,45 2,27 166,67 360
0,34 0,34 0,34 Est 154,55 85
4,75 4,75 4,75 Est 1.000
6,63 6,70 6,64 481,16 41
1,45 1,43 1,42 308,70 639
2,65 2,70 2,66 -0,37 123.15 2.148
2,10 2,15 2,13 -1.84 195,41 862
1,70 1,65 1,70 4,94 175,26 3.390
1.79 1,75 1,77 1,14 505,71 335
3,40 3,40 3,40 Est 113,33 658
4.80 4,80 4,80 -3,03 153,36 10
1,35 1,35 1,35 162,65 100
1,80 1,70 1,78 1,71 135,66 382
1,80 1,71 1,71 127,61 150

Sid. Pains d ds pp
Petrobras on
Petrobras pn
Petrobras pp
Paul. F. Luz op
Realcafe mb
Realcafe op
Riograndense pp•Samitri op
Sano pp
Sinal Snc pn
Sondotecnica ex/dbs pp
Springer Ref. pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pe
Telerj pn
Tex. G. Colfat pp
Tibras an
T. Janer pp
Technos Rei. op
Vole R. Doce pp
Whit. Martins op
Zivi ex/d pp

1,90 1,88 1,90 10.418
2,65 2,70 2,68 4,28 243,64 643
3,90 3,90 3,90 3,72 312,00 20
4,28 4,20 4,29 3,13 295,86 5.507
0,67 0,72 0,72 5,88 160,00 739
4,10 4,10 4,10 20
3,50 3,50 3,50 7
4,55 4,61 4,60 0,66 197,43 1.986
4,31 4,50 4,42 3,27 398,20 144
1,70 1,70 1,70-10,53 113,33 500
1,70 1,70 1,70 125,00 I
3,10 3,10 3,10 229,63 300
1,60 1,60 1,60 139,13 I
0,45 0,45 0,45 160,71 50
0,40 0,40 0,40 Esl 181,62 230
0,97 0,97 0,97 146,97 274
0,98 1,00 1,00 -2,91 172,41 204
2,20 2,18 2,19 246,07 1.000
3,70 3,70 3,70 74,00 2
3,00 3,00 3,00-13,04 215,83 10
2,70 2,70 2,70 128,57 2.420

11,20 11,50 11,49 4,93 403,16 529
2,53 2,59 2,57 -0,39 172,48 1.264
3,40 3,40 3,40 18

Mercado Futuro

Acesito op
B. Brasil ex/d pp
B. Brasil ex/d pp
Belgo Min. op
Belgo Min. op
Boz. Simonsen pp
Boz. Simonsen pp
Brahma pp
Brahma pp
Brasiljuta pp
Brasiljuta pp
Docas Santos op
Docas Santos op
L. Americanas op
L. Americanas op
Mannesmann op
Mannesmann op
Petrobras pp
Petrobras pp
Somitri op
Samitri op
Vale R. Doce pp
Vale R. Doce pp

Ago 2,10
Ago 4,04
Out 4,36
Ago 5,20
Out 5,65
Ago 3,20
Out 3,48
Ago 1,85
Out 2,04
Ago 6,85
Out 7,45
Ago 4,10
Out 4.45
Ago 2,68
Out 2,91
Ago 2.18
Out 2,35
Ago 4,25
Out 4,61
Ago 4,60
Out 4,90
Ago 11,40
Out 12,30

2,10
4,03
4,37
5,20
5,60
3,13
3,40
1,87
2,05
6,85
7,45
4.12
4,48
2,69
2,92
2,16
2,35
4,30
4,67
4.31
4,66

11,44
12,43

Os números do pregão

Papéis mais negociados ò vista, em dinheiro: B.Brasil ON (7,27%),
Brahma OP (13,75%), Brahmo PP (7,46%), Petrobras PP (6,85%)
Pains PP (5,75%)

Na quantidade de títulos: B.Brasil ON (21,46%), Brahma OP (15,74%).
Brahma PP (11,21%), Poins PP (8,56%) e Petrobras PP (4,51%)

IBV: médio 15 mil 587 ( + 2,2%): final 15 mil 531 (-0,4%)

IPBV 1 mil 272 ( + 0,2%)

Média SN: onlem: 233.020: anteontem: 229.248: há umo semana:
238.987: há um mês: 242.014: há um ano: 89.264

Oscilação: Das 40 ações do IBV, 12 subiram, 13 coirom, 4 ficaram

estáveis e 11 náo foram negociadas

Maiores altas do IBV; em relação ao pregão anterior: Mannesmann PP

(4,94%) Vale PP (4,93%), Petrobras ON (4,28%), Brasil PP (3,89%),
Docas OP (3,86%)

Maiores baixai do IBV, em relação ao pragte anterior: Brahma OP

(7,49%), BNB PP (3,66%), Acesita OP (3,30%), Barbará OP (3,25%) e

Moinho Fluminense OP (3,03%)

NOTA O IBV méd» e o de fechamento sòo calculados pelo Bolso levado
em conta sua oscilação sobre o pregão anterior. O grafico represen-
ta a média do IBV a cada meia hora, no pregão do dia.

Volume negociado

IBV
1 «o *« 1

16500-
15700-
14900-
14100-
13300-
13500 -r

27/6

260
9.110
7.080

300
550
200
200

3.120
1.850

600
600

6.010
5.960
1.100'
1.000

600
660

20.050
21.940

5.210
5.100
4.880
3.700

Avisto 122.026.132 344.679.581,93
A termo 50.228.000 135.887.100.00
M. Futuro 100.100.000 489.325.700,00
Total 272.354.132 969.892.381,93
Móis alto do ono (21 /5) 784.426.759 4.002.421.113,70
Mais baixo do ono 2/1) 58.185.750 123.249.433,18

I
4/7 U/7 18/7 25/7 1/8
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Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova Iorque — Foi o seguinte o Médio Dow Jones na Balia de Valores de Novo Iorque
pntem- mi... ¦¦¦ ¦
Aç6et Abertura Máxima Mínimo Fechamento
30 Industriais 928,41 941,04 923.63 938,23
20 Transportes 310,04 313,49 308,06 311,51
15 Serviços Públ. 109,02 109,72 108,15 108,99
65 Ações 335,64 339,80 333,85 338,27

Foram os seguintes os preços finais das açóes na Bolsa de Valores de Novo Iorque,
ontem, em dólares:

Aircolnc
Alcan Al um
AIliedChem
AIlisChalmers
Alcoa
Am Airlines
Am Cy na mi d
Am Te l& Tel
Amf Inc
Asarco
AH Richfiedd
AvcoCorp
BendixCorp
BenCp
Bethlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
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ColgotePalm 151/6 GulfOil 41
ColumbiaPicf 335/8 Gulfi Western 175/8
Com.Sotellite 381/2 IBM 651/2
Cons Edison 233/8 Int Harvester 301/4
Continental Oil 317/8 IntPaper 423/6
ControlData 62 Int Tel & Tel 301/2.
CorningGlass 603/8 Johnsoni Johnson 831/4
CPCIntil 74 1/4 Kaiser Alumm 213/4
Crown Zellerboch 473/8 KennecottCop 291/2-
DowChemicol 353/4 Liggett&Myers 681/2
Dresserlnd 67 Litton Indust 591/4
Dupont 451/4 Lockheed Airc 323/4'
EasternAir 111/4 LTVCorp 12.
Ea.lmanKodok 64 1/2 Monafoct Honover 313/4
ElPossoCompanyn 213/8 McDonelIDoug 453/4'
Easmark 52 Merck 763/4-
E»on 703/4 MobHOil 71 1/2
Fairchild 22 MonsontoCo 54 5/8
Firestone Nabisco 263/8
FordMotor 275/8 NatDislilliers 283/4
GenDynamics 731/2 NCRCorp 70
GenElwtric 553/8 NL Indust 49
GenFoods 301/8 NortheostAirlines 293/4
GenMotors 517/8 Occidental Pet 263/8
GTE 27 OlinCorp 193/4-
GenTire 171/8 Owens lllmois 261/4
GettyOil 791/2 PocifGas&EI 231/4
Goodrick 21 Pon AmWorldAir 55/8
Goodyear 157/8 Penn Central 301/4
Gracew 441/8 Pespsicolnc 273/4
GTAtl&Poc 51/4 PfizerChas 43

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque — Cotações futuras nas Bolsas de mercadorias de Chicago e

Nova loraue. ontem;

MÈS FECHAMENTO VARIAÇÁO «ÉS FECHAMENTO VARIAÇÁO
DIA DIA

ANTERIOR ANTERIOR

AÇÚCAR (Nl)
cents por libra (454 gri)

W II
FARELO K SOJA (Chicago)

òowret pof tonêlooat

Setembro
Outubro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro

33,89
34,40
35,14
35.38
34,21
32,97
31,25

34,30
34,45
35,24
35,16
34,00
32,83
31,38

Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Joneiro
Março
Maio

21.20
21.50
21,75
22,15
22.35
22,40
22.45

21,18
21,45
21,77
22,24
22,32
22.50
22,60

ALGODÁO (Nl)
cents por libra (454 grt)

Outubro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Outubro
Dezembro

86,00
83,10
82,97
83,10
84.00
81,40
78.75

86.48
33,42
83.88
83.60
83,25
80,75
79,00

Setembro 341
Dezembro 345
Março 350
Maio 351
Julho 349
Setembro 338

CACAU (NI)
cents por libra (454 grs)

Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Setembro

97,50 98,90
22,10 22,24
22,85 23,00
23.35 23,50
23,95 24,10
24,40 24,55

CAFÉ (Nl)
cents por libra (454 grs)

Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

149,09
156,02
152,96
152,52
155,67
157,00
157,00

144,12
150,02
146,96
146,52
149.67
151,00
151.00

MILHO (Chicogo) 
"

cents por bushel (25,46 (25,46 Kg)

338
342
348"
350.
349
339

ÓUO 0f SOJA (Chicago)
cenls por libra (454 gra)

Agosto 27,40 27,70
Setembro 27,65 27,91
Outubro 27,85 28.09
Dezembro 26.15 28,40
Joneiro 28,00 28,28
Março 28,00 28.20
Maio 28,15 28,40

SOJA (Chicogo)
dólares por toneladas

Agosto
Setembro
Novembro
Joneiro
¦Março
Ma.o
Julho

772
778
793
606
915
812
812

776
781
799
Bit
819
820
819

COBRE (Nl)
cents por libra (454 gra) TRIGO (Chkoao)

dólares por toneladas

Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio

96.20
98,80
9915
99 80

100,15
101,00
102,00

96,85
97,45
97,85
98,60
99,15

100,20
101,25

Setembro '
Dezembro
Morço
Maio
Julho
Setembro

459
479
494
496
496
¦503

458
478 ¦
493
496
494
501

' i
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SERVIÇO FINANCEIRO

BC liquida a Terra
Crédito Imobiliário

Brasília — Por solicitação do
Banco Nacional da Habitação,
o Banco Central resolveu on-
tem decretar a liquidação ex-
trajudlclal da Terra Compa-
nhia de Crédito Imobiliário,
com sede em Fortaleza, Ceará.
A Terra já estava sob o regime
de intervenção há cerca de um
ano, mas, com a imposslbillda-
de de se solucionar os proble-
mas da instituição, foi decreta-
da sua liquidação.

O Sr Márcio Raymundo da
Silva, funcionário do BNH, foi
nomeado liquidante da Terra,
com plenos poderes de admi-
nistração. O diretor de Mercado
de Capitais do BC, Herman
Wey, disse que no periodo em
que essa companhia de crédito
imobiliário ficou sob interven-
ção foram tentadas todas as
fórmulas para o seu saneamen-
to financeiro, mas, como náo foi
possível, o BC decretou a liqui-
dação.

CRÉDITO RURAL

A diretoria do Banco Central
decidiu ontem, em sua reuniào
semanal, elevar de 1% para 6%,
mais correção monetária, a
multa cobrada às instituições

financeiras do Sistema Nacio-
nal de Crédito Rural sobre os
recursos de refinanciamento
devolvidos ao Banco Central. A
medida foi comunicada ontem
mesmo aos agentes, através da
Circular S61.

Segundo técnicos da presi-
dência do Banco Central, a de-
clsáo da diretoria tem por obje-
tivo fazer com que os agentes
financeiros, que operam com
crédito rural, observem uma
maior seletividade nas opera-
ções de crédito com repasses de
recursos do Oovemo. A conten-
çáo dos empréstimos pelas au-
toridades monetárias está fa-
zendo com que o Banco Central
adote uma série de medidas
com vistas a racionalizar as
operações de crédito.

Nota explicativa distribuída
ontem pela presidência da Ins-
tituiçào esclarece que os Juros
de 8% sobre as parcelas de refi-
nanciamentos impugnadas por
irregularidades operacionais e
objeto de devolução, seráo
acrescidos de correçáo moneta-
ria plena calculada em função
da variação das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacio-
nal (ORTN) no periodo de de-
zembro a dezembro anterior.
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Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do Tesouro

Nacional manteve-se ontem movimentado
e com tendência vendedora, diante do
temor das instituições quanto à elevação do
custo do dinheiro para o financiamento de
posição o curtíssimo prazo hoje, diante do
recolhimento de Crt 43 bilhões pelo INPS.
Já ontem, as taxas dos financiamentos
registraram níveis mais elevados, com a
retração do sistema bancário, que procurou
posicionar seu caixa para o recolhimento de
hoje. Os financiamentos estiveram pressio-
nados durante todo o período, com taxai
49,40% e 42,90% ao ano. As LTNs com
vencimento em outubro e novembro foram
coladas de 36,95% a 36,13% e de 35,85%
a 35,75% de desconto ao ono, respectivo-
mente. O volume total de negócios somou
CrS 55 bilhões 944 milhões, segundo
amostragem da Andima. A seguir, as taxas
médias anuais de desconto de todo» ot
vencimentos:

Vencimento
13/08
20)06
22/08
27/08
03/09
10/09
17/09

Compra
37,23
37,45
37,65
37,65
37,60
37,60
37,53

Venda
35,45
35,70
35,90
35,90
36,20
36,20
36,13

19/09
24/09
01/10
08/10
15/10 .
17/10
22/10
29/10
05/11
12/11
19/11
21/11
26/11
03/12
10/12
17/12
19/12
24/12
31/12
07/01
14/01
16/01
21/01
28/01
04/02
13/02
20/03
17/04
15/05
19/06
17/07

37,48
37,40
37,30
37,18
37,05
37,00
36,88
36,53
36,15
36,20
36,15
36,10
36,05
35,98
35,90
35,83
35,78
35,70
35,60
35,60
35,45
35,40
35,28
35,05
34,90
34,80
34,60
34,30
34,05
33,65
33,35

36,08
36,00
36,95
36,83
36,70
36,65
36,55
36,13
35,85
35,90
35,85
35,80
35,75
35,68
35,60
35,55
35,48
35,40
35,30
35,30
35,15
35,08
34,98
34,75
34,55
34,10
33,90
33,60
33,35
32,95
32,65

Títulos públicos
A elevação do custo do dinheiro para o financiamen-

to de posição a curtíssimo prazo tomou pouco movimen-
tado, ontem, o mercado secundário de títulos públicos e
privados de renda fixa. As Obrigações Reajustáveis com
cinco anos de prazo, juros anuais de 6% e vencimento no
primeiro semestre de 1982, foram cotadas a 102% e
102,20% de desconto do valor nominal do mês
(CrS 624,25), respectivamente para compra e venda. Os
financiamentos de posição para hoje, quando haverá
recolhimento do INPS para o sistema bancário, estive-
ram ligeiramente pressionados durante todo o periodo,
com suas taxas oscilando entre 50,10% e 43,40% ao ano.
O volume de operações com ORTNs atingiu o total de
Cr$ 65 bilhões 881 milhões, segundo dados fornecidos
pela ANDIMA.

Metais Dólar e ouro

Leonidio
quer seguro
privatizado

Sào Paulo — O presidente da
Sul América Seguros, Sr Leoni-
dio Ribeiro Filho, fez um apelo
ao Ministro da Indústria e do
Comércio, Camilo Penna, para
que privatize as empresas segu-
radoras estatais que ainda ope-
ram no mercado.

Ele considera grande incoe-
rència do Oovemo a intençáo
do Ministério da Previdência

• Social de revogar o dispositivo
que privatizou a Companhia
Federal de Seguros, no final do
Oovemo Geisel.

O Sr Leonidio Ribeiro fez es-
sas declarações no Clube Har-
monia de Tênis, em Sào Paulo,
ao ser homenageado pela Asso-
ciaçào Comercial Paulista.
Apesar das criticas encaminha-
das ao comportamento gover-
namçntal no setor de seguros,
onde "é absurda a presença do
Estado", a tônica do seu pro-
nunciamento foi otimista. "Te-
mos plena convicção de que a
crise é passageira e por isso
temos também de nos preparar
para dias melhores", disse.

O presidente da Sul-América
acredita que alguns setores da
economia sáo mais promissores
para investimentos, como a
agricultura, a pecuária e a mi-
neraçào. No seu entender, os
empresários precisam mostrar
ao Oovemo que estào dispostos
a participar "nos programas
agrícolas dos cerrados; nas ai-
ternativas energéticas do car-
vão e do álcool; nos programas
de exportação de minérios, in-
clusive com uma efetiva parti-
cipaçáo no Projeto Carajás,
através de um grande pool a ser
constituído pelas empresas pri-
vadas nacionais".

Editora Nacional
atrai 14 grupos

Brasilia — O presidente do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico — BNDE,
Luis Sande, disse ontem que
existem 14 grupos privados na-
cionais com o edital de pré-
qualificação para a compra da
Companhia Editora Nacional,
uma das empresas estatais co-
locadas no rol das privatizá-
veis. O presidente do BNDE
acrescentou que não dispõe de
maiores novidades sobre o caso
Lutfalla, embora anteontem o
órgão tenha participado de
uma reunião considerada como
definitiva no Ministério da Jus-
tiça.

— Existem várias avaliações
do passivo dos bens da Lutfalla
administrados pelo BNDE,
umas maiores e outras meno-
res, devendo este montante es-
tar ao redor de Cr$ 600 milhões,
esclareceu o Sr Sande, garan-
tlndo que a parte do BNDE no
processo de confisco está termi-
nada.

Acrescentou que o corte de
15% feito nos investimentos fi-
xos das empresas estatais não
efetou muito as operações do
BNDE, que perdeu apenas Cr$
120 milhões do seu orçamento.
O Sr Sande comentou as difi-
culdades financeiras por que
passa o país em geral, adian-
tando que os meses de setem-
bro, outubro e novembro serão
difíceis para o BNDE por causa
do refiuxo de caixa em órgáos
como o Banco do Brasil com o
pagamento do 14° salário do
funcionalismo.

O aporte de Cr$ 7 bilhões 500
milhões feito pelo BNDE para
reforçar o capital da Açominas
está sendo gradativamente li-
berado — esclareceu ele—revê-
lando que desse total já foi libe-
rado Cr$ 1 bilhão. Com relaçào
ao pedido da indústria de trato-
res, para que seja criado um"Finame agrícola" para regula-
rizar os desembolsos de recur-
sos para os agricultores, o Sr
Sande esquivou-se da questão,
comentando apenas que o setor
continua sendo altamente prio-
ritário para a economia nacio-
nal e os recursos continuam
sendo liberados na medida das
possibilidades.

Londres: Cotações dos metais em Londres,
ontem:
Cobre
à vista 910.00 910,50
três meses 929,50 930,00
Estanho (Stondort)
à vislo 7280 7300
três meses 7180 7185
Estanho (high grade)
o vista
três meses

Zinco
à vista
três meses

Prato
à visto
três meses

7280
7185

320,00
332,00

669,0
696,0

7300
7195

320,50
333.00

671,0
697,0

Ouro
à visto 627,00 (londres); 626,50 (Zurique);
São Paulo -— não houve cotocão

Noto: Cobre, Estanho, Chumbo, • Zinco —
em libras por toneladas.
Prata — em pence por troy (31,103
gramas).
Ouro —

• em pence por

em dólares por onça.

Londrei — O dólar norte-americano e o
ouro sofreram baixa ontem, nos principais
mercados do Europa. O ouro perdeu dois
dólares em Londres e Zurique, fechando a
627,00 e 626,50 dólares a onça, respecti-
vãmente. Aquedo do dólar, por sua vez, foi
explicada por um corretor do Barclay's Bank
International pelos investimentos externos
em libra esterlina e outras moedas euro-
péis. Ele lembrou, porém, que no fecha-
mento do mercado a cotação do dólar teve
ligeiro recuperação, após o anúncio da
redução do déficit comercial externo dos
EUA.

Interbancário
O mercado interbancário de câmbio poro

contratos prontos apresentou-se oferecido
ontem, com um bom volume de negócios.
Suas taxas oscilaram entre os níveis de CrS
53,740 e Cr$ 53,815 poro telegramas e
cheques. O bancário futuro monteve-se
equilibrado e registrou um volume regular
de operações, cujas taxas fixaram-se em
Cr$ 53,880 mais 3,15% o 3,42% ao mês,
paro controlos de*60 o 177 dias de prazo.

Grupo de seguradoras vai
substituir Brascex logo
Brasilia - Só depende de uma autorização

do Ministro da Fazenda, Emane Oalvèas, a ser
dada nos próximos dias, para que seja criado
um grupo de empresas seguradoras que quise-
rem participar da cobertura automática dos
riscos comerciais do seguro de crédito de toda
as exportações, com o risco politico sendo
coberto pelo Governo, através do IRB (Institu-
to de Resseguros do Brasil).

Este é o esquema que irá substituir — por
tempo ainda indefinido — a Brascex (Compa-
nhia Brasileira de Seguro de Credito à Exporta-
ção), cujo funcionamento estava previsto para
abril deste ano. Sua implementação será feita
mais lentamente, por nâo constar das "preocu-
pações imediatas" do Ministro Emane Oalvèas.

Taxas do Euromercado
A toxo interbancória de cómbio de londres, no mercado do eurodólor.fechou

ontem, paro o periodo de seis meses em 10 1 /2%. Nas demais moedas foi o seguinte
o seu comportamento, segundo dados do Banco Central.
Praia Dólar Libra Marco Fr. Suíço Fr. Francte Florim

I mès 10 17 9/16 8 U/16 5 11/16 12 1/8 9 13/16
3 meses 10 7/16 16 3/8 8 3/8 5 1/2 12 1/16 9 11/16
6 meses 10 1/2 15 5/16 8 5 1/2 12 1/16 9 7/16

12 meses 10 13.16 14 7 15/16 5 3/8 12 1/8 9 3/8

OBS: Taxas válidas a partir dos próximos dois dias úteis.

Taxas de câmbio

MOEDAS COMPRA VENDA REPASSE COBERTURA
Dólar 53,680 53,880 53,730 53,850
Dólor Australiano 61,823 62,587 61,880 62,552
libro Esterlina 127,03 128,58 127,15 128,51
Coroa Dinamarquesa 9,7637 9,8842 9,7728 9,8787
Coroa Norueguesa 11,017 11,153 11,027 11,147
Coroa Sueco 12,889 13,051 12,901 13,043
Dólor Canadense 46,251 46,807 46,295 46,781
Escudo Português 1.0838 1,0988 1,0848 1,0982
Florim Holandês 27,717 28,065 27,743 28,049
Franco Belga 1,8926 1,9169 1,8943 1,9158
Franco Francês 13,053 13,213 13,065 13,206
Franco Suíço 32,801 33,208 32,832 33,189
len Japonês 0.23773 0,24064 0,23795 0,24050
lira Italiano 0.064069 0,064856 0,064129 0,064820
Marco Alemão 30,232 30,597 30,260 30,580
Peseta Espanhola 0,74569 0,75553 0,74638 0,75511
Xelim Austríaco 4,2704 4,3242 4,2744 4,3218

As taxas ocima fixadas ontem, pelo Banco Central, òs 16h30m do Rio, no
fechamento do mercado de câmbio brasileiro.

i

Sem prazos
O assunto foi discutido ontem pelo Ministro

da Fazenda e o presidente do IRB, Ernesto
Albrecht, em demorada reunião, mas ambos

nào chegaram a marcar prazos para que seja
autorizada a formação do Pool. De qualquer
forma, o incentivo a associação de empresas
seguradoras, para subistitulr a Brascex já é
decisão tomada a nivel ministerial.

O Presidente do IRB explicou que foi adota-
da esta fórmula de incentivar a formação do
pool porque o "deslanche da Brascex seria
moroso e oneroso, sem beneficiar a entidade
que viesse ajudar no incremento das exporta-
çóes brasileiras." Segundo ele, o novo esquema
diminuirá bastante a parte burocrática do se-
guro de crédito à exportação e as despesas; já
que náo será necessário o desembolso de Crt
200 milhòes, de imediato, que será o capital
inicial da Brascex.

Segundo se sabe, o Oovemo decidiu desace-
lerar a implementação da empresa porque o
Brasil tem urgência em aumentar suas exporta-
çóes e acelerar todos os suportes necessários à
exportação, como o seguro. Como explicou o Sr
Ernesto Albrecht, o deslanche da Brascex seria
moroso.

Bancos e seguradora
unem-se em montepioHN

Os grupos financeiros Unibanco, Nacional e Bamerindus
e a seguradora Brasil estào estudando uma associação para
constituírem uma nova empresa, que será totalmente inde-
pendente e atuará exclusivamente na previdência privada.
A exemplo dos montepios, ela comercializará planos de
pecúlio e de renda (complementação de aposentadoria).

A Associação — a primeira a unir três grupos de grande
porte, além da Brasil, já associada ao Unibanco — será a
segunda formada por grupos seguradores para a constitui-
çáo de uma empresa de previdência privada. No ano passa-
do, os grupos Atlântica-Boavista e Sul América se associa-
ram para a formação da Vida Administradora S.A., cujo
pedido de autorização para funcionamento foi entregue à
Susep (Superintendência de Seguros Privados) em outubro
de 79.

Além desta, a seguradora Vera Cruz também deu entra-
da em processo na 8usep para criar a Vera Cruz—Previdèn-
cia Privada. A Superintendência já recebeu outros sete
processos — da Capemi, Fininvest, Delphos, Habltasul,
Delfin, Morada e Mutual Brasileira — mas só analisará a
constituição de novas entidades depois de permitir a conti-
nuaçáo das operações dos montepios já existentes.

A nova legislação permite que as seguradoras atuem na
previdência privada, criando carteiras com planos de pecú-
lio e renda.

Quinze montepios terão patentes
Brasilia — O CNSP (Conselho Nacional de

Seguros Privados) decidiu ontem que até o final
deste mês a Susep emitirá novas cartas paten-
tes para permitir o funcionamento de 13 a 15
montepios que já ajustaram seus planos de
comercialização à nova legislação, informou o
superintendente do órgão, Francisco de Assis
Figueira.

Na reunião de ontem, o CNSP examinou 15
planos de montepios, aprovando 12 com exi-
gèncias que nâo foram reveladas e proibindo o
funcionamento do IMPA—Instituto Militar de
Previdência e Capitalização, de Porto Alegre, e
da Sorsul - Sociedade de Representantes Co-
merclals do Nordeste do Rio Orande do Sul.
Outro plano teve seu exame adiado.

O Sr Francisco de Assis Figueira e o presi-
dente do IRB (Instituto de Resseguros do Bra-
sil), Sr Ernesto Albrecht, informaram que o
CNSP decidiu mudar sua diretriz de somente
conceder cartas patentes para funcionamento
de novos montepios quando todos os planos
fossem examinados devido à paralisação do
mercado. ....

Segundo eles, se fosse obedecida à determi-
nação inicial, somente no próximo ano seria
permitido o lançamento de novos planos. Ad-
mitiram que o prazo de exame de todos os
montepios — mais de 90 — está demorando
mais que o previsto (o flnal dos trabalhos

estava previsto para fins de julho) e, por isso, o
CNSP decidiu aprovar a emissáo de novas
cartas patentes à medida que as entidades
forem regularizando sua situação junto à
Susep.

Até agora, o CNSP examinou 64 planos de
montepios, sendo que 45 estào em condições de
operar e 19 entidades foram proibidas de fun-
cionar no mercado, por nào atenderem qual-
quer das exigências da Lei 6.435 e do Manual da
Previdência Privada Aberta. Ainda faltam ser
examinados 30 montepios.

Na próxima semana, a Susep deverá divul-
gar os nomes dos montepios cujas cartas-
patentes serão emitidas até o flnal deste mès.

LEILÀO DO BC
Brasilia — O diretor de mercado de capitais

do Banco Central Herman Wagner Wey, revelou
ontem que subiu de 102 para 109 o número de
grupos empresariais nacionais interessados em
concorrer na licitação de 36 cartas patentes de
instituições financeiras. Ele disse, ainda, que é
o Conselho Monetário Nacional que irá decidir,
possivelmente em sua reuniào de outubro. Se-
gundo Wey, pelo número de candidatos só deve
ser dada uma carta patente para cada grupo,
apesar de alguns grupos terem entrado com
pedidos para mais de uma carta patente.

? ? ? MINISTÉRIO OO INTMIO»

SKbnh
BANCO NACIONAL OA HABITAÇÃO

PROGRAMA HABITACIONAL PARA 0 SERVIDOR PÚBLICO

PROHASP
COMUNICADO

0 Banco Nacional da Habitação torna público que, em
cumprimento às metas habitacionais estabelecidas para
1980, assinou no dia 22 de julho último um contrato,
tendo como Agente Promotor o Instituto Serprode Segu-
ridade Social - SERPROS e como Agente Financeiro a
Caixa Econômica Federal - Filial RJ. Natureza da Opera-
ção - 2.000 financiamentos aos associados, destinados
à aquisição, construção e reforma de moradias em todo
o pais. Valor Cr$ 1.633.203.000,00. População bene-
ficiada -10.000 pessoas.

Comunicado dt catlier Infomulivo. Nio se Irala de anuncio Oe vendi ou oe oferta de imóveis.

COROA

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSCOROA S.A.
Carta Patente II - 209 do Banco Central do Brasil CGC - 33.420.001/0001-44

MATRIZ - Rua Uruguaiana, 118,9? andar - Rio de Janeiro • RJ - Tel 244-0909 (PABX)
FILIAIS Rio de Janeiro:

Minas Gerais
São Paulo
Bahia
Pará
Paraná

Rua Gonçalves Dias, 76 • Rio de Janeiro
Rua Espirito Santo, 625 Loja • Belo Horizonte
Rua Libero Badaró, 425, conjunto 205/6 • São Paulo
Rua Visconde do Rosário 3, loja 2 e salas 1003/4 - Salvador
Rua Senador Manoel Barata 704 loja 1 e salas 503/4 - Belém
Rua Comendador Araújo 143, loja 17 e conjunto 42 • Curitiba

Balanço Patrimonial encerrado em 30 de junho de 1980

A. Carlos
quer álcool
só nacional

Salvador — O Governador
Antônio Carlos Magalhães de-
clarou, ontem, durante o deba-
te realizado após a palestra que
proferiu para os estagiários do
Curso de Comando do Estado-
Maior da Escola de Guerra
Naval, que a execução do Pró-
álcool pode ser feito sem a pre-
sença das multinacionais.

No entanto, o Sr Antônio Car-
los Magalhães ressaltou que o
Governo precisa definir as fon-
tes de recursos para execução
do projeto e comentou que a
falta de definição da origem do
financiamento pode ser fruto"de um jogo de vaidades ou
interesses de poder, e ate o mo-
mento não se sabe se os recur-
sos vêm do Banco Central, do
BNDE ou do Banco do Brasil".

Na palestra para os 80 esta-
giários da Escola de Guerra Na-
vai, o Governador Antônio Car-
los Magalhães enfatizou duran-
te o debate a necessidade de
uma comunhão de esforços dos
Estados nordestinos para que
seja superada a desigualdade
econômica que os separa dos
Estados do Centro-Sul.

Mas, respondendo a pergunta
de um estagiário da EGN, o Sr
Antônio Carlos Magalhães ne-
gou que tenha qualquer preten-
são de liderar um movimento
nesse sentido, afirmando que"a comunhão é um propósito.
Só não pode haver liderança da
Bahia, porque quando um Es-
tado quiser liderar não haverá
comunhão"

Dizendo-se não ser "total-
mente privatizante, nem total-
mente estatizante, o Sr Antônio
Carlos Magalhães afirmou que
não crê em país subdesenvolvi-
do sem uma forte presença de
empresas estatais nas regiões
onde os empresários não dis-
põem de recursos necessários à
colocação de grandes projetos.

Ativo
CIRCULANTE E REALIZÁVEL MnBnnA
LONGO PRAZO 2.453.502.950,24
Disponibilidades 44.700.645,02
Caixa e Bancos Conta
deMovimento 44.700.645,02

Financiamentos,
Refinanciamentos e Repasses .... 2.329.148.762,22
Financiamentos 2.698.995.534,63
Repasses de Recursos
Govemamentais-FINAME 222.807.396,48
Rendas a Apropriar de Fin.
Refinanc. e Repasses (592.654.168,1

Passivo

Outros Créditos eValores.
TituloseValores Mobiliários.
Créditos em Liquidação
Provisão para Devedores
Duvidosos
Outros Créditos eValores....

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado

79.653.543,00
5.506.212,95

40.254.305,00

(50.234.122,00)
84.127.147,05
14.574.181,51

CIRCULANTE E EXIQÍVEL mâ a - ^ n,A LONGO PRAZO 2.024.037.391,93
TltulosCambiais 2.068.675.047,76
Despesas a Apropriar C/Recursos
de AceitesCambiais (429.502.697,57)
Recursos Governamentais
p/Repasses 221.572.858,34
OutrosRecursos 163.292.183,40

PATRIMÔNIO LIQUIDO 444.039.739,82
CapitalSocial 211.431.508,00
Reservas de Capital.
Reservas de Lucros.
Lucros Acumulados

TOTALDO PASSIVO.

86.317.237,06
31.290.766,44

115.000.228,32

2.192.113,84
12.382.067,67

TOTALDO ATIVO  2.468.077.131,75

Demonstração dojtesultado do Semestre

RendasOperacionais 588.932.213,99
DespesasOperacionais 513.631.088,61
LucroOperacional 75.301.125,38
Rendas Nao Operacionais 3.397.738,71
Despesas NãoOperacionais 33.137,64
CorreçaoMonetáriadoExercicio.... 63.299.398,24
Lucro Liquido doSemestre.

2.468.077.131,75

Parecer dos Auditores

15.366.328,21

Aos Srs.
Diretores e Acionistas da - ¦_. „^A
COROA S.A. -CRÉDITO, FINANCIAMENTOE INVESTIMENTOS
Rio de Janeiro-RJ :¦ .

Examinamos o balanço patrimonial da COROA S.A. - CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, levantado em 30 de junho de-
1980 e as respectivas demonstrações do resultado econômico do se-
mestre lindo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com
as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, in-
cluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de au-
ditoria que julgamos necessários segundo as circunstâncias e de
acordo com as normas do Banco Central do Brasil e da CVM - Comis-
sáo de Valores Mobiliários, recomendadas para as instituições finan-
céirss*

Em nossa opinião, o balanço patrimonial e as demonstrações f I-
nanceiras acima referidas, representam, adequadamente, apositfo
patrimonial e financeira da COROA S.A. - CREDITO, FINANCIAMEN-
TO E INVESTIMENTOS, em 30 de junho de 1980e o resultado de suas
operações correspondentes ao semestre findo naquela data.de açor-
do com os dispositivos legais vigentes e os princípios de contabilidade
geralmente aceitos e aplicados com uniformidade em relaçáo ao se-
mestre anterior.

Rio de Janeiro, 1 ? de agosto de 1980.
MARIO ROCHA AUDITORES ASSOCIADOS

CRORJ-907
Mario Rocha

Contador-CRC-RJ-2738.1

ano

JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES
•DIRETOR PRESIDENTE

ASSIS PAIM CUNHA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RUY PAIM CUNHA
DIRETOR EXECUTIVO

WALDEMAR S. RAPOSO
DIRETOR EXECUTIVO

ALDOTADDONI
CONTADOR -CRC-SP-T-RJ 13.333
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Guiomar Salgado Chaves, 77,
de Insuficiência cardíaca, na
Rua Pio Dutra. Era Viúva.

Marta da Glória Assunção,
85, de embolia pulmonar, no
Hospital Carlos Chagas. Era
solteira.

Manoel Antônio dos Santos,
85, de Insuficiência respiratória,
na Rua Barão de Itapagipe. Co-
merciante, casado, nascido em
Portugal.

Elvira Rita Ferrari, 64, de
broncopneumonla, na Rua Ve-
nando Ribeiro. Era viúva.

José Martins de Lima, 62, de
hipertensão arterial, na Rua
Cristiano Machado. Viúvo, era
motorista.

Ricardina Dias, 69, de parada
cardíaca, na Avenida 28 de Se-
tembro. Era viúva.

José Pereira da Silva, 43, de

nda 
cardíaca na Rua Caste-

ovo. Solteiro, era carpin-
teiro.

Davi Domingues de Faria, 18,
de edema pulmonar, no Hospi-
tal do IASERJ. Estudante, era
solteiro.

Alice Cortes Pereira, 78, de
parada cardíaca, na Rua das
Laranjeiras. Era casada.

Alcides Thomaz, 58, de insufl-
ciência cardíaca, na Rua Liei-
nio Cardoso, solteiro.

Sebastião Coucelro, 57, de
doença gástrica, no Hospital da
Policia Militar. Casado, era mi-
litar.

Alberinda Silva, 84, de insufl-
ciência respiratória, na Rualbl-
turuna, solteira.

Antônio Wilson de Almeida
Souza, 60, de infarto, na Rua
São Francisco Xavier. Comer-
ciante, era casado.

Marietta Gregório, 50, de epl-
lepsia, no Hospital Souza
Aguiar, solteira.

Carlos Neto Teixeira, 70, de
infarto, na Avenida Nossa Se-
nhora de Copacabana. Era co-
merciárla.

Luis Narciso Alves de Mat-
tos, 72, de senilidade, na Rua
Macedo Sobrinho. Professor,
era casado.

Carlos Frederico Monteiro
de Barros, 51, na Rua Cristina
Machado.

Antônio Meico, 63, de insufl-
ciência respiratória, na Rua
Antônio Parreiras, solteira.

José Novaes de Oliveira, 70,
de insuficiência respiratória, na
Rua Marques de Abrantes, ca-
sado.

Francisca Theodora Ferrei-
ra, 91, de caquexia, em Cordo-
vil, viúva. ;

Liege Rodrigues de Araújo,
50, de esclerose, na Rua Leopol-
do Mlguez. Solteira, era fUncio-
nária pública.

Geny Silva Santana, 45, de
câncer, na Rua Conde de Bon-
fim. Bancaria aposentada, era
casada.

Estados

Maria Amélia Oliva Mello,
64, de ataque cardíaco, em São
Paulo. Casada com Lázaro Pe-
reira Mello, tinha os filhos:
Eduardo Oliva B. de Mello, ca-
sado com Francisca Luiza Mos-
carelli de Mello e Marina de
Mello Alves, casada com Nival-
do José Alves, além de netos,,
irmãos, cunhados e sobrinhos.

Zélia Brandão da Silva, 86,
de morte natural, em São Pau-
lo. Viúva de Antônio Carlos
Ferreira Brandão, tinha Ir-
mãos, cunhados e sobrinhos.

Augusto Américo Bahia, 43,
de câncer, em Belo Horizonte.
Mineiro da Capital, era funcio-
nário da Corretora de Seguros
do Banco Mineiro S/A, irmão do
Secretário de Turismo de Belo
Horizonte, Juarez Bahia, e pri-
mo do Secretário da Indústria,
Comércio e Turismo de Minas,
José Romualdo Cançado
Bahia. Casado com Marta Tere-
sa Zago, tinha cinco filhas:
Cláudia, Cristina, Clara, Cris-
tiane e Consuelo.

Carlos Pinto Leal, 68, de ede-
ma pulmonar, no Hospital Tri-
centenário de Olinda (PE). Per-
nambucano, funcionário públi-
co aposentado da Sucam Casa-
do com Severina Eulália de
Amorim Leal, tinha filhos e
netos.

Ivanildo José de Melo, 33, de
meningite, no Hospital Correia
Picanço, no Recife. Pemambu-
cano de Limoeiro, onde mora-
va. Agricultor, era casado.

Loteria sai
para bilhete
58909

Saiu para o bilhete 58909 o
primeiro prêmio, Crt 4 mi-
lhões, da extração de ontem
da Loteria Federal. Os prè-
mios seguintes são para os
bilhetes 69050, Crt 500 mil;
07708, Cr$ 300 mil; 14689, Crt
200 mil; 76285, Crt 120 mil;
03131, Crt 100 mil; 18617, Crt
80 mil; 23191, Crt 70 mü;
34989, Crt 60 mil; e 69647, Crt
50 mil

Têm prêmios de Crt 29 mil
os finais 8909; de Crt 2mil 400
os finais 4689 e 7708; de Crt 2
mil os finais 6285 e 9050; de
Crt 4 mil o final 909; de Crt 2
mil 400 o flnal 099; de Crt 2
mil o final 990; de Cr$ 1 mil
400 os finais 689 e 708; de Crt
1 mil os finais 050 e 285; de
Crt 800 os finais 08,09 e 89; e
de Crt 400 os finais 06,07,10,
11,12, 50, 85 e 9.

Polícia metralha uma casa
errada e mata bandido que
mata um PM efere detetive

A polícia cercou, ontem de madrugada, uma casa
do Lote 15, em Belford Roxo, para prender o bandido
Sebastião Coutinho de Sousa Sobrinho, o Tiàozinho.
Os policiais metralharam uma casa errada e quase
mataram uma mulher e três filhos, que dormiam.
Despertado pelos tiros, Tiàozinho reagiu, matou o
sargento Valmir Barreto de Freitas, do 15° BPM, e feriu
com um tiro no braço esquerdo o detetive Tito Floriano
Pereira Filho, da 59a DP.

Ao tentar fugir, Sebastião foi morto por rajadas de
metralhadoras e tiros de escopetas. A policia estava à
procura de uma quadrilha que vinha assaltando ôni-
bus, estabelecimentos comerciais e caminhões de en-
trega na Baixada Fluminense.

DENÚNCIA

Ao investigar os assaltos a
caminhões de entregas, ônibus
e estabelecimentos comerciais
na Baixada Fluminense, a poli-
cia prendeu uma mulher e,
através dela, conseguiu a pista
que apontava a quadrilha for-
mada por Lula, Boláo, Tiãoc-
inho e outros. O último assalto
foi na semana passada, no bair-
ro de Copacabana, em Duque
de Caxias, quando eles ataca-
ram um caminhão da Ultralar e
roubaram televisores, geladei-
ras e outros eletrodomésticos.

A denúncia que permitiu a
prisão de Tiàozinho foi conse-
guida na noite de terça-feira.
Ele morava em um quarto alu-
gado — na Estrada Manuel de
Sã, lote 6, quadra I, no lote 15,
em Belford Roxo — com a mu-
lher Saionara Perrone Mendes,
menor de idade, e o filho, Iriê,
de dois anos. Os detetives Tito
Floriano, Paulo Roberto Ferrei-
ra e Edinaldo Dimas Ribeiro,
da 59» DP, e o sargento Valmir
Barreto de Freitas, o cabo Luis
dos Santos e o soldado Everal-
do Luis Teixeira, do 15° BPM,
por volta da lh da manhã, cer-
caram o local.
ROUBARAM

Ao invés de aguardarem o dia
clarear para pegar Tiàozinho,
os policiais começaram a bater
com força na casa de Marluce
Bernardo da Silva, doente do
coração e separada do marido
há três anos, que dormia com
os filhos Marta, de 18 anos, Lo-
rinaldo, de 10, e Silézlo, de 16.
Assustada com as batidas, a
mulher gritava e perguntava o
que eles queriam, enquanto os
fllhos choravam. Os policiais
mandaram que ela abrisse a
porta, pois iriam jogar uma
bomba. Assustada, ela relutou
um pouco e chegou a dizer que
náo havia ninguém em casa, a
não ser ela e os fllhos.

Impacientes, os policiais pas-
saram a atirar, metralhando
portas e janelas. A mulher e os
fllhos, rastejando, abriram a

porta e saíram com as maõs na
cabeça. Rapidamente, os poli-
ciais invadiram a casa, revista-
ram e quebraram tudo, rouban-
do Cr$ 140 e uma pequena cal-
culadora de Marta. Quando
eles saíram, se desculpando pe-
lo engano, deixaram uma ima-
gem de Nossa Senhora da Apa-
recicla, na parede, furada a ba-
Ia; um guarda-roupa destruído
a rajadas, tendo as roupas des-
traídas a bala; e dois tiros no
quarto onde Marta dormia,
que, por pouco, não atingiram
sua cabeça.

MORTES

O erro dos policiais, ao metra-
lharem a casa errada, desper-
tou o bandido Tiàozinho, que
dormia em um dos cinco quar-
tos alugados por D Marluce
Bernardo da Silva, nos fundos
da casa. A dona da casa indicou
onde o ladrão morava — ela
afirmou não saber quem era o
inquilino e que a policia procu-
rava Tiàozinho—e foi o sargen-
to Valmir Barreto de Freitas o
primeiro a chegar perto da por-
ta. Ele ordenou que o bandido
saísse e se entregasse.

Dentro, uma mulher gritou
que não havia ninguém, só ela e
o filho, que chorava. Repenti-
namente, o militar meteu o pé
na porta, arrombando-a e fican-
do frente á frente com o assai-
tante, que lhe deu vários tiros:
ele morreu na hora. Os demais
policiais correram para o local e
o detetive Tito Floriano Pereira
Filho tombou com um tiro no
braço esquerdo.

Tiàozinho, segundo a policia,
de arma na máo, tentou pular o
muro para fugir e foi morto com
tiros de metralhadora e de esco-
peta. O detetive Tito foi levado
pelos seus companheiros para
um hospital, enquanto era pre-
sa a companheira de Tião,
Saionara Perrone Mendes, que
chorava agarrada ao filho. O
sargento morto será sepultado
hoje, ãs lOh, no Cemitério do
Corte 8, em Duque de Caxias.

Bandidos roubam joalheria,
trocam tiros com policiais
e um é preso com o roubo

Três homens assaltaram, ontem, a Joalheria Berlo-
que, na Rua Conde de Bonfim, 528-A, na Tijuca. Depois.
de prenderem no banheiro o gerente e uma funcionária,
levaram cerca de Cr$ 3 milhões em jóias, trocaram tiros
com a policia, roubaram o Brasilia placa RV-9073,
balearam uma mulher e, alguns metros adiante, bate-
ram com o carro. Um dos assaltantes, Dimas Cleto de
Macedo, de 25 anos, foi preso com o roubo.

O assalto ocorreu às 9h30m. Durante alguns minu-
tos, o local se transformou em praça de guerra e várias
pessoas, aos gritos, corriam para se proteger dos tiros
dos assaltantes e dos soldados do 6° BPM, que haviam
presenciado o assalto. Levado para a 19a DP, na Tijuca,
Dimas contou que havia praticado o assalto com os
cúmplices Severino José da Silva e outro conhecido
também como Dimas.
BANHEIRO

A joalheria havia sido aberta
ãs 9h, pelo gerente Álvaro de
Sousa Rodrigues. Logo depois,
chegou a balconista Maria Dul-
clnéla da Rosa Oliveira e, minu-
tos depois, os assaltantes, que,
armados, levaram o casal para
o banheiro. Usando uma sacola,
eles passaram a tirar todas as
jóias das vitrines e das gavetas,
mas foram vistos da rua por
soldados do 6° BPM.

Vários outros policiais foram
mobilizados e cercaram a área.
Os bandidos também viram os
policiais e passaram a dar tiros,
o mesmo acontecendo com os
soldados. Pessoas que passa-
vam pela Rua Conde de Bonfim
e próximas ficaram em pânico.
O CARRO

Desesperados, os assaltantes
tentaram fugir e imobilizaram
Paulo César Cunha Fablan,
quando ele passava no seu car-
ro, o Brasília placa RV-9073. Os
ladrões o obrigaram a sair do
carro e lhe roubaram Cr$ B mil.

Durante o assalto a Paulo Cê-
sar, a senhora Ignácla das Cha-
ves — de 50 anos, moradora na
Rua Henry Ford, 220 ap. 408, na
Tijuca—ao vê-lo sendo assalta-

PM sepulta com honras
sargento assassinado

Com honras militares presta-
das por um pelotão da unidade
em que servia e com a banda de
música do batalhão tocando a
Saudação Evangélica, foi se-
pultado, ás 9h30m de ontem, no
Cemitério de Nova Iguaçu, o 3o
sargento-músico Pedro Fran-
cisco de Sousa, do 15° BPM, em
Duque de Caxias morto ao rea-
gir a um assalto, em Belford
Roxo, na terça-feira, quando se
dirigia ao quartel

Eram 4h30m da manhã quan-
do o sargento-músico embar-
cou no ônibus Nova Iguaçu—
Caxias, placa FI. 4242 na Rua
Bernardlno Vasconcelos, no
Parque São Vicente. No coleti-
vo havia seis pessoas, duas de-
las assaltantes, que anuncia-
ram o assalto e tentaram tomar
a arma do militar. Ele reagiu e
foi morto a tiros e com unia
facada. Os bandidos ainda não
foram identificados pela 54a
DP.

AVISOS RELIGIOSOS

RAQUEL GRYNBERG

$
corrente.

David Grynberg, filho, nora, netos
e irmãs agradecem o compareci-
mento de todos por ocasião de
seu falecimento ocorrido dia 6 do

CEL.
DOMICIO DE CAMPOS FILHO

(MISSA DE T DIA)

tA 

Família do CEL. DOMICIO DE CAMPOS FILHO, sensibi-
lizada, agradece a todos quantos se manifestaram por
ocasião do seu falecimento e convida para a Missa de 7o
Dia que, em intenção de sua alma, manda celebrar
amanhã, dia 8 de Agosto, às 9:30 hs., na Igreja de Santa

Cruzdos Militares, na Rua 1°de Março. (P

MURILLO JAYME
LEON PERES

AGRADECIMENTO
Maria Lucia e Paola Cortez Leon Peres e família,
sensibilizadas agradecem todas as manifestações
de pesar e carinho recebidas por ocasião de seu
falecimento.

LIVRO
SÁBADO CADERNOB
JORNAL DO BRASIL

t

ESTHER DE FREITAS FERREIRA
(FALECIMENTO)

tBertolo 

José Ferreira e familia, Maristela Ca-
valcante de Freitas comunicam o falecimento
de sua querida esposa, mãe, irmã e tia e
convidam os demais parentes e amigos para o

seu sepultamento hoje, dia 7, às 12 horas, saindo o
féretro da capela D do Cemitério São Francisco
Xavier (Caju). (P

MARIO SALLES

tA 

família de MÁRIO SALLES comuni-
ca o seu falecimento ocorrido no dia
02 pp ,(em Cabo Frio, e convida paren-

tes e amigos para a Missa de Sétimo Dia
que fará realizar amanhã, sexta-feira, dia
08, às 10:30 horas, na Igreja Nossa Senho-
ra do Carmo, à Rua Primeiro de Março.

Juizado
pune um
internato

O Juiz de Menores em exerci-
cio, Sr Alberto Craveiro de Car-
valho, determinou, ontem, o
cancelamento do registro civil
do Internato Santa Mônica em
Jacarepaguà, que tinha 250 me-
nores sob a sua guarda, custea-
dos pela FEEM, e considerou
inidôneo proprietário, Sr Jorge
Mauro Rodrigues de Carvalho,
por infração das normas de pro-
teção e segurança do menor.

A causa de o estabelecimento
ter sido fechado, segundo o che-
fe do Serviço de Inspeção a
Obras Asslstenciais do Juizado
de Menores, Sr Paulo Henrique
da Cruz, é da FEEM, que paga
Uma verba irreal para o susten-
to dos menores, e do proprietá-
rio, que parece náo ter querido
sanar as irregularidades e pre-
feriu ver o internato fechado.
Isso, talvez, pelo preço altissl-
mo (cerca de Cr$ 15 milhões)
que poderá obter pelo terreno,
situado perto do Autódromo de
Jacarepaguà. Os menores serão
redistribuídos, em 60 dias, por
outros colégios conveniados
com a FEEM

do, teve uma crise nervosa e
passou a gritar. Isso irritou os
assaltantes que, do carro, a ba-
learam com um tiro no peito.
Ela foi socorrida por populares
e levada para o Hospital do
INAMPS no Andarai.

Os assaltantes fugiram em al-
ta velocidade, perseguidos pe-
los policiais. Cerca de 100 me-
tros distante, próximo à Rua
Tomás Coelho, bateram em vá-
rios carros estacionados e num
poste. Com a colisão, os assai-
tantes se dispersaram, ao mes-
mo tempo em que continuavam
a atirar em direção aos poli-
ciais.

Houve novo tumulto e pânico
e o assaltante Dimas Cleto de
Macedo, que carregava a sacola
com as jóias e o dinheiro, correu
para uma casa na Rua Tomás
Coelho, mas foi preso, enquan-
to seus cúmplices fugiram

Com ele, a policia apreendeu
dois revólveres Taurus calibres
38 e 32; 37 relógios, 38 alianças,
15 anéis, seis pulseiras, dois pa-
res de brinco de ouro; e Cr$ 600.
Também foram recuperados os
Cr$ 9 mil roubados de Paulo
César morador na Rua Conde
de Bonfim, 302/C-O1, cujo carro
flcou totalmente danificado.

Fugitivos são
recapturados
após tiroteio

Dois fugitivos da Ilha Grande
foram recapturados em Madu-
reira ontem à noite, depois de
um tiroteio com policiais de
duas delegacias e com soldados
do S° BPM, em Rocha Miranda.
No tiroteio, um policial foi ba-
leado, e na 29* DP, em Madurei-
ra, para onde foram levados, os
presos confessaram que hoje
Iriam assaltar uma agência do
Unibanco, em Vaz Lobo.

Antônio Alves de Araújo, 31
anos, condenado a 25 anos, e
Albertino Esteves, 31, condena-
do a 26, estavam num Brasilia
roubado (RJ QR-8 787) na Av.
Automóvel Clube, em Irajá,
quando foram interceptados
por uma Patamo do 9° BPM.
Eles não obedeceram a ordem
de parar e seguiram com o car-
ro até a Rua Macunaíma, em
Madurelra, onde houve uma
troca de tiros.

Os fugitivos estavam acom-
panhados de Fernandinho, Oil-
son e Barbado, os dois primei-
ros também egressos da nha
Grande.
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Informações e Vendas
1 Sao Jose. 90 19 andai Rio Te 221-7677/3320377

DHALIA PESSOA
CAVALCANTI

MISSA DE 7o DIA.

t 
Filhos, netos e bisnetos agrade-
cem as manifestações de pesar
pelo seu falecimento e convidam

para a Missa de 7o dia amanhã, dia
08, às 10 horas, na Igreja Santa
Mônica—Leblon. (P

VIUVA PAULO OURIVIO
JOAN ITA

t 

Maria França Almeida Cunha, filho, nora e netos.
Paula e José Escobar, filhos, noras e netas, Dulce e
Antônio Carlos Ourivio, filhos, genro, noras e netos.
Cecilia Ourivio filhas, genros e neta, comunicam o
falecimento de sua muito querida mãe, sogra, avó e

bisavó, no dia 1o de agosto de 1980 e convidam a todos
os seus parentes e amigos a ouvir a Missa em sufrágio de
sua alma a realizar-se sábado dia 9 de agosto às 10 horas
na Paróquia da Ressurreição, à Rua Francisco Otaviano
99. Copac.

HUGO DIAS
DE ARAÚJO FILHO

(MISSA DE 7° DIA)

tA 

esposa, filhos, irmãs, sogro, tios, primos,
demais parentes e amigos, agradecem as
manifestações de pesar pelo seu falecimento
e convidam para a missa que mandam ceie-

brar pela sua alma no dia 8 de agosto, sexta-feira, às
18h. na Igreja N. Sra. da Esperança, Rua Conde de
Irajá, n° 465, Botafogo.

MAMEDE
MARCONDES RODRIGUES

(MISSA Of P OIA)

t 

Dulce de Carvalho Marcondes Rodrigues, Guilherme
Marcondes Rodrigues, senhora e filhos, Mauro Marcon-
det. Rodrigues e senhora, Roberto Marcondes Rodrigues,
Rapfiael David dos Santos Filho e Maria da Gloria Marcon-
des Rodrigues dos Santos, Mana e Joaquim Fiúza Ramos

convidam para a Missa de 7" Dia de seu esposo, psi. avô. sogro,
irmáoe cunhado, que mandam celebrar às 11 00 horas do wa 8
deAoosto,9feiQ,neAntígsCatedral,dRua1sdeMarco. (P
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Urra areo branca bem definida no mar do Caribe,
cobrindo as ilha» òe Jamaica, Hoiti, Porto Rico e porte de
Cuba indica as fortes chuvas associadas ao ciclone tropical
Allen. O ciclone está provocando durante a suo passagem
ventos com velocidades de até 270km por hora. A tempesto-
de tropical movimenta-se na direção Noroeste a umo veloci-
doóe ae aproximadamente 30km por hora, mantendo assim
o tua trajetória em direção ao Golfo do México.

Grande parte do Brosil aparece com a área escuro,
indicando tempo bom. Uma área branca no Estado de São
Paulo, estendendo-se desde o região Norte até o litoral
paulista e daí seguindo oo longo do litoral Sul do Brasil até o
Uruguai, indico o nebulosidade e chuvas associadas o umo

frente fria que está-» condensando sobre o oceano Atlântico '

na altura ao Rio Grande do Sul. Umo nova frente fria em
formação pode ser observoda no Sul do continente. - ¦

At imagens do Satélite Mehteologico tao recebida*
diariamente pelo Instituto de Pesquitat bpoclais CtNPE-
CNPQ), em S6o Jose do* Compõe (SP). A* Imagens do
satélite tóo trontmüidai em infra vermelha. At área*
broncot Indicam temperatura! boieat e as áreas pretot,
temperaturai elevados. Conhecendo te o temperatura
dos àreot brancat e dat áreas pretot, pademoe com .
uma escala crometka determinar a temperatura do
superfície da Terro, do* massas d* ar e da topo dat
nuvem.

NO RIO
Nublado. Possível instabilidade no

decorrer do período. Temperatura está-
vel, declinando gradualmente. Ventos:
Oeste rondando porá Sul, fracos a
moderados com possíveis rojados. Mó-
xima, 33.5, Jocarepoguái minimo,
16.2, Alto da Boo Vista.

O SOL
Nascer: 0.6h23m
Ocaso: I7h34m

OS VENTOS
Oeste rondando para Sul, fracos o
moderados com possíveis rajadas

NOS ESTADOS
Amoaonot — Nublado a encoberto com chuvos no Alto,
Médio Amazonas. Demais regiões, cloro a porciolmente
nublado. Temperatura estável. Máx. 33,8; mín. 19,2. Romi-
mo — Nublado com chuvos. Temperatura estável. Máxima e
mín. nâo tem. Acre/Rondânia — Parcialmente nublado a
nublado. Temperatura estável. Máx. 33,8; mín. 19,2. Porá—
Nublado com chuvos na Foz do Amazonas. Demais regiões,

.claro a parcialmente nublado. Temperatura estável Máx.
32; mín. 23,d. Amapá — Parcialmente nublado a nublado
sujeito a chuvas ao Sul. Temperatura estável. Móx. 31,ó;
mín. 24,2. Maranhóo/Pkiuf/Ceará — Claro a parcialmente
nublodo. Móx. 31,1. mín. 22,2. RGN — Parcialmente
nublado o nublado no litoral. Demais regiões, claro a
parcialmente nublado. Temperatura estável. Máx. e mfn.
não tem. Paraíba/Pernambuco — Porciolmente nublado a
nublodo com chuvas isoladas no Litoral. Demais regiões,
claro a parcialmente nublado. Temperatura estável. Móx.
27,4; mtn. 19,2. Alogoas/Sergipe—Parcialmente nublodo o
nublodo sujeito a chuvas no Litoral. Demais Regiões, parcial-
mente nublado. Temperatura estável. Máx. 20,8; mín 17,7.
Bahia — Nublodo a parcialmente nublado ainda sujeito a
chuvas no Litoral. Demais regiões, clara a parcialmente
nublado. Temperatura estável. Máx. 26,9; min. 21,2. Mata
GfOMo/Morto Gtomo do Sul — claro a porciolmente nublodo.
Temperatura estável. Máx. 23; mín. I). Goiát — Claro a
porciolmente nublado com névoa seco. Temperatura estável.
Máx. 31,3; mtn. 14,4. Brasília — Claro o parcialmente
nublado. Temperatura estável. Máx. 27,5; mín. 13,2. Mina*
Gerati — Parcialmente nublado, Temperatura estável. Máx.
26,9; mín. 12,5. Çtpírtto Sanlo — Parcialmente nublado.
Temperatura estável. Máx. 27; min. 18,8. Soo Paulo —
Nublado com chuvas no Vale do Paraíba. Demais regiões,
nublado o nublado. Temperatura em ligeiro declínio. Máx.
19,6; mín. 16,5. foraná/Sanfc. CalaHna — Nublado a
parcialmente nublodo no Litoral. Demais regiões, parcial-
mente nublado. Temperatura estável. Máx. 23,2; mín. 17.
Rio Grande do Sul — Nublado a parcialmente nublodo
ainda sujeito a chuvas no Litoral. Demais regiões, parcial*
mente nublodo. Temperatura estável. Máx. 19,3; mín. 15,3.

OMAR
Mgrâj

Rlo/Nüeréi — Preornor- O.Oh 44m/
l.lm e I3h 38m/ 1.2m. Baixamar:
O.áh 15ml 0.3m e 19h 23m/ 0.4m.
Angra dos Reis — Preamar: O.Oh 0.9m
e I3H 24m/ 1.2m. Baixo-mor: 0.6h
22m.0.2m e 19h 0.9m/ 0.4m.
Cabo Frio — Preamai: O.óh 19m/ 0.2m
e I8h 55m/ 0.5m. Boixa-mar: I2h
59m/ l.lm.

Temperaturas:
Dentro do bola: 20.0
Fora do barra: 20.0
Mor: Calmo
Corrente: Leste porá Sul.

ALUA

MINGUANTE
Alé 9/8

NOVA
10/8

CRESCENTE CHEIA
18/8 26/8

ANÁUSE DO MAPA 0O INSTRUTO NACIONAL OE METEO-
ROI.OGIA Frente frio localizado no Estado de Sáo ftwb ,
ociuindo no litoral Sul do Rio Grande do Sul. Anticiclfiné
subtropical com centro aproximado de 1020 milibares locali- j
zado o 14 graus Sul e o 35 Oeste. Anticiclone polar com
centro oproximodo de 1018 milibares localizado o 25 graus
Sul e 70 Oeste.

NO MUNDO
Beirute, 28, cloro; Berlim, 22, nublado; Bogotá. 19, nublado;
Bruxelas, 19, nublado; Buenos Ali», 18, claro; Cairo, 35,
claro; Caracas, 28, nublado; Chicogo, 30, nublado,- Frank-
furt, 25, nublado; Genebra, 30, claro; HonQ-Kong, 31. cloroJ

Policia Federal transfere Bandido è::z
para o Rio acusado de não morto e seu
ser médico e de uma morte amigo, ferido

Salvador—Para ser apresentado ao Io Tribunal do
Júri, viajou ontem, para o Rio, Milton Pena de Oliveira,
segundo a Superintendência da Polícia Federal infor-
mou ao advogado Jackson Azevedo. Milton foi preso no
interior da Bahia, acusado da prática ilegal de mediei-
na e de co-autoria num homicídio, há 12 anos, no Rio.

Tanto o Sr Jackson Azevedo quanto o vice-
presidente da OAB-Bahia, Sr Marcelo Duarte, manifes-
taram estranheza com relação ao envolvimento da
Policia Federal no caso, pois "trata-se de crime de
competência da Justiça comum, e para isso existe a
Pollnter, Policia Interestadual".

médico da Pastoral de Saúde
em 31 municípios e 32 paro-
quias da Arquidiocese de Feira
de Santana.

ALGEMADO
Contratado para defender

Milton Pena de Oliveira em Sal-
vador, o advogado, ontem, pre-
tendia impetrar habeas corpus
em seu lavor, quando soube
que ele havia sido transferido
para o Rio de Janeiro, de avião.

O advogado disse que Milton
contou ter sido algemado e exi-
bido na cidade de Serra Preta,
Inclusive ao Prefeito Clodoaldo
Ferreira de Souza, a quem acu-
sou de perseguição politica.
Disse, ainda, ter recebido socos
nas costas e que ficou nu numa
cela comum da Policia Federal.

Acrescentou o advogado que
a policia não lhe exibiu ne-
nhum mandado de prisão, mas
apenas telegrama da Policia
Federal do Rio de Janeiro, in-
formando ter em seu poder
mandado expedido pelo 1° Tri-
bunal do Júri. Sobre a acusação
de que Milton não é médico, o
advogado informou que "fontes
de alta credibilidade me disse-
ram o contrário, e Milton me
declarou ter sido médico do Mi-
nistério da Previdência Social".

O Bispo de Feira de Santana,
Dom Silvério Albuquerque, ga-
rantlu possuir cópias xerox dos
documentos de Milton, que pro-
vam que ele ê formado em Me-
dicina pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, em 1953.
Ao aer preso, ele era diretor-

No Rio, um homem que diz
ter sido Secretário de Educação
e Saúde do Município de Serra
Preta, na Bahia, Milton Pena
de Oliveira, está acautelado
desde ontem no xadrez da Dele-
gacia Regional de Policia Fede-
ral, no Rio. Ele foi trazido da-
quele Estado por agentes fede-
rais, sob a acusação de ser pro-
curado pela Justiça, com man-
dado de prisão expedido pela 1*
Vara Criminal.

Desde a sua chegada, ele está
Incomunicável, mas deverá ser
apresentado, hoje, ao Io Tribu-
nai do Júri. Contra ele pesa,
também a acusação de prati-
car o exercício ilegal da Mediei-
na. Ele jura ser médico, forma-
do pela ex-Faculdade Nacional
de Medicina, o que será apura-
do pela Policia Federal no Con-
selho Regional de Medicina

Embora a Policia Federal te-
nha tratado o assunto com re-
serva, Milton Pena de Oliveira
diz que é inocente das acusa-
çóes. No caso de co-autoria de
homicídio qualificado, junta-
mente com seu caseiro, Orozino
Correia Filho, afirmou que seu
empregado matou, em legitima
defesa, um ladrão que invadiu
sua residência, em 1968, quan-
do ele morava em Sao Conrado.

Seqüestrados na tarde de ter-
ça-feira, por quatro homens ar-
mados que estavam em um
Volkswagen branco sem placa,
na Rua do Cruzeiro, em Vila
Paulino, Belford Roxo, Valde-
cir Timóteo, de 23 anos, higitivo
da 54a. DP, e José Carlos Rai-
mundo, o Zequinha, foram en-
contrados, ontem pela manha,
algemados e com vários tiros,
na Estrada das Pedrinhas.tem
Belford Roxo.

Avisada em casa que seu so-
brinho estava morto, D Nair
Jurema de Mesquita foi até o
local e encontrou José Carlos
Raimundo ainda com vida.
Com a ajuda de soldados da
Policia Militar, ela levou o so-
brinho para a Casa de Saúde
Nossa Senhora de Fátima, onde
ele está em estado grave, com
seis tiros na cabeça, costas e
olho direito. Valdecir Timóteo
morreu com três tiros nó peito,
cabeça e costas.

Promotor vê
crimes de ::
"Tonelada?::

O promotor Bernardo Garcez
Neto foi designado ontem pela
Procuradoria Geral da Justiça
para acompanhar o inquérito
instaurado na Delegacia de En-
torpecentes para levantar as
atividades de Renato de Souza
Santos, o Tonelada, considera*
do como um dos mais impor-
tantes atacadistas do tráfico de
cocaína na região do Grande
Rio. Tonelada está preso no
xadrez da Delegacia de Entor-
pecentes, na Praça Mauá, sob
severa vigilância policial O de-
legado Aloisio Russo reforçou o
policiamento e deu ordens ex-
pressas aos seus policiais que
vigiassem o preso durante as 24
horas do dia. ., , .

HUGO DIAS
DE ARAÚJO FILHO »

(MISSA V DIA)

tA 

Diretoria e os funcionários da Itaú Seguradora S/A, convidam
os amigos de seu colega HUGO DIAS DE ARAÚJO FILHO, para j
a missa de sétimo dia que será realizada dia 8 de agosto, sexta-

feira, âs 18hs. na Igreja N. Sra. da Esperança, R. Conde de Irajâ, n°-
465. Botafogo. -"
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Araras compra
filho de Nijinsky
para a Argentina

- Ò Haras Santa Maria de Ara-
< ras comprou, para servir como
pafctor-cnefe de seu campo de
criaçáo em Capitán Sarmiento,
na-Argentina, o potro de três

•anos Halpern Bay, um fllho do
l grande Nijinsky (logo Northern¦ Dancer, o grande chefe de raça'da atualidade) em Beja, por
Bagdad. Halpern Bay chegou,'ontem, a Buenos Aires e deverá

'este ano cobrir 30 éguas, sendo
20 do Santa Maria de Araras,

í Acidentado em sua terceira
corrida, e mesmo assim obten-
doa terceira colocação, o fllho
do .triplice-coroado inglês e run-
ner-up de Sassafras no Prix de'TArc de Triomphe, quando per-
deu a invencibilidade, possui
uma vitória na estréia e um

-ótimo segundo lugar (a menos
de melo corpo) para Codez (fü-
turo ganhador do Preakness

-Stakes), chegando á frente de
-Rumbo. Embora recuperado,
.sua venda só foi realizada com
,a cpndiçáo de que ele nâo vol-
tasse a correr.
PEDIGREE VALIOSO

• O simples fato de ser filho de ,' Nijinsky (já surgindo como bom
•avô.paterno, vide a produçáo;de Green Dancer, por exemplo,'pai dé Aryenne, vencedora da
ípoule' d'Essai des Poullches,'Grupo I, do Critérium des Pou-
'liches, Grupo I, e segunda, para
.Mrs Penny, no Prix de Diane,
.Grupo I), logo, neto do extraor-
dinárlo Northern Dancer (logo,'mesma família paterna de Ly-
phsíflr Nureyev, Pharly, The
Minsfaçl e das éguas Three
'Troikas, Danclng Maid e Reine
de Sãba), dá bem a medida do"aspecto altamente fasbionable
de seu sangue.

J Beta, sua mãe, uma filha de
Bagaad (Hollywood Derby, San
Antônio Handicap) em Nas-
'Nanai, por Nasrullah em Love
Game, por Big Game em
Knighfs Daughter (máe do ex-
traordinário corredor e repro-
dutor Round Table, um dos
grandes propagadores do san-
gue Princequillo), correu 16 ve-"Zes para vencer quatro (inclusi--ve o Und Vista Handicap e o
Del Mar Oaks) e obter 87 mil
S40Siólares em prêmios. Trata-
se de uma irmã própria de Tur-
kish Trousers (Hollywood
•Oaks,-Del Mar Oaks, Santa
.Margarita Invltational Handi-
cap, 308 mil 225 dólares em pré-'mios) 

é materna de Tell (Holly-
Voòd"t)erby, 229 mü 668 dóla-
íres/eTrish Mail (mãe de Snap
Apple, vencedora do Del Mar
Oaks e 71 mil 300 dólares, e de
Balzac, ganhador do Norfolk
Stakes, do Oak Tree Invitatio-
nal Handicap, segundo no San-
ta Anita Derby, com 417 mil 230
dólares em prêmios).
i Esta familia materna remon-
ta à extraordinária Aloé (fami-
lia 2-f), égua-base de onde des-
cendem, entre outros, Lassalle
.Prix du Cadran, Ascot Gold
Cup). Fontarabal (Prix Reiset,
segundo no Grand Prix de Pa-
ris), -Cadmus (Prix ia Force,
PriJf "d'Harcourt), Casaque
(Prix Eugene Adam), Hyperi-
cum (One Thousand Guineas,
Dewhurst Stakes), Last of the
Une (Hollywood Oaks), Fabu-

:<.,}

.<;

lous Dancer (Prix Ia Force, Prix
du Lys), Angelola (Yorkshire
Oaks, segunda no Oaks Sta-
kes), Aureole (King George VI
and Queen Elizabeth Stakes,'
segundo no Derby Stakes, no-
tável reprodutor), Above Board
(Yorkshire Oaksm Cesarwitch
Stakes), Doutelle (John Porter
Stakes, Ormonde Stakes, bom
semental), Above Suspiclon
(St.-James Palace Stakes, bom
garanháo), El Criollo (Prix de
Conde), Estentor (importante
clássico Paraná, terceiro no
grande clássico Jóquei Clube
Brasileiro, 8t.-Leger), Evergla-
de (semiclássico Seis de Março,
terceiro no importante clássico
Frederico Lundgren, Compara-
ção, quarto no grande clássico
Outono, Dois Mil Guinéus), El
Greco (semiclássicos Nove de
Maio e Vieira Souto), Evü Eye
(semi-clássicos Herculano de
Freitas e Delegações Turflsti-
cas), El Gustavo (simplesmente
clássico Derby Clube), El Cen-
tauro (simplesmente clássico
Almirante Marquês de Taman-
daré, segundo no grandíssimo
clássico Brasil, segundo no
grandíssimo clásico São Paulo),
Sideral (clásicos Compara-
ción, Estados Unidos dei Brasil,
Apertura e América, segundo
no Gran Prêmio Carlos Pelle-
grini, para Brandlng e á frente
de Yatasto, extraordinário se-
mental), Siderea (Gran Prêmio
Selección, clásicos Criadores e
Jorge de Atucha), Sagitaria
(clásico Eliseo Ramirez e San-
tiago Unzué), Vemal (ganhador
das milhas internacionais de
Cidade Jardim e Monterrico),
Unicomus (clásicos Compara-
ción e Miguel Cané).

OUTRAS NOVIDADES
A Oaks winner carioca deste

ano, Cannelle (Earldom n em
Chadai, por Sandjar), criação
do Haras São Luiz e proprieda-
de do Haras Santa Maria de
Araras, viaja na próxima sema-
na para São Paulo a flm de ser
coberta pelo pastor-chefe do
Haras Rosa do Sul, Tumble
Lark, lead ing-sire das estatisti-
cas nacionais. Outra que viaja
para São Paulo é Eyshadow
(Luthier em Perle de Rosée, por
Prince Bio). Com a morte de
Lady Blackle, é quem será ser-
vida por Falkland, no Haras
Pimar.

Até o dia 1 de agosto, houve
11 nascimentos no Haras Santa
Maria de Araras, em Teresópo-
lis, sendo quatro machos e sete
fêmeas, todos atada sem nome.
Os potros são: Vacilante em
Oak Leaf, por Vai de Loir (10 de
julho), Vacilante em Interbella,
por Sabinus (10 de julho), Mille-
niun em Gas Mask, por Deco-
rum (22 de julho) e Sabinus em
Snipus, por In The Glaoming
(30 de julho). As potrancas são:
Rio Bravo em Blast, por Deco-
rum (10 de julho), Sabinus em
Abilene, por King Buck (16 de
julho), Vacilante em Lady Blac-
kie, por Our Michel (18 de ju-
lho), Rio Bravo em Rondina,
por Kranoir (28 de julho), Brac
em Clnder, por Decorum (29 de
julho), Vacilante em Cat Nap,
por March Past (1 de agosto) e
Sabinus em Rage, por Adil (1 dé
agosto).

  Foto de Joié Comllo da Silva
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Cânter
• Vamos, hoje, voltar a ver
como andam as médias de dis-
iânclas nos dois principais hi-
pódromos brasileiros. Em Ci-
dade Jardim, quinta-feira terá
1 mil 260 metros, sábado, 1 mil
270 metros, domingo, 1 mil 390
metros e segunda-feira, 1 mil
410 metros (a melhor da sema-
na). Na Gávea, quinta-feira te-
rá 1 mil 170 metros (a pior da
semana), sábado, 1 mil 340 me-
tros, domingo, 1 mil 260 me-
tros, segunda-feira, 1 mil 310
metros. Como vemos, o panora-
ma está muito ruim. Em rela-
fio à distribuição das dlstân-
cias, na Gávea, haverá, em um
total de 38 carreiras programa-
das, cinco em percurso igual ou
superior à milha, sendo que
uma em 2 mil 400 metros e as
outras quatro em 1 mil 600
metros. Sáo Paulo, neste aspec-
to. também está melhor esta
semana. Programou, em um to-
tal de 40 páreos, oito em per-
curso igual ou superior à mi-
lha, sendo que cinco nesta di»-
tància (inclusive o clássico de
domingo), 1 em 2 mil 200 me-
tros, 1 em 2 mil metros e o
restante em 1 mil 800 metros.
* A principal prova desta se-
mana em Cidade Jardim é o
grttadé clássico João Adhemar
de.Almeida Prado (Grupo I), a
Tftça de Prata de potros, 1 mil
6081 mgtros, pista de grama, Cr$
SSmJÜiôes850 mil ao vencedor.
As montarias oficiais sáo as se-
guintes:
1. 1. Serradilho,E. Ferreira.... 2
Í. 3. Dorianto.R.L. Araújo 3-;3?Vini Vidi Vicl, A. Barro-
AgS3£ 4
3. 4. NewAttack,J.Garcia... 11
v-S 

"Ólenmore, J. M. Amorim
16

4. S. Nunca Dobra, A. Proen-
«a 20" Nóvis,J. Machado 12
& 6. KidCurry.V. Matos 10

" Baracat,D.L.Albres 15
é. 7. Campal, I.Quintana 1

" Gaiato, E. Le Mener Fi-
lho 7
i " Sir Sir, J.Amaral 0

T. 8. Champgne Blsquit, 8. P.
Barros 17u " Luminoso,!Rocha 5

• " Quintaneiro, L. A. Perei-
*...!.; 13
8. 9. Equation, A. Bolino 9

. " Estafette, A. Bolino 18
i "Embout.J.Fagundes 8
: " Expansivo,J.Fagundes 14" " Efesivo,A.F.Correira....l9
i O norte-americano Xmas
Box. que acabou náo correndo

Lorrio é um dos candidatos ao primeiro páreo da reunião desta noite no Hipódromo da Gávea

Noturna de hoje. páreo a páreo

o Grande Prêmio Brasil, terá
que participar de uma prova
no pais dentro de, no máximo,
90 dias, tempo de duração de
seu visto de entrada, e para
continuar no Brasil, a flm de
servir na reproduçào, terá que
terminar até em quarto lugar
em uma prova de grupo, o que,
conseqüentemente, é da maior
importância para o grupo de
proprietários que o adquiriu,
encabeçado por Elazar David
Levi, cujas cores defenderia no
último domingo. Xmas Box
sentiu do boleto anterior direi-
to, agravando uma contusão
que já havia sentido em Bel-
mont Park, por ocasião de seu
último trabalho de 2 mil 400
metros nos Estados Unidos, já
em preparativos para o Gran-
de Prêmio Brasil. Zilmar Duar-
te Guedes, treinador do fllho
de Tom Rolf em Pradella, vai
observar o corredor nos próxi-
mos dias para saber das possi-
bilidades de recuperá-lo para
corridas, o que considera mui-
to viável. Segundo a Lei do
Turfe, para Xmas Box poder
ficar no Brasil, independente-
mente de um resultado em pis-
tas nacionais, era necessário
que tivesse vitórias em provas
de Grupos I, n ou lü. Mas há
para os proprietários uma es-
perança, pois a Lei está para se
tornar mais flexível, permitia-
do que os corredores que te-
nham colocações em prova de
Grupos leu também possam
ficar e Xmas Box foi terceiro
colocado no San Juan Capis-
trano Handicap (Grupo I), no
Hipódromo de Santa Anita, na
Califórnia.

A égua Miss Welsh que cor-
reu pouco na sua última apre-
sentação na Gávea, segundo os
seus responsáveis sofreu um
problema no posterior direito
na partida e não pode ser exigi-
da por Albenzio Barroso duran-
te a competição. Os seus pro-
prietários esperam trazê-la no-
vãmente ao Hipódromo da Gá-
vea no Grande Prêmio Duque
de Caxias, dia 24 deste mês.

A égua Quest do Haras Bar-
ra Nova está sendo negociada
para o Haras Nacional, de Ar-
mando Carneiro. .

Os responsáveis pelo Haras
Santa Ana do Rio Grande colo-
caram à venda para abrir vaga
em suas cocheiras, os seguintes
animais: Quality Place, cinco
anos, cinco vitórias, Quartzo,
cinco anos, cinco vitórias, Po-
dem Jogar, seis anos. sete vitó-
rias, Quality Street, cinco anos,
cinco vitórias e Chcare, quatro
anos, uma vitória,

Montarias
para
2- feira
1° PÁREO—òi 20 horai — 1.100 metroí
C47S.000.00 Kg.
I—1 Bello Strego.R. Silvo 57
2—2 Gogó, M. Peres 53

Effervescenzo, G. F. Almeido 56
3—4 Edanka, A. Romos 5á

Niki,A. Ferreiro 57
4—6 Sallamohj.Pinlo 56

Loyuca.R. Freire 57

T PÁREO — Á« 20h30m —1.600 metro»
Cr$68.000,00—(1° DUPIA-EXATA) Kg.
1—1 Colaborador, J.Ricardo  57

2 Calavadás.F.PereiraP  57
2—3 SevenSeas.G.F. Almeida.... 58

Fiumiccino, M. Voz  5B
3—5 Rondjar, A. Oliveira  57

Asterlee.J.F. Fraga  56
4—7 Abdul,J.Molla  5B

Acorope.Jz.Garica  56
Rampsar, A. Ramos  57

3" PÁREO—À» 21 hom»—1.600 metro»
CrS 78.000,00 —(INICIO CONC. 7 PON-
TOS) Kg.
1—I Gowan.J. Pinto  1 57

Jack Black, F. Pereira  2 57
Izano.J. Esteves  3 57

2—4 Oépio,F.Esteves  4 57" Danaraby,J.Ricardo  8 56
3—5 Croguotó.J.Molto  5 53

6 Xandoquinha,E.Morinho  6 57
4—7 Royal Fortune, A. Oliveira  7 57

4° PÁREO— 6» 21h30m —1.100meiro»
Cr$58.000,00 Kg.
I—1 Social, F. Araújo 53" Ibaizabal,I.Brosiliense 55
2—2 Volek,J.Malto 53

Humbird,J.Pinlo 58
3—4 Guitarrista,G.F.Almeida 54

Decujos,J.Ricordo  6 53
4-6 Allez.F.PereiraP  7 58" Dilan,A.Ferreira  8 55

5° PÁREO—àt 22 hora» — 1.300 metro»
Cr) 78.000,00—(2° DUPIA-EXATA)— Kg.
1—1 Oythos.F. Pereira  57

2 Kholed,W.Goncolves  57
2—3 Wisdom.R. Freire  56" Ballistic,J.Pinlo  57

Katmandu,J.R.Oliveira  57
3—5 Dorige.A.Ramos  56

Arequito,F.Esteves  57
Great Challenge, J. Ricardo 57

4—8 Kibo,M.C.Porto  57
FinoTroto,J.Malta  10 57

10 Alinhado.R.Silvo  11 56

é» PÁREO —À»22h30m —1.300 metro»
Cr$68.000,00 Kg.
1—1 Barrarlas.G.F.AImelda 1 58

2 Balgado, A. Ramos 2 58
2—3 Circeu, J. Ferreira 3 58

4 Farec,F.Esteves 4 58
3—5 Grileiro.J.Malta 5 58
4—6 Bondoir,J.Ricardo 6 58

Bernordo.C.Morgado 7 56

7° PÁREO—Àt 23 hora» —1.300 metro»
Cr$78.000,00 Kg.
1—1 Quelo.G. F.Almeida 56

CorbegJ.Pinto 55
Argozol.F. Silvo 56" Jidun, M. Peres 54

2—4 RegroTrc»,A.Oliveira 56" UpRoyal.R.Freire 10 56
3—5 Aron,J.Ricardo 55

6 GoríanJ. Ferreiro 56
4—7 Kubrick,F.Esteves 55

Piccolomondo.A.Ramos 54
Chanchôo,F.PereiraP 11 55

• 8° PÁREO —àt 23h30m —1.200 metro.
C$68.000,00 Kg.
I—1 MildoesteR. Marques  1 58

PantaleãoG. F.Almeida  2 58
2—3 EnergiqueJ.Ricardo  3 58

FuchiqueiroE.B.Queiroz  4 58
3—5 CeraviglioF. Esteves  5 58

6 YnoelF.Silvo  6 58
4—7 AAixuangoE.Sontos  7 58

JeremieJ.Ferreira  8 58
CtrroFormosoC.Ameslely..9 58

9° PÁREO—6» 23hS5m —1.300 metro»
0)68.000,00—(3° DUPIA-EXATA)- kg.
1—1 PomitoP. Cardoso  57

. 2 FilibertoJ.Mallo  55
limõoGalegoJ.Pinto  57

Continente J.Ricardo  57
ClerusJ. Ferreira  57
JustinianJ. Esteves  57

3—7 Light As Air. C.Amestely  58
8 SirLancerJ.R.SIIvo  56" EICarameloF.Silva  12 57

4—9 JoeiroA.Oliveiro  57
10 Anot6vC. Morgodo  10 55
11 Rei de Bastos G.F. Al meida  11 57

SERVIÇO

SEXTA-FEIRA
CADERNOB

JORNAL DO BRASIL

1° PÁREO —à» 20H00 — 1000 metro» — Tom Sowyer — ImOOs — (Areia)

1— 1 Látex,D.F.Graça 56 3o ( 9) Barter e Humbold 1100 NU Im08s3. J. D. Moreira
2 Idler J Escobar 56 Estreante Estreante S.Moroles

2—3 English J Ricordo 56 5o ( 9) Barter e Humbold 1100 NU Im08s3. R. Nohid
" Exemple,R.Freire 56 6° ( 8) Flu Maid e Lucrativo 1000 NP Im02s3. R. Nahid

3—4 BaqdodSin,U.Meireles 56 Estreante Estreante J. Morchont
4—5 Chopelier,F.Esteves 56 3o ( 6) Yasmine (CP) 1100 NP Im09s4. S. R. Gui

6 Lorrio I Brosiliense 56 12°(13) Overtown e Von Royal 1400 GL Im24s4. E. C Pereiro

2° PÁREO- - ò» 20h30 — 1300 mtro» — Yard •
DUPLA EXATA

¦ ImlSi 3/5—(Areia)

1—1 M.deVenlo.M.G.Sanlo» 57
2 Night Cup, P. Cordoso 58

2—3 DonManolo.R.Silva 57
4 Forahoun, U.Meireles 58

3—5 GrandVille.W.Gonçalves.... 58
Arvik,F.Esteves 55

El Mercúrio, A. Oliveira 57
4—8 Hentol.R.Morque» 54

9 Tocho,J. Pinto 56
10 BasFond.J.Ricardo 10 56

1°( 8)
2°( 7)
4o (10)
3= ( 7)
2o- (10)
Io ( 7)
5o (10)
8°( 8)
Io (11)
Io (10)

Mc loren e (BH)
Bambur e Forahoun
Melvin e Grond Ville
Bambur e Night Cup
Melvin e Greacus
Sávio e Cincinnati Kid
Balado e Mister Yato
Doodle e Grand Connyon
Bernardo e Hilador
Diurno (CP)

1300
1300
1200
1300
1200
1100
1600
1000
1200
1100

Al
NP
NI
NP
NI
Al
NI
NL
NI
NP

Im24s2.
Im20s
Iml4s4.
Im20s
Iml4s4.
Im08sl.
Im43s4.
Im01s3.
ImlSs
ImlOs

F. P lavor
O. Cordoso
F. Abreu
A. Araújo
E. Coutinho

F. Saraiva
A. P. Silva

S. França
O. Ulloo
S. R. Cruz

3o PÁREO — àt 21h00 — 1000 metro» — Tom Sowyer — ImOO» — (Areia)
INICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

1—1 Golilia.O.Ricordo 58
2 lluminoted.J.Reis 58

2—3 Auvergne, F. Esteves 57
4 Jalvina.G.F.AImeido 58

3—5 HarpIna.J.L.Marins 58
6 Tarinsko.J.R.Oliveiro 57

4—7 QueenBealriz.R.Freire 58
AboTIme.J.Ferreira 58
Cerva,J.Ricardo 58

8° (8)
6°( 7)
2°( 9)
9° (9)
8° (9)
6° (8)
T (10)
4° (9)
3» (9)

Jorbule (CJ)
Juong Ho e Mabaiba
Amaporá e Cerva
Dono Rosa e Prodice
Amaporá e Auvergne
Berrugo e Janistar
Harmando e Amaporã
Amoporã e Auvergne
Amaporã e Auvergne

1500
1100
1100
1000
1100
1100
1000
1100
1100

AP
NP
NP
NL
NP
NM
NL
NP
NP

Im35s8.
Im09sl.
ImlOsl.
Im02sl.
ImlOsl.
Im09s2.
1 m02s2.
ImlOsl.
ImlOsl.

A. Ricardo
W. O. Vargas
R. Tripodi
G. L. Ferreiro
A. Orciuoli
A. A. Silva
J. E. Souza
O.M. Fernandes
R. Nahid.

4» PÁREO — à» 21h30 — 1000 metro» —Tom Sowyer — ImOOs — (Areia)

1—1 Doneogle, J.R. Oliveira 57• " DetpIttdr.R.SIIva 57
2 Getty,J.Pinlo 57

2—3 Fobui,J.Ricordo 57
4 Rovelensko, F. Esteves 57

3—5 Grazionojz. Garcia 57
Ujorge.H.CunhoP 57
Uleo,G.F.Almeida 57

4—8 Combrodo, A. Oliveira 55 '
9 Alfil.J.Ferreira 10 57

10 Sontulin.M.G.Sontot 11 57

Estreante
8° (10) Katmandu e Roadside
Estreante
2° ( 9) Bold Prince • Abayubà
7° (11) Chatolinha e Chano
9o (10) Combrodo (SV)

13° (14) Dignio e Fobu»
10° (10) Katmandu e Rosodside
8° ( 9) Gozetelro • Selvagem
2° ( 5) Rei de Bastos (BH)
2° ( 5) Tubarano (BH)

Estreante
1200
Estreante
1200
1200
1100
1000
1200
1200
1100
1100

AL Iml6s3

Iml5s4.
Iml7sl.
Iml3s2.
Im03s2.
Iml6s3.
Iml6s4.
Imlls4.
Iml3s4.

R. Nohid
R. Nahid
N. P. Gome» P
A. Nahid
J. B. Silva
5. M. Almeido
H. Cunha
J. Borioni
A. Orciuoli
O.M. Fernandes
F. P. lovor

S° PÁREO—ã»22h00- -1600 metro» — Farinelll -
DUPIA EXATA

• lm37s 2/5—(Areia)

1—1 Notivus, J.Ricardo 56" McLaren,F.Esteves 56
2 SeloVerde.G.A.Feiió 56

2—3 PetitParisien,J.R.Oliveira.. 55
4 Oilan,E.Morinho 55" Valdo,J.Mendes 56

3—5 Vorlondi.A.Abreu 58
Easy love, J.Escobar 57

Goblin.J.PInto 58
4—8 Vogler,C.Xavier 58

9 El Caulo.H. Cunha 10 58
10 Docker,P.Cardoso 11 55
11 Skopelos,G.F.Almeido 12 57

6° ( 9) Decálogo e Skopelos
2° ( 6) Moinho de Vento (BH)

13° (14) Czar Nicolai e Easy love
1° ( 9) C. Dimitri e Volcanic
2° (10) Berlioz e Vallon
1° ( 9) Tranzado e Aeroporto
5° (10) Berlioz e Dilon
2° (14) Czar Nicolai e Berlioz
4° ( 9) Decálogo e Skopelos
8° (10) Berlioz e Dilan
9° ( 9) Boby Sing e Cam l'Anthony

10° (13) Parceiro e Canhonaco
2° ( 9) Decálogo e Vogler

1600
1300
1300
1500
1300
1600
1300
1300
1600
1300
1300
1600
1600

NL
AL
NL
AM
NP
NL
NP
NL
NL
NP
NL
NL
NL

lm43sl. A. Poim P
Im24s2. A. Poim P
lm22sl. R. Morgado
I m36s- R. Nahid
Im22s3, S. Fronça
Im42s4 S França
Im22s3. O.M Fernandes
lm22sl. W. Meirelles
lm43sl. A. P. Silva
Im22s3. A. Ricardo
I m22s2. H. Cunha
Im42s2. I. Acuna
Im43s1. G. L. Ferreira

6° PÁREO—à« 22K30 —1300 metro» — Yard — 1 ml8»3/5 —(Areio)

1—1 Armênio, J.Pinlo 58
2 lnnocencio,LMoia 58

2—3 Mulirõo.J.F.Froga 57
Fone,E.FreIre 57

Epiploon.R. Marques 56
3—6 Don Banjo, C. Xavier 58

Sesmo,P.Cardoso 58
Solopard, R. Freire 57

4—9 Kalok.A.Souzo 58
10 DirtyHarry.W.Gonçalves 10 58
11 Greenness,G.A.Feii6 11 57

4° ( 8) Ficha Um (CP)
7° (13) Bllu e Czar Piotr

12° (15) Latim e Czar Piotr
4° (13) Bilu e Czar Piotr

10° (12) Hilarious e A. L'Amour
4° (12) Póbulo(CJ)
3° ( 9) Delfim Prince e Kineto
6° (15) Latim e Czar Piotr

10° (11) Trupim e Latim
11° (14) Konma » Zaisan
10° (13) Bilu e Czor Piotr

1200
1100
1100
1100
1000
1300
1300
1100
1200
1400
1100

NP
NM
NL
NM
NL
AM
NP
NL
NL

. AP
NM

Iml8s4.
ImlOs
ImlOs
ImlOs
Im03s4.
Im22s
lm23s
ImlOs
Iml7s2.
Im30sl.
ImlOs

J. Q. Souza
S. França
B. Ribeiro
A. P. Silva
A. P. lavor
R. Morgodo
O. Cardoso
W. Penelas
L Acuna
E. Coutinho
N. P. Gomes P

T PÁREO — à. 23h00 — 1000 metro» —Tom Sowyer — ImOOs — (Areia)

1—1 Gde. Alvorada, J. L. Marin» 1
2 El Passaporte, R. Marques 2" Abientot.LMaia 13

2—3 Embalador, H. Cunha 3
Gualós, H. Vasconcelos 4
Rei Rick, S.M. Cruz 5

3—6 Snow Fate, M. Peres 6
Lorrei,I.Brosiliense 7
DanAugutt,F.G.Silva 8

4—9 BoIzello.E. Santos 9
10 Klavier, J. Ferreira 10
11 Oberti.Jz.Garcio 11
12 Brucutu, I.Souza 12

54
58
56
58
58
58
58
56
58
55
58
55
55

5° (10) Rafael e Czor Piotr
11° (11) Súdito e Xis Crack

9° (12) Torquinio e Otherwise
1° ( 7) Sesmo e Baroness

10° (12) Tarquínio e Otherwise
3° ( 8) Horsete • Jogo Certo
4° (12) Tarquínio • Otherwise
7° (12) Tarquínio e Otherwise
5° (12) Taruinio e Otherwise

11° (13) Poulaoe Sesmo
8° (11) Rubi Ruivo e Edgard
3° (12) Tarquinio e Otherwise
4° ( 8) Venezo • Zaisan

1000
1200
1200
1400
1200
1100
1200
1200
1200
1300
1000
1200
1100

NL
GL
NL
AM
NL
NP
NL
NL
NL
NM
AU
NL
NI

Im02s3.
Iml2s
Imlós3.
1 m30s4.
Iml6s3.
ImlOs
1ml6s3.
Im!6s3.
Iml6s3.
Im23s2.
Im02s
Iml6s3.
Iml0s3.

A. Nohid
S. França
S. França
H. Cunha
A. V. Neves
A. Ricardo
C. Ribeiro
E. C. Pereira
S. T. Câmara
R. Costo
O. J. M. Dias
R. Corrapito
A. Orciuoli

8° PÁREO— o»23h30m 1100 metro»—Galego — 1m06s2/5—(Areia)

1—1 Bariska.R. Silvo 1
Fil,J.Ricardo 2

Shelka,F.Esteves 3
2—4 Aritamirim,J.F.Fraga 4

Bivertida,G.F.Almeida 5
Gionina,P.Cardoso 6

3—7 Scopas,J.Pinlo 7
Kimber.W.Gonçalves 8
Gagá.M.Peres 9

4—10 Tubarano, M. Alves 10
11 BeauBiiou.V.Oliveira 11
12 Ag. da Pátrio, I.Brosiliense... 12

10° (10) Billirubino e Agra
10° (14) Regrei e Lagoa do Abaeté

3° ( 5) Soter (BH)
8° (12) Niki e águia da Pátrio

(12) Niki e Águia da Pátria
(12) Niki e Águia do Pátria

6) Madel (BH)
(14) Regrei e Lagoa do Abaeté
16) Zocynthe (O)

7) Logoo do Abaeté e 8. Ille
8) Dido (CP)

4°
5°
1°
3°
9°
7°
1°
2° (12) Niki e Tuyuneta

1000
1200
1100
1000
1000
1000
1200
1200
1000 

'

1300
1100
1000

NM
NM
AL
NL
NL
NL
AL
NM
GL
NM
NU
NL

lm03s
Iml7s3.
Iml4s
Im0ls4.
Im0ls4.
Im01s4.
Iml7s
Iml7s3.
59s4.
1 m24s2
ImlOsl.
ImOM

O. Serra
A. Nohid
O.M.Fernandes
P. M. Piolo
W. Aliono
0. Cardoso
1. C. Borioni
W. P. Lovor
S. T. Câmara
J. Marchant
W Meirelles
J. Pedro P

—
9° PÁREO — àe 23H55 — 1300 metro» — Yard — 1ml8s 3/5 •

DUPLA EXATA
• ( Areia)

1—I Bororá.R.Silvo  58 4° ( 8) Trifle e Feu dinfer 1300 NU Im2ls4. W. Penelos
JogoCerto.G.AFeiió  57 1° ( 9) Innáclo (CP) 1100 NI ImlOsl. N P. Gomes P
Rafael,F.Esteves  55 1° (10) Czor Piotr e Jeca Totu 1000 NL Im02s3. C. Roso

Dalomito,I.Brosiliense  56 6° (12) Tarquinio e Otherwise 1200 NL Iml6s3. W. G. Oliveira
2—5 Nalequino.A.Abreu  57 9° (12) Adorme e Donei HOO NP Im09s3. O.M.Fernonde»

CzarRurik.E.Freir»  56 4° ( 9) Petit Parisien e C. Dimitri 1500 AM lm36s. F. Abreu
NoipeOuro.LMaia  56 5° (12 Adorme e Donei 1100 NP Im09s3 H. Cunho
Donei,J.Ricardo  55 2° (12) Adorme e Veralrum 1100 NP Im09s3. J. B. Silvo

3-9 Veratrum.E.Marinho  55 3° (12) Adorme e Donei 1100 NP Im09s3. G. Ulloo" Aeroporto.Jz.Garcio  12 56 3° ( 9) Voldo e Tranzado 1600 NL Im42s4. J. Borioni
10 Dalpiaz.C.Morgodo  10 S5 6° ( 7) Pássoro Selvagem (BH) 1100 AL Iml3s1. A Paim P
11 VictordeLube.U.Meireles.... 11 56 4° (12) Adorme e Donei 1100 NP Im09s3. E. Cardoso

4—12 Cavaignoc.R.Freire  13 57 6° (10) fttanqueira e Spoleto 1200 AM Imlásl. J. E. Souzo
13 SaintSoleil.P.Cordoso  14 55 4° (II) Social e Fobino 1100 NL Im09s O. Cardoso
14 KingBlue.D.Guignoni  15 58 5° (10) Volcanic e Sator 1400 AU Im30s C I P Nune»
15 Ephesso»,C.Xavier  16 56 9° (11) Social e Fabiono 1100 NL lm09s A Ricardo

Retrospecto
Io páreo: Látex —English —Idler
2opáreo: Grand Ville—Bas Fond—Arvik
3o páreo: Auvergne — Cerva — Jalvina
4o páreo: Fobus — Rovelensko — Uléo
5° páreo: Mc Laren—Goblin—Easy Love

6o páreo: Dirty Harry — Sesmo—Armênio
7° páreo: Klavier — Grande Alvorada —
Oberti

Kimber — Gianina — Bivertida
Donei — Saint Soleil — Nale-

8o páreo:
9° páreo:
quinho

Volta fechada
Escoriai

A indiscutível vitória de Damping
/l Wave (Tumble Lark em Teresa II,

r\ por Imbróglio), criação e proprie-
dade do Haras Rosa do Sul, sába-

do, nos dois quilômetros do grandíssimo
clássico Organização Sül-Amerieana de
Fomento ao Puro-Sangue de Corrida
(Grupo I, e nâo II, como errônea e insisten-
temente saiu nas publicações oficiais da
semana passada), o Brasil das éguas, con-
firmou, integralmente, ser ela a melhor
égua em entrainement no país. Só lamen-
tomos o acidente que terminou por afastar
Cannelle (Earldom II em Chadai, por
Sandjar), criação do Haras Sâo Luiz e
propriedade do Haras Santa Maria de
Araras), definitivamente das pistas, pois o
novo encontro entre as duas melhores
representantes da geração nacional nas-
cida em 1976 neste Brasil das éguas, teria
sido sensacional na medida em que pode-
lia lançar alguma luz sobre a superiorida-
de de uma ou de outra. (Como escrevemos
anteriormente, apesar das críticas, consi-
déramos Cannelle mais interessante, em-
bora de classe igual à de Damping Wave.)

Cannelle, porém, não mais correrá,
tanto que será servida exatamente pelo
pai de sua rival e qualquer discussão,
neste sentido, será, a nosso ver, bizantina.
Realmente significativo é que Damping
Wave continua em corrida e tornou-se o
principal nome feminino de nossas pistas.
Sábado dominou com firmeza e autorida-
de suas adversárias, impondo, desde a
largada, a sua melhor classe. Deixou
Quest (Locris em Quivafalá, por Pharas),
criaçáo do Haras Sideral e propriedade
do Haras Barra Nova, que deveria ter
ficado na cocheira, regular o ritmo da
prova até o momento em que houve por
bem assumir o papel de animatrice do
espetáculo. Sua ligne droite foi rigorosa-
mente tranqüila, pois nenhuma de suas
adversárias realmente chegou a colocar
em perigo seu triunfo. Já nos 400 metros,
ninguém poderia ter ilusões de ganhar o
páreo, pois esteja estava decidido. O fato
de o panorama feminino atual no Brasil
(assim como, em parte, o de sprinters e
milers também) não ser particularmente
expressivo, resta secundário. Uma ques-
tão de realismo. Diga-se de passagem que,
sábado, inclusive, Damping Wave, cujo
modelo, já várias vezes, elogiamos nesta
coluna, não se apresentou em estado par-
ticularmente de chamar a atenção, pare-
cendo-nos um tanto fina em demasia.

A nosso ver, a rigor, nada a falar sobre
as demais concorrentes, já que foram me-
ras coadjuvantes. Um páreo que não en-
trará para a história.

¦ ¦ ¦

A 

programação da semana do gran-
díssimo clássico Brasil foi encerra-
da com a disputa, segunda-feira à
noite, dos 2 mil 100 metros do semi-

clássico Delegações Turfisticas, finalmen-
te reconhecido como tal pelo Jóquei Clube
Brasileiro embora, oficiosamente, o fosse
há muitos e muitos anos, desde que era
corrido no sábado, em 2 mil 400 metros e
pista de grama.

Embora sua vitória tenha ocorrido
mais por peripécias de percurso, náo há
dúvida que Artung (Zenabre em Argúcia,
por Timão), criação do Haras Tibagi e
propriedade do Stud B.B.C. é, dentro do
nível semiclássico, interessante corredor
na raia de areia. Assim, acabou aprovei-
tando to perfection a oportunidade dada.
É bom lembrar que foi ele o ganhador de
prova tecnicamente equivalente disputa-
da na segunda-feira do último grandíssimo
clássico São Paulo, o semiclássico Impren-
sa, em 2 mil 200 metros.

Irmào do derby-winner carioca de
1975, Arnaldo (Tang), Artung venceu com
dificuldade e por pequena diferença, resis-
tindo ao esforço final de Match Point
Again (St. Ives em Nove Horas, por Nisos),
criação do Haras Santa Rita da Serra e
propriedade do Stud Lawn-Tennis. Este
teve percurso dos mais infelizes, sobretudo
uma ligne droite onde a indecisão espacial
de seu piloto foi a tônica. Esta indecisão,
inclusive, acabou-lhe sendo fatal pois em
corrida um pouco mais tranqüila e feliz
possivelmente teria sido o ganhador. Tra-
ta-se de outro corredor bem simpático
neste nível embora sacrificadíssimo por
campanhas das mais severas. Antes deste
seu segundo lugar, o filho da clássica Nove
Horas já havia produzido performances
bem razoáveis nesta mesma esfera, pois foi
ele o ganhador dos dois quilômetros do
Orande Handicap de Outono e runner-up
de Bravio na milha do semiclássico prepa-
ratório para as nossas Two Thousand Gui-
neas (grande clássico Estado do Rio de
Janeiro, Grupo I).

Voltando a Artung, gostaríamos de
registrar que, na areia, este neto de Pharas
já havia corrido de modo bem razoável em
prova de nível clássico, pois foi ele o segun-
do colocado nos dois quilômetros do im-
portante clássico Linneo de Paula Macha-
do (Grupo n), segundo comparação de
cavalos de Cidade Jardim, perdendo para
Molhado mas chegando à frente de Garve,
este já ostentando uma preciosa segunda
colocação no grandíssimo clássico Derby
Paulista (Grupo I) e, em seguida, ganhador
do importante clássico Rafael Aguiar Paes
de Barros (Grupo II), comparação de pro-
dutos, segundo no grandíssimo clássico
São Paulo, primeiro no simplesmente clás-
sico Protetora do Turfe e, em belo estilo,
no grande clássico regional Bento Gonçal-
ves (Grupo D.
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Richer chega sem planos
Waimea 5000 é
antecipado para
4a. no Arpoador

Como a maioria dos surfistas
estrangeiros tem de estar na
Califórnia até dia 20 para dispu-
tar mais uma prova do circuito
Internacional, os organizadores
do Waimea 5000 resolveram an-
tecipar o campeonato para
quarta-feira dia 13. O Inicio da
triagem foi mantido para do-
mingo, a partir das 8 horas, na
praia do Arpoador.

A triagem termina terça-feira
e dos 120 participantes apenas
12 se classificam para o Wai-
mea, competição válida pelo
Campeonato Mundial e que se-
rá disputada por 32 concorren-
tes. Os havaianos Michael Ho,
Dane Kealoha e Bobby Owens,
os australianos Peter Tawnend
e Jan Caim, e o sul-africano
Shaun Tomson chegam ama-
nhã ao Rio.
CLIMA FESTIVO

Muitos banhistas estão apro-
veitando o bom tempo e indo
ao Arpoador para ver os surfis-
tas brasileiros e estrangeiros
treinarem. O local da competi-
ção terá um verdadeiro clima
festivo a partir de sábado,

quando o conjunto a "Cor do
Som" abrirá oficialmente a
competição com um show ao ar
livre. Domingo, após a primeira
etapa da triagem, a música fica-
rá por conta de Moraes Moreira.

Os participantes da triagem,
todos convidados, serão dividi-
dos em baterias de quatro, pas-
sando à fase seguinte os dois
primeiros de cada uma, até que
atinja os 12 que passarão ao
Waimea. Esses 12 surfistas se
juntarão aos oito mais bem co-
locados do ranking mundial de
1979, aos oito melhores do ran-
king de 80 e aos quatro brasilei-
ros mais bem colocados no ran-
king: Daniel Friedmann, Cauli,
Ricardo Bocão e Rico.

De quarta-feira a sábado, os
32 surfistas disputam o Wai-
mea, concorrendo a prêmios
que somam um total de Cr$ 1
milhão, o que está servindo de
estímulo a vários surfistas no-
vatos. Já estáo no Rio os aus-
tralianos Jim Banks, Tuzo Jer-
ger e Cheyne Horan, este vence-
dor do Waimea de 1978. No ano
passado, o Rio não fez parte do
circuito internacional.

para Olimpíada
^^ Me de luli Morte.
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Fluminense estréia
no Estadual de Vôlei
com Bernard no time

Contando com o jogador Ber-
nard Rajzman — que voltará
para a Itália somente nos últi-
mos dias de outubro, dessa vez
nâo mais só como jogador mas
também como capitão do Edi-
zione Panlni — o Fluminense
estréia no Campeonato Esta-
dual de Vôlei, dia 7 de outubro,
contra a AABB-Rio, enquanto
o Botafogo, atual campeão, en-
frenta o Flamengo, segundo a
tabela concluída ontem pela
Fedtração Carioca.

Bernard, que assim como Sui-
ço retornou ao Brasil antes da
delegação brasileira que dispu-
tou as Olimpíadas de Moscou,
já está treinando no Fluminen-
se—time onde começou a jogar
vôlei e de onde tinha-se transfe-
tido para o Edizione Panini —
com o técnico Vitlnho para não
perder a forma e, depois de ter
folga ontem, volta a se preparar
hoje. Na delegação brasileira
que chegou ontem, vieram ape-
nas Denise, Regina e Jacqueli-
he, da Seleção Feminina de V6-
lei, enquanto da equipe mascu-
Una flcou no exterior apenas
Badá, que seguiu para a Itália.

BOA EXIBIÇÀO

Para Bernard, o cortador de
maior destaque do Brasil, a Se-
leçáo de Vôlei conseguiu sua
melhor colocação olímpica — o
quinto lugar — com uma apre-
sentação excelente.

1 — Principalmente, ressalta
ele, contra a Polônia, campeã
olímpica de Montreal. Esta foi a
melhor partida que já vi uma
Seleção Brasileira fazer, inclu-
sive a que Joguei melhor. Acho
que naquele dia não perderia-
inos nem para a União Soviéti-
ca, que ganhou a medalha de
ouro.
; A boa atuaçáo de Bernard em
Moscou lhe valeram mais al-
guns convites dos times italia-
pos—um deles, inclusive, para

ser, além de técnico, jogador do
time de Roma. Ele pretende,
porém, aproveitar um pouco
mais sua boa fase como atleta e
vai manter-se no Edizione Pani-
ni, depois de jogar algumas par-
tidas do Campeonato Estadual,
em outubro, e todo o Campeo-
nato Municipal Adulto, que co-
meça no próximo dia 17, pelo
Fluminense. Assim, já pediu
antecipadamente dispensa da
Seleção Brasileira que devera
disputar um torneio amistoso,
no Canadá, contra vários pai-
ses, entre eles Cuba, Iugoslávia
e Romênia, em setembro.

PLAY VOLLEY-80

O Play Volley-80 terá suas
semifinais e finais disputadas
neste flm de semana, na praia
de Ipanema, em frente ã Rua
Montenegro. Nas semifinais, es-
tão programados cinco jogos da
categoria ali stars (Shell x Di-
jon Big, BCF x Neutrox, Com-
pany x Dijon Go, vencedor do
Io jogo x vencedor do 2o e ven-
cedor deste confronto x perde-
dor do 3o e Ipanema Lights x
Blbba da categoria girls e Ha-
nover Recreio x Hanover Mon-
tenegro na categoria master.

Nas finais, domingo, jogarão
Neutrox x vencedor da semifl-
nal na categoria grils, Dijon
Gold x vencedor da semifinal
na categoria master e os dois
semifinalistas da categoria ali
stars. Após os jogos, haverá a
festa de premiaçáo, com a dis-
tribuiçâo de Cr$ 150 mil aos
vencedores, que também rece-
berão medalhas da Federação
Carioca, e sorteio de rádios,
roupas, material esportivo e ou-
tros brindes oferecidos pelos
patrocinadores. Para a festa, fo-
ram convidados o Prefeito Júlio
Coutinho, jogador freqüente do
vôlei de praia, e o presidente da
Riotur, João Roberto Kelly.

Tenente vence prova
hípica em homenagem
à Polícia Montada

O Tenente Carlos, montan-
do Apoio, venceu ontem a
prova em homenagem ao 11°
aniversário do Regimento de
Policia Montada, disputada
na pista daquela guarniçâo.
A prova teve seis verticais
isoladas com altura Inicial a
l.lOm, chegando, no final, a
l,50m. O Tenente Carlos per-
deu apenas quatro pontos na
última passagem,
i Em segundo lugar classifi-
eou-se o Capitão Bonfim, com
Grajau, com sete pontos, se-
guido do Major Torres, com
Galante, eliminado a 1,50 m.
Empatados em quarto lugar
com três pontos perdidos a
1,40 m ficaram o Tenente Fer-
nando, com Monsieur, e o Te-
nente Ghedini, com Rico Ti-
po. Para hoje está prevista, ás

Cláudio da Mata, recordista sul-americano do salto em altura, com 2,18m, chegou triste por não ter nem se classificado

EVA perdem no atletismo
Roma—Estados Unidos, Alemanha Ociden-

tal, Canadá e outros países que aderiram ao
boicote aos Jogos de Moscou perderam o espe-
rado tira-teima com atletas que acabam de
regressar das Olimpíadas. Pelos resultados do
Torneio Internacional de Atletismo de Roma,
só Edwin Moses, recordista mundial dos 400m
com barreiras, o arremessador de disco Ben
Plucknett e os velocistas teriam chegado à
frente dos participantes dos Jogos de Moscou.

Nas provas femininas, à exceção da cana-
dense Angela Taylor, que venceu os lOOm com

tempo de lls27, insuficiente para conquistar
até mesmo a medalha de bronze, as campeãs de
Moscou confirmaram sua performance no Tor-
neio de Roma, cujo programa nào incluiu todas
as provas olímpicas. O outro único resultado
melhor que em Moscou foi do sudanês Kalita,
nos 1.500m homens.

O Torneio de Roma, que náo contou com
atletas da Alemanha Oriental, entre eles o
campeão olímpico e recordista mundial do sal-
to em altura, Gerd Wessing (2;36m), apresentou
os seguintes resultados:

Homens Torneio d« Roma Jogo» d« Motcou

100m 1. Stanley Floyd, EUA, 10s20 1. Allan Wells, GBR, 10s25
2. Carl Lewis, EUA, 10s23 2. Silvio Leonard, CUB, 10s25
3. Mel Lattany, EUA, 10s25 3. Pelar Petrov, BUL, I0s29

200m '• Piei™ Mennea, ITA, 20s01 1. Pietro Mennea, ITA, 20sl9
2. Don Quarrie, JAM, 20s40 2. Alan Wells, GBR, 20s21
3. Cliff Wiley, EUA, 20s70 3. Don Quarrie, JAM, 20s39

400m 1. Harald Schmid, RFA, 45sl7 1. Viktor Markin, URS, 44s60
2. B. Konchellan, KEN, 45s55 2. R. Mitchell, AUS, 44s84

3. V. Markin, URS, 46s20 3. F. Schaffer, RDA, 44s87

800m 1. James Maina, KEN, Im47s5 1. Steve Ovett, &BR, Im45s5
2. J. Robinson, EUA, Im47s6 2. S. Coe, GBR, Im45s9
3. Don Paige, EUA, Im47s7 3. N. Kirov, URS, Im46s0

1 500m 1. O. Kalifa, SUD, 3m38s0 1. S. Coe, GBR, 3m38s4
2. H. Jesus, POR, 3m38s4 2. J. Straub, RDA, 3m38s8
2. M. Derkin, EUA, 3m38s6 3. Steve Ovett, GBR, 3m39s0

5000m 1. K. Koskei, KEN, 13m30s9 1- M. Yifter, ETH, 13m21s6
2. F. Mamede, POR, 13m34s7 2. S. Nyombui, TAN, 13m21s6
3. D. Beurkle, EUA, 13m38s5 3. K. Maaninko, FIN, 13m22s0

HOmdbar 1. Gregg Foster, EUA, I3s5l l.l- Mulkelt, KUA, \JsJV
2. A. Campbell, EUA, 13s58 2. A. Cosonas, CUB, 13s40

3. R. Milburn, EUA, 13s81 3. A. Puchkov, URS, )3s44

400m, c/bar 1. E. Moses, EUA, 48s51 1. V. Beek, RDA, 48s70
2. J. Walker, EUA, 48s82 2. V. Argipenko, URS, 48s86

3. David Lee, EUA, 49s67 3. G. Ookes, GBR, 49sl 

3 000 c/obs '• Kip Rono, KEN, 8ml2s0 1. B. Malinowski, POL, 8m09s7
2. Scartezzini, ITA, 8ml2s5 2. F. Bayi, TAN, 8ml2s5
3. H. Tuwei, KEN, 8m22s4 3. E. Tura, ETH, 8ml3s6

A|tura 1. D. Moegenburg,'RFA, 2,30m 1. G. Wessing, RDA, 2,36m
2. C. Thranardt, RFA, 2,26m 2. J. Wszolo, POL, 2,31 m
3. G. Nagel, RFA, 2,26m 3. J. Freimulh, RDA, 2,31 m

0i 1. B. Plucknett, EUA, 67m 1. V. Rasshchupkin, URS, 66,64m
2. Mac Wilkins, EUA, 66,60m 2. I. Bugar, TCH, 66,38m
3. K. Hiptness, NOR, 63,92m 3. L. Delis, CUB, 66,32m

Martelo 1. K. H. Riehm, RFA, 80,70m I. Y. Sedyck, URS, 81,80m
2. Y. Sedykh, URS, 80,54m 2. S. Litvinov, URS, 80,64m
3. K. Tloghaus, RFA, 77,60 3. Y. Tamm, URS, 78,96m

,, 1. T. Vigneron, FRA, S,70m 1. W. Kozakiewicz, POL, 5, 78
2. W. Kozakiewicz, POL, 5,50m 2. C. Volkov, URS, 5,65m
3. T. Hintnaus, EUA, 5,40m 3. T.SIusarski, POL, 5,65m

Mulh*r*t

100m 1. A. Taylor, CAN, 11 s27 1. L. Kondratieva, URS, 11 s06
2. N. Bochina, URS, lls29 2. M. Gohr, RDA, 1H07
3. A. Brown, EUA, 1H36 3. I. Auerswald, RDA, llsl4

lOOm c/bar '• V. Komisova, URS, I2s39 1. V.Komisova, URS, 12s56
2. G. Rabsztyn, POL, 12s56 2. J. Klier, RDA, 12s65
3. L. Langer, POL, 12s60 3. L. Langer, POL. 12s65

] 500m 1- T. Kazankina, URS, 3m58s9 1- T. Kazankina, URS, 3m56s6
2. G. Doria, ITA, 3mS9s8 2. C. Wartengerb, RDA, 3mS7s8
3. M. Decker, EUA, 4m03sl 3. N. Olisarenko, URS, 3m59s6

Altura 1. S. Simeoni, ITA, l,98m . 1. S. Simeoni, ITA, l,97m
2. U. Kielan, POL, l,91m 2. U. Kielan, POL, l,94m
3. D. Brill, CAN, l,91m 3. J. Kirst, RDA, l,94m

9 horas, na pista do Regimen-
to, uma prova do calendário
anual do 16° Batalhão de Po-
licia Militar, em Campo
Grande, com obstáculos a
1,20 m e duas barragens.

Dublin — o' irlandês Eddie
Macken, com Carrolls, assu-
miu a liderança do Torneio
Internacional de Hipismo
desta cidade ao vencer ontem
a primeira prova. Ele cum-
priu os dois percursos sem
faltas, sendo que o segundo,
ao cronômetro, em 45s4. O
segundo colocado é Gerry
Mullins, também da Irlanda,
com Rockbarton—0 em 45s5
— e em terceiro a norte-
americana Melanie Smith,
com Vai de Loiic — 0 em
58s8.

Dê um áraço de jacaré no seu pai.
As famosas

camisas Lacoste
já são produzidas
noBrasilEna
Adonisvocêen-
contra a coleção

completa para o
Dia dos Pais.
Com o melhor
preço e o credita
mais rápido da
cidade.

Há 40 anos mudando a moda.
Agora também no Rio Sul.
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Terror ameaça
matar Samaranch

Madri—Dois dias depois de tomar posse
como novo presidente do Comitê Olímpico
Internacional (COI), o espanhol Juan Antô-
nio Samaranch já começa a enfrentar proble-
mas fora do esporte. Ele foi ameaçado de
morte por representantes do GR APO—Gru-
po Revolucionário Antifascista Primeiro de
Outubro—segundo informou ontem o jornal
Diário 16.

Samaranch já teria sido ameaçado de
morte há dois anos, quando ainda era Embai-
xador da Espanha na União Soviética, e
agora o grupo terrorista espanhol, de tendèn-
cia maoísta, reiterou a ameaça quando ele
voltar a seu país. Ele pediu proteção policial
para suas viagens pela Espanha.

Segundo a noteia do Diário 16, Sama-
ranch deve voltar dia 19 para Barcelona,
onde reside, e já comunicou ao Governo as
ameaças que tem recebido. O GRAPO é
acusado de ter cometido duas dezenas de
crimes, assaltos a bancos e atentados a bom-
ba contra edifícios públicos assim como uma
frustrada tentativa de assassinar o Rei Juan
Carlos e o Primeiro-Ministro Adolfo Suarez
em Palma de Majorca, há três anos.

Tenista João Soares
perde na Ia rodada
do Torneio dos EUA

Indianápolis, Estados Unidos — O brasi-
leiro Joáo Soares foi eliminado logo na pri-
meira rodada do Torneio Aberto de Tênis em
quadras de argila dos Estados Unidos. Per-
deu por 6/1 e 7/5 para o espanhol Manoel
Higueras, cabeça-de-chave número cinco. O
atual campeão do torneio é o norte-
americano Jimmy Connors que preferiu não
competir.

Connors, e John McEnroe preferiram dis-
putar partidas de exibição, embora o torneio
distribua uma bolsa de 300 mil dólares (Cr$
16 milhões 500 mil) em prêmios. Os resulta-
dos de ontem foram estes: Gene Mayer (EUA)
6/1,6/0 Leif Shiras (EUA); José Damiani (Uru-
guai) 6/4, 6/0 Hans Gildemeister (Chile); Ha-
rold Solomon (EUA) 6/2, 6/4 Rick Fagel
(EUA); Wojtec Fibak (Polônia) 7/5, 4/6, 6/1
Van Winitsky (EUA); José Luís Clerc (Argen-
tina) 6/4,6/3 Stefan Simonsson (Suécia); Vic-
tor Amaya (EUA) 6/4, 6/2 Charlie Owens
(EUA).

Evonne ganha
Pelas simples femininas, a australiana

Evonne Goolangong Cawley, atual campeã
de Wimbledon, venceu a norte-americana
Sherry Acker por 6/4, 6/2. Chris Evert Lloyd
derrotou Joanne Russell, dos Estados Uni-
dos, por 6/4,6/4. Andréa Jaegger (EUA) ven- •
ceu a compatriota Ann Henricksson por 6/1,
6/0. A romena Virginia Ruzici venceu a sul-
coreana Duk Hee Lee por 6/0, 5/7, 8/6; a
tcheca Regina Marsikova venceu a norte-
americana Sandy Collins por 7/6, 6/4; Rosa-
lyn Fairbanck (África do Sul) venceu Laura
Dupont, dos Estados Unidos por 6/3, 6/2,
enquanto a argentina Ivanna Madruga der-
rotou Susan Leo.da Austrália, por 6/0, 6/2.

Em Grove City, Estados Unidos, Peter
Fleming derrotou o australiano Brad Dewitt
por 6/1,6/3, pela primeira rodada do Torneio
de Tênis Masculino de Grove City. Russel
Simpson, da Nova Zelândia, derrotou o sul-
africano Johan Krier por 6/3, 6/7, 6/2; Gene
Marlin (EUA) venceu John Yuill, da África do
Sul, por 3/6, 6/2, 7/6; Brian Gottfried, dos
Estados Unidos, derrotou a compatriota
Chip Hooper 6/0, 6/3; Brian Teacher (EUA)
venceu Scott McCain por 6/3, 6/4; o porto-
riquenho Francis Gonzalez venceu o indiano
Sashi Menon por 7/6,4/6,6/3; e o romeno Ilie
Nastase passou à segunda rodada após elimi-
nar o norte-americano Fred McNair, por 6/4,
6/2.

de 84
O chefe da delegação brasilei-

ra que conquistou quatro me-
dalhas nos Jogos de Moscou;¦¦"
André Richer, não apresentará ¦
em seu relatório nenhuma su-"
gestão ao COB para melhorar a.
participação do BrasU nas
Olimpíadas de 84, em Los An-
geles. Ele se limitará apenas
aos aspectos disclplinares. con-
siderados excelentes durante
toda a competição.

Richer voltou ontem com
parte da delegação (10 dirigen-
tes e 57 atletas) e disse que a
participação do Brasil nos Jo* '•"
gos pode ser considerada boa,
embora esperasse melhores re-
sultados em alguns esportes.
Para ele, é necessário começar
os treinamentos com mais an-
tecedèncla, em maior tntensi-
dade e com técnicas mais mo-
dernas.

Os planos de treinamento pa? -
ra os Jogos de Los Angeles se*...
ráo estudados pelos componen-
tes do COB, mas Richer acha
que o processo de preparação
terá seqüência normal, com ca-;
da federação e confederação
participando das competições
municipais, estaduais, sul- '
americanas e mundiais, atónrr'
de competições internacionais"
que eventualmente sejam orga-
nizadas.

A maioria dos atletas perma-
neceu no salão de trânsito do
Aeroporto Internacional do Oa-
leão, de onde fez conexão para
Sào Paulo. No Rio, ficaram.al-'
guns atletas de vôlei, judô, arco
e flecha e Cláudio da Matta
Freire (salto em altura), pois
muita gente aproveitou para fa-
zer um passeio na Europa. ¦<

A equipe de atletismo foi dlre;
to para Roma, onde compete
este flm de semana. Matta Frei-
re só voltou porque não será
disputada sua modalidade nas
competições italianas. Ele disse
que participar das Olimpíadas
foi uma experiência multo boa,'
embora seu resultado tenha si-
do ruim.

— Eles exigiram a marca ml-
nima de 2,21m para iniciar,
marca que representa três cen-
tímetros a mais do que meu
recorde sul-americano. Come-
cei e parei nos 2,05m. Agora vou
me preparar para os Jogos de
Los Angeles.

A arquelrista Arei Kempner,
que participou pela primeira
vez dos Jogos Olímpicos, flean-
do em 25° lugar, não considerou
seu resultado bom, embora te-
nha ficado em 33", no MundJal
de Arco e Flecha de Berlim:
Segundo ela, os índices cm
Moscou foram muito baixos por
causa do vento que atrapalhou
até os espectadores.

As críticas
de Pedroca
Sào Paulo — O técnico da

Seleção Brasileira de Basquete,
Pedro Fuentes, Pedroca, que
regressou ontem de Moscou,
criticou a falta de melhor estnt-
tura no esporte amador do país
e advertiu que, se náo houvçr
uma revolução de mentalidade
no setor, o Brasil continuará
colhendo medalhas ocasionais
através da história das Olim-
piadas:

O basquete brasileiro se
reabilitou em Moscou dos últi-
mos fracassos internacionais,
mas poderia ter obtido uma po-
siçâo melhor do que o quinto
lugar se a equipe tivesse uma
disciplina tática rígida e equilí-
brio emocional nos momentos
decisivos. No entanto, acho que
os jogadores náo podem ser cul;
pados por isso. O problema está
na falta de Infra-estrutura ade-
quada, capaz de formar, apér-
felçoar e condicionar o atleta
para essas competições.

O maior exemplo dessa fal-
ta de estrutura está nos clubes
brasileiros, que somente cui-
dam do futebol e da parte so-
ciai, esquecendo-se do esporte
amador, escolas e faculdades
que burlam a lei, mantendo
uma educaçáo esportiva .folga,
mentirosa. Por isso, continua-
mos sendo um pais pobre em
termos de renovação de valores
no esporte e jamais poderemos
cobrar melhor resultados dos
nossos atletas. A menos que
ocorra uma revolução de men-
talidade nessa área.

Um clima de desânimo envol-
veu a chegada dos atletas que
desembacaram ontem no Aero-
porto de Congonhas, fazendo,
com que a maioria deixasse o
local rapidamente após a pas-
sagem pela a Alfândega. Da Se-
leçáo Brasileira de Basquete,
nem todos vieram. O técnico •
Cláudio Mortari, Carioquinha,
Marquinhos, Oscar, Cardum e'
Marcelo Vido permaneceram
na Europa e devem retornarno-
flm da próxima semana.

Marquinhos e Oscar, que fo-
ram para a Itália, receberam
propostas milionárias de clubes
daquele pais e talvez fiquem no
exterior por uma ou duas tem-
poradas. Chegaram ainda atle-
tas do vôlei, judô e boxe, sendo
que o Judoca Luis Shinora, me,
dalla de ouro nos Jogos Pan-
Americanos de Porto Rico, ha
categoria pluma, confessou ter
feito pouco caso na luta contra
o lutador da Hungria:

— Perdi a chance de ganhar
uma medalha porque menos-
prezei o adversário. A luta esta-
va muito fácil e eu acabei per-
dendo. Continuarei treinando,
mas náo sei se poderei defender
o Brasil nas próximas competi-
çôes, pois ficarei cuidando da
academia do meu pai, que está
doente.

4J • II
CARROS,MOTOCAS E MUITOS PRÊMIOS
EM DINHEIRO.

LOTERJ-A SORTE DO RIO
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Richer chega sem planos para Olimpíada de 84
Mo de Uili Mwler

Waimea 5000 é
antecipado para
4a. no Arpoador

Como a maioria dos surfistas
estrangeiros tem de estar na
Califórnia até dia 20 para dispu-
tar mais uma prova do circuito
internacional, os organizadores
do Waimea 5000 resolveram an-
tecipar o campeonato para
quarta-feira dia 13. O início da
triagem foi mantido para do-
mingo, a partir das 8 horas, na
praia do Arpoador.

A triagem termina terça-feira
e dos 120 participantes apenas
12 se classificam para o Wai-
mea, competição válida pelo
Campeonato Mundial e que se-
rá disputada por 32 concorren-
tes. Os havaianos Michael Ho,
Dane Kealoha e Bobby Owens,
os australianos Peter Tawnend
e Jan Cairn, e o sul-africano
Shaun Tomson chegam ama-
nhà ao Rio.
CLIMA FESTIVO

Muitos banhistas estáo apro-
veltando o bom tempo e indo
ao Arpoador para ver os surfls-
tas brasileiros e estrangeiros
treinarem. O local da competi-
çào terá um verdadeiro clima
festivo a partir de sábado,

quando o conjunto a "Cor do
Som" abrirá oficialmente a
competição com um show ao ar
livre. Domingo, após a primeira
etapa da triagem, a música fica-
rá por conte de Moraes Moreira.

Os participantes da triagem,
todos convidados, serão dividi-
dos em baterias de quatro, pas-
sando à fase seguinte os dois
primeiros de cada uma, até que
atinja os 12 que passarão ao
Waimea. Esses 12 surfistas se
juntarão aos oito mais bem co-
locados do ranking mundial de
1979, aos oito melhores do ran-
king de 80 e aos quatro brasilei-
ros mais bem colocados no ran-
king: Daniel Friedmann. Cauli,
Ricardo Bocão e Rico.

De quarta-feira a sábado, os
32 surfistas disputam o Wai-
mea, concorrendo a prêmios
que somam um total de CrS 1
milhão, o que está servindo de
estímulo a vários surfistas no-
vatos. Já estào no Rio os aus-
tralianos Jim Banks, Tuzo Jer-
ger e Cheyne Horan, este vence-
dor do Waimea de 1978. No ano
passado, o Rio não fez parte do
circuito internacional.
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EUA perdem no atletismo

Fluminense estréia
no Estadual de Vôlei
com Bernard no time

Roma—Estados Unidos, Alemanha Ociden-
tal, Canadá e outros países que aderiram ao
boicote aos Jogos de Moscou perderam o espe-
rado tira-teima com atletas que acabam de
regressar das Olimpíadas. Pelos resultados do
Torneio Internacional de Atletismo de Roma,
só Edwin Moses, recordista mundial dos 400m
com barreiras, o arremessador de disco Ben
Piuçknett e os velocistas teriam chegado à
frente dos participantes dos Jogos de Moscou.

Nas provas femininas, à exceção da cana-
dense Angela Taylor, que venceu os lOOm com

tempo de lls27, insuficiente para conquistar
ate mesmo a medalha de bronze, as campeàs de
Moscou confirmaram sua performance no Tor-
neio de Roma, cujo programa não incluiu todas
as provas olímpicas. O outro único resultado
melhor que em Moscou foi do sudanês Kalita,
nos 1.500m homens.

O Torneio de Roma, que nào contou com
atletas da Alemanha Oriental, entre eles o
campeào olimpico e recordista mundial do sal-
to em altura, Gerd Wessing (2,36m), apresentou
os seguintes resultados:

Homen»

lOOm

Contando com o jogador Ber-
nard Rajzman — que voltará
para a Itália somente nos últi-
mos dias de outubro, dessa vez
náo mais só como jogador mas
também como capitão do Edi-
zione Panlni — o Fluminense
estréia no Campeonato Esta-
dual de Vôlei, dia 7 de outubro,
contra a AABB-Rio, enquanto
o Botafogo, atual campeão, en-
frente o Flamengo, segundo a
tabela concluída ontem pela
Federação Carioca.

Bernard, qjie assim como Sul-
ço retornou ao Brasil antes da
delegaçáo brasileira que dispu-
tou as Olimpíadas de Moscou,
já está treinando no Fluminen-
se—time onde começou a jogar
vôlei e de onde tinha-se transfe-
rido para o Edizione Panini —
com o técnico Vitinho para não
perder a forma e, depois de ter
folga ontem, volta a se preparar
hoje. Na delegaçáo brasileira
que chegou ontem, vieram ape-
nas Denise, Regina e Jacqueli-
ne, da Seleção Feminina de Vô-
lei, enquanto da equipe mascu-
lina ficou no exterior apenas
Badá, que seguiu para a Itália.

BOA EXIBIÇÃO

Para Bernard, o cortador de
maior destaque do Brasil, a Se-
leção de Vôlei conseguiu sua
melhor colocação olímpica — o
quinto lugar — com uma apre-
sentação excelente.

— Principalmente, ressalta
• ele, contra a Polônia, campeã
' olímpica de Montreal. Esta foi a

melhor partida que já vi uma
Seleção Brasileira fazer, inclu-
sive a que joguei melhor. Acho
que naquele dia não perderia-
mos nem para a União Soviéti-
ca, que ganhou a medalha de

. ouro.
A boa atuação de Bernard em

Moscou lhe valeram mais ai-
guns convites dos times italia-
nos — um deles, inclusive, para

ser, além de técnico, jogador do
time de Roma. Ele pretende,
porém, aproveitar um pouco
mais sua boa fase como atleta e
vai manter-se no Edizione Pani-
ni, depois de jogar algumas par-
tidas do Campeonato Estadual,
em outubro, e todo o Campeo-
nato Municipal Adulto, que cc*-
meça no próximo dia 17, pelo
Fluminense. Assim, já pediu
antecipadamente dispensa da
Seleção Brasileira que deverá
disputar um torneio amistoso,
no Canadá, contra vários pai-
ses, entre eles Cuba, Iugoslávia
e Romênia, em setembro.

PLAY VOLLEY-80

O Play Volley-80 terá suas
semifinais e finais disputadas
neste fim de semana, na praia
de Ipanema, em frente à Rua
Montenegro. Nas semifinais, es-
tão programados cinco jogos da
categoria ali stars (Shell x Di-
jon Big, BCF x Neutrox, Com-
pany x Dijon Go, vencedor do
Io jogo x vencedor do 2o e ven-
cedor deste confronto x perde-
dor do 3° e Ipanema Lights x
Bibba da categoria girls e Ha-
nover Recreio x Hanover Mon-
tenegro na categoria master.

Nas finais, domingo, jogarào
Neutrox x vencedor da semifi-
nal na categoria grils, Dijon
Gold x vencedor da semifinal
na categoria master e os dois
semifinalistas da categoria ali
stars. Após os jogos, haverá a
festa de premiação, com a dis-
tribuiçáo de Cr$ 150 mil aos
vencedores, que também rece-
beráo medalhas da Federação
Carioca, e sorteio de rádios,
roupas, material esportivo e ou-
tros brindes oferecidos pelos
patrocinadores. Para a festa, fo-
ram convidados o Prefeito Júlio
Coutinho, jogador freqüente do
vôlei de praia, e o presidente da
Riotur, João Roberto Kelly.

200m

400m

800m

Torneio d* Roma

1. Stanley Floyd, EUA, 10s20
2. Carl lewis, EUA, 10s23
3. Mel Lattany, EUA, 10s25

Jogoi de Motcou

1. Pietro Mennea, ITA, 20s01
2. Don Quarrie, JAM, 20s40
3. Cliff Wiley, EUA, 20s70

1. Harald Schmid, RFA, 45sl7
2. B. Konchellan, KEN, 45s55
3. V. Markin, URS, 46s20

1. James Maina, KEN, Im47s5
2. J. Robinson, EUA, Im47s6
3. Don Paige, EUA, Im47s7

1.500m

5.000m

1. O. Kalifa, SUD, 3m38s0
2. H. Jesus, POR, 3m38s4
2. M. Derkin, EUA, 3m38s6

HOm c/bar

400m, c/bar

3.000 c/obs.

Altura

1. K. Koskei, KEN, 13m30s9
2. F. Mamede, POR, 13m34s7
3. D. Beurkle, EUA, 13m38s5

1. Gregg Foster, EUA, 13s51
2. A. Campbell, EUA, 13sS8
3. R. Milburn, EUA, 13s81

1. Allan Wells, GBR, 10s2S
2. Silvio Leonard, CUB, 10s25
3. Petar Petrov, BUl, I0s29

1. Pietro Mennea, ITA, 20sl9
2. Alon Wells, GBR, 20s21
3. Don Quarrie, JAM, 20s39

1. Viktor Markin, URS, 44s60
2. R. Mitchell, AUS, 44s84
3. F. Schaffer, RDA, 44s87

1. Steve Ovett, GBR, Im45s5
2. S. Coe, GBR, Im45s9
3. N. Kirov, URS, Im46s0

1. S. Coe, GBR, 3m38s4
2. J. Straub, RDA, 3m38s8
3. Steve Ovett, GBR, 3m39s0

1. E. Moses, EUA, 48s51
2. J. Walker, EUA, 48s82
3 David Lee, EUA, 49s67

1. Kip Rono, KEN, 8ml2s0
2. Scartezzini, .ITA, 8ml2s5
3. H. Tuwei, KEN, 8m22s4

Disco

Martelo

Vara

1. D. Moegenburg, RFA, 2,30m
2. C. Thranardt, RFA, 2,26m
3. G. Nagel, RFA, 2,26m

1. B. Plucknett, EUA, 67m
2. Mac Wilkins, EUA, 66,60m
3. K. Hijltness, NOR, 63,92m

1. K. H. Riehm, RFA, 80,70m
2. Y. Sedykh, URS, 80,54m
3. K. Tloghaus, RFA, 77,60

1. T. Vigneron, FRA, 5,70m
2. W. Kozakiewicz, POL, 5,50m
3. T. Hintnaus, EUA, S,40m

1. M. Yifter, ETH, 13m21s6
2. S. Nyambui, TAN, 13m21s6
3. K. Moaninka, FIN, 13m22i0

1.1. Mulkelt, KUA, I3S3V
2. A. Casanos, CUB, 13s40
3. A. Puchkov, URS, 13s44

1. V. Beek, RDA, 48s70
2. V. Argipenko, URS, 48s86
3. G. Oakes, GBR, 49sl 1

1. B. Malinowski, POL, 8m09s7
2. F. Bayi, TAN, 8ml2s5
3. E. Tura, ETH, 8ml3s6 •

1. G. Wessing, RDA, 2,36m
2. J. Wszola, POL, 2,31 m
3. J. Freimuth, RDA, 2,3lm

1. V. Rasshchupkin, URS, 66,64m
2. I. Bugar, TCH, 66,38m
3. L. Delis, CUB, 66,32m

1. Y. Sedyck, URS, 81,80m
2. S. Litvinov, URS, 80,64m
3. Y. Tamm, URS, 78,96m

1. W. Kozakiewicz, POL, 5, 78
2. C. Volkov, URS, 5,65m
3. T.SIusarski, POL, 5,65m

Mulher»»

lOOrn 1. A. Taylor, CAN, 1U27 V. L. Kondratieva, URS, 1 ls06

2. N. Bochina, URS, lls29 2. M. Gohr, RDA, lls07

3. A. Brown, EUA, 1H36 3. I. Auerswold, RDA, 11 si4

ínrim r/hnr '¦ V. Komisova, URS, 12s39 1. V.Komisova, URS, 12s56
2. G. Rabsztyn, POL, 12s56 2. J. Klier, RDA, 12s65

I 3. L. Langer, POL, 12s60 3. L. Langer, POL. 12s65

, 500 1. T. Kazankina, URS, 3m5Bs9 '• T. Kazankina, URS, 3m56s6
2. G. Doria, ITA, 3m59s8 2. C. Wartengerb, RDA, 3m57s8
3. M. Decker, EUA, 4m03sl 3. N. Olisarenko, URS, 3m59só

Altura 1. S. Simeoni, ITA, 1,98m 1. S. Simeoni, ITA, l,97m
2. U. Kielan, POL, 1,91 2. U. Kielan, POL, l,94m
3. D. Brill, CAN, 1,91 3. J. Kirst, RDA, l,94m

Tenente vence prova
hípica em homenagem
à Polícia Montada

O Tenente Carlos, montan-
do Apoio, venceu ontem a
prova em homenagem ao 11°
aniversário do Regimento de
Policia Montada, disputada
na pista daquela guarnição.
A prova teve seis verticais
isoladas com altura inicial a
l,10m, chegando, no flnal, a
l,50m. O Tenente Carlos per-
deu apenas quatro pontos na
última passagem.

Em segundo lugar classifi-
cou-se o Capitão Bonfim, com
Grajaú, com sete pontos, se-
guido do Major Torres, com
Galante, eliminado a 1,50 m.
Empatados em quarto lugar
com três pontos perdidos a
1,40 m ficaram o Tenente Fer-
nando, com Monsieur, e o Te-
nente Ghedlni, com Bico Ti-
po. Para hoje está prevista, às

9 horas, na pista do Regimen-
to, uma prova do calendário
anual do 16° Batalhão de Po-
lícia Militar, em Campo
Grande, com obstáculos a
1,20 m e duas barragens.

Dublin — O irlandês Eddie
Macken, com Carrolls, assu-
miu a liderança do Torneio
Internacional de Hipismo
desta cidade ao vencer ontem
a primeira prova. Ele cum-
priu os dois percursos sem
faltas, sendo que o segundo,
ao cronômetro, em 45s4. O
segundo colocado é Gerry
Mullins, também da Irlanda,
com Rockbarton—0 em 45s5
— e em terceiro a norte-
americana Melanie Smith,
com Vai de Loiro — 0 em
58s8.
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Dê um abraço de jacaré no sen pai.
As famosas

camisas Lacoste
já são produzidas
no Brasil. E na
Adonis você en-
contra a coleção Ni U ^JLWÊmmmm^}\\ '7/mw À
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completa para o
Dia dos Pais.
Com o melhor
preço e o crédito
mais rápido da
cidade.

Há 40 anos mudando a moda.
Agora também no Rio Sul.

Terror ameaça
matar Samaranch

Madri—Dois dias depois de tomar posse
como novo presidente do Comitê Olímpico
Internacional (COI), o espanhol Juan Antò-
nio Samaranch já começa a enfrentar proble-
mas fora do esporte. Ele foi ameaçado de
morte por representantes do GRAPO—Gru-
po Revolucionário Antifascista Primeiro de
Outubro — segundo informou ontem o jornal
Diário 16.

Samaranch já teria sido ameaçado de
morte há dois anos, quando ainda era Embai-
xador da Espanha na União Soviética, e
agora o grupo terrorista espanhol, de tendên-
cia maoísta, reiterou a ameaça quando ele
voltar a seu país. Ele pediu proteção policial
para suas viagens pela Espanha.

Segundo a noteia do Diário 16, Sama-
ranch deve voltar dia 19 para Barcelona,
onde reside, e já comunicou ao Governo as
ameaças que tem recebido. O GRAPO é
acusado de ter cometido duas dezenas de
crimes, assaltos a bancos e atentados a bom-
ba contra edifícios públicos assim como uma
frustrada tentativa de assassinar o Rei Juan
Carlos e o Primeiro-Ministro Adolfo Suarez
em Palma de Majorca, há três anos.

Tenista João Soares
perde na Ia rodada
do Torneio dos EUA

Indianápolis, Estados Unidos — O brasi-
leiro João Soares foi eliminado logo na pri-
meira rodada do Torneio Aberto de Tênis em
quadras de argila dos Estados Unidos. Per-
deu por 6/1 e 7/5 para o espanhol Manoel
Higueras, cabeça-de-chave número cinco. O
atual campeão do torneio é o norte-
americano Jimmy Connors que preferiu não
competir.

Connors, e John McEnroe preferiram dis-
putar partidas de exibição, embora o torneio
distribua uma bolsa de 300 mil dólares (Cr$
16 milhões 500 mil) em prêmios. Os resulta-
dos de ontem foram estes: Gene Mayer (EUA)
6/1,6/0 Leif Shiras (EUA); José Damiani (Uru-
guai) 6/4, 6/0 Hans Gildemeister (Chile); Ha-
rold Solomon (EUA) 6/2, 6/4 Rick Fagel
(EUA); Wojtec Fibak (Polônia) 7/5, 4/6, 6/1
Van Winitsky (EUA); José Luís Clerc (Argen-
tina) 6/4,6/3 Stefan Simonsson (Suécia); Vic-
tor Amaya (EUA) 6/4, 6/2 Charlie Owens
(EUA).

Evonne ganha
Pelas simples femininas, a australiana

Evonne Goolangong Cawley, atual campeã
de Wimbledon, venceu a norte-americana
Sherry Acker por 6/4,6/2. Chris Evert Lloyd
derrotou Joanne Russell, dos Estados Uni-
dos, por 6/4,6/4. Andréa Jaegger (EUA) ven-
ceu a compatriota Ann Henricksson por 6/1,
6/0. A romena Virginia Ruzici venceu a sul-
coreana Duk Hee Lee por 6/0, 5/7, 8/6; a
tcheca Regina Marsikova venceu a norte-
americana Sandy Collins por 7/6,6/4; Rosa-
lyn Fairbanck (Africa do Sul) venceu Laura
Dupont, dos Estados Unidos por 6/3, 6/2,
enquanto a argentina Ivanna Madruga der-
rotou Susan Leo.da Austrália, por 6/0, 6/2.

Em Grove City, Estados Unidos, Peter
Fleming derrotou o australiano Brad Dewitt
por 6/1,6/3, pela primeira rodada do Torneio
de Tênis Masculino de Grove City. Russel
Simpson, da Nova Zelândia, derrotou o sul-
africano Johan Krier por 6/3, 6/7, 6/2; Gene
Marlin (EUA) venceu John Yuill, da Africa do
Sul, por 3/6, 6/2, 7/6; Brian Gottfried, dos
Estados Unidos, derrotou a compatriota
Chip Hooper 6/0, 6/3; Brian Teacher (EUA)
venceu Scott McCain por 6/3, 6/4; o porto-
riquenho Francis González venceu o indiano
Sashi Menon por 7/6,4/6,8/3; e o romeno Hie
Nastase passou à segunda rodada após elimi-
nar o norte-americano Fred McNair, por 6/4,
6/2.

O chefe da delegação brpsAlel-
ra que conquistou quatro me-
dalhas nos Jogos rip Moscou,"
André Richer, náo apresentará
em seu relatório nenhuma su-
gestão ao COB para melhorar a-
participação do Brasil nas
Olimpíadas de 84, em los An.-,
geles. Ele se limitará apenas
aos aspectos disciplinares, con-
siderados excelentes durante,
toda a competição. 

Richer voltou ontem com
parte da delegação (10 dlrigen-
tes e 57 atletas) e disse que a
participação do Brasil nos Jo-
gos pode ser considerada boa,
embora esperasse melhores re-
sultados em alguns esportes.
Para ele, é necessário começar
os treinamentos com mais an-
tecedência, em maior intensi-
dade e com técnicas mais mo-
demas.

Os planos de treinamento pa-
ra os Jogos de Los Angeles se-
ráo estudados pelos componen-
tes do COB, mas Richer acha
que o processo de preparação
terá seqüência normal, com ca-
da federação e confederação
participando das competições
municipais, estaduais, sul:
americanas e mundiais, além
de competições internacionais
que eventualmente sejam orga-
nizádás.

A maioria dos atletas perma-
neceu no salão de transito do
Aeroporto Internacional do Ga-
leão, de onde fez conexào para
Sào Paulo. No Rio, ficaram ai-
guns atletas de vôlei, judô, arco
e flecha e Cláudio da Matta
Freire (salto em altura), pois
muita gente aproveitou para fa-
zer um passeio na Europa.

A equipe de atletismo foi dire-
to para Roma. onde compete
este flm de semana. Matta Frei-
re só voltou porque não séra
disputada sua modalidade nas
competições italianas. Eledisse
que participar das Olimpíadas
foi uma experiência muito boa,
embora seu resultado tenha si-
do ruim.

— Eles exigiram a marca mi-
nima de 2,21m para iniciar,
marca que representa três cen-
tímetros a mais do que meu
recorde sul-americano. Come-
cei e parei nos 2,05m. Agora vou
me preparar para os Jogos de
Los Angeles.

A arqueirista Arei Kempner,
que participou pela primeira
vez dos Jogos Olímpicos, flean-
do em 25° lugar, não considerou
seu resultado bom. embora te-
nha ficado em 33°, no Mundial
de Arco e Flecha de Berlim.
Segundo ela, os índices em
Moscou foram muito baixos pór
causa do vento que atrapalhou
até os espectadores.

HAVELANGE
Ao desembarcar no Galeão

ontem, procedente de Moscou,
o presidente da FIFA, João Ha-
velange, disse que houve preci-
pitaçáo da CBF ao colocar o
nome do Brasil como candidato
a organizador da Copa do Mun-
do de 1986 no lugar da Colôm-
bia, que não teria nem condi-
çóes nem interesse de patfoci-
nar a competição. Explicou:'

— Ninguém tem autoridade
de falar sobre o assunto. Só
depois da Copa de 1982 é que a
Comissão da FIFA se manifes-
tara. Em principio, está acerta-
do que a Copa será na Colôm-
bia, náo havendo nada no mo
mento que aponte o contrário.

As críticas
de Pedroca
São Paulo — O técnico da

Seleção Brasileira de Basquete,
Pedro Fuentes, Pedroca,. que
regressou ontem de Moscou,
criticou a falta de melhpr. psfâu-
tura no esporte amador dp país
e advertiu que, se não houver
uma revolução de mentalidade
no setor, o Brasil continuará
colhendo medalhas ocasionais
através da história das Olim-
piadas:

O basquete brasileiro se
reabilitou em Moscou dos últi-
mos fracassos internacionais,
mas poderia ter obtido uma po-
sição melhor do que o .quipto
lugar se a equipe tivesse uma
disciplina tática rígida e cciUlli-
brio emocional nos momentos
decisivos. No entanto, acho que
os jogadores não podem ser cul-
pados por isso. O problemaestá
na falta de. infra-estrutura ade-
quada, capaz de formar,, aper-
feiçoar e condicionar o atleta
para essas competições.,',

O maior exemplo dessa fal-
ta de estrutura está nos clubes
brasileiros, que somente cul-
dam do futebol e da parte so-
ciai, esquecendo-se do esporte
amador, escolas e faculdades
que burlam a lei, mantendo
uma educação esportiva falsa,
mentirosa. Por isso, continua-
mos sendo um país pobre em
termos de renovação dç vajores
no esporte e jamais poderemos
cobrar melhor resultados dos
nossos atletas. A menos que
ocorra uma revolução de men-
talldade nessa área.

Marquinhos e Oscar, que.fo-
ram para a Itália, receberam
propostas milionárias de clubes
daquele pais e talvez fiquem no
exterior por uma ou duaslwn-
poradas. Chegaram ainda-atle-
tas do vôlei, Judô e boxe, sando
que o judoca Luis Shinora. me-
dalha de ouro nos Jogos Pan-
Americanos de Porto Rico, na
categoria pluma, confessou ter
feito pouco caso na luta contra
o lutador da Hungria:

Perdi a chance de ganhar
uma medalha porque menos-
prezei o adversário. A luta esta-
va muito fácil e eu acabei per-
dendo.

8 DE AGOSTO 4.000.000,00
CARROSMOTOCAS E MUITOS PRÊMIOS
EM DINHEIRO.

LOTERJ-A SORTE DO RIO
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S.lRoteiro
Automobilismo

Hockenheim — Sob o impac-
to da morte do piloto francês
Patrick Depailler semana pas-
sada,- começa amanha no cir-
mito de Hockenheim, a primei-
ra sessão de treinos para o QP
de Fórmula-1 da Alemanha, oi-
tavo da temporada deste ano e
que será disputado domingo
sm.45 voltas entre 24 concor-
rentes.

A corrida de domingo prome-
te reeditar a disputa entre o
australiano Alan Jones (Wil-
llams),os franceses Didier Piro-
oi e Jacques Laffite (Ligier) e o
argentino Carlos Reutemann
iWilliams), com o brasileiro Nél-
son Piquet mantendo a possibi-
Udade de se manter entre os
primeiros e de até vencer a
prova.

Líder do Mundial de Pilotos,
:om 37 pontos, Alan Jones ven-
:eu em Buenos Aires, Le Cas-
tellet e Brands Hatch e é o
principal favorito para ganhar
a corrida em Hockenheim, já
que seu carro apresenta ligeira
superioridade sobre os Ligier
de Pironi e Laffite, seus adver-
sárlos mais diretos nesta corri-
da, e do Brabham de Nelson
Piquet, vice-líder do Mundial
com-31 pontos.

-KMH >

JB/DELFIN
Nem mesmo a boa campanha

da Federação de Esportes Uni-
versitários do Rio de Janeiro
(FEURJ) — que organiza os Jo-
gos JORNAL DO BRASIL.
DELFIN — nos JUB'S foi O SUfl-
ciente para amenizar a crise
entre*seus diretores: ontem, du-
rante a reunião do Conselho de
Representantes, quatro deles
entregaram uma carta de de-
missão ao presidente Antônio
Gomes de Amorin.

O.presidente não ficou sur-
preso, com o pedido de demis-
são do vice-presidente Cláudio
Mattos Vrabl, do l°-vlce-
presidente Jorge Fernandes, do
2°-secretário Ormandlno Bar-
celos e o diretor técnico Gérson
Martins, pois afirmou que eles
já estavam demitidos porque se
omitiram durante os JUB's.

— Essas pessoas não pude-
ram dar suas contribuições, re-
solveràm se omitir nas decisões
e de acordo com a mentalidade
da FEURJ todos tém que se
empenhar o máximo para que o
esporte Universitário se firme
de uma vez por todas, disse
Amorin.

Ormandlno Barcelos disse
que o presidente não aceita diá-
logo e toma todas as decisões.
Mas "a única forma de atingir-
mos uma soluçào correta e de-
mocratica é a participação de
todos os dirigentes".

As equipes de basquete da
Somley e da Escola Naval deci-
dem hoje, às 20h, no ginásio da
Somley o titulo de campeão do
primeiro turno do Campeonato
Universitário dos Jogos JOR-
NAL DO BRASHVDelfln. A ta-
bela do segundo turno de todas
as modalidades só será divulga-
dá na próxima reunião do Con-
selho de Representantes.

Os jogos Universitários do In-
terior que são organizados pela
FEURJ será realizado em Nite-
rói, nós próximos dias 29, 30 e
31. A Prefeitura local pagará as
despesas de transportes, aloja-

i mentos e alimentação dosatletas.
Golfe

O. calendário de golfe femini-
np carioca prossegue hoje com
a disputa das Medalhas Men-
sais de Agosto pelas Jogadoras
tanto do Gávea quanto do Ita-
nhangã. As duas competições
serão realizadas numa volta de
18 buracos, stroke-play, catego-
rias 0 a 24 e 25 a 40 de handicap.

Na próxima semana, as golfls-
tas Mos dois clubes, bem como
as do Petrópolis, disputarão o
Campeonato Aberto do Teresó-
polis Golf Club, programado
para os dias 13 e 14, num per-
curso total de 36 buracos, com
quatro categorias: scratch, 0 a
24,25 a 32 e 33 a 40 de handicap.

íni/Ki Ciclismo

Maraeaibo, Venezuela—Ter-
ceiro colocado, com o tempo de
2h26m41s, cinco segundos a
mais que o lider, Gilson Alva-
ristòfoi o brasileiro que se cias-
slficou melhor individualmente
na primeira etapa da 17a Volta
Clclística da Venezuela, corrida
ontem em circuito urbano com
98 quilômetros. O circuito total
terá. 1 mil 370 quilômetros, divi-
didos em 12 etapas.

vencedor da primeira etapa
foi o venezuelano Justo Gala-
vis,,com 2h26m36s, seguido de
seü-"compatriota Cecilio Frei-
tas, com tempo dois segundos
superior. Os outros brasileiros
inscritos são José Carlos de Li-
ma, Joào Lourenço, David Fer-
nandes, Fernando Almeida e
Jair, Braga, este o quinto colo-
cado. Por equipe, o Brasil ocu-
pa o segundo lugar, com
7h20m53s, enquanto a Veneasue-
larUder, tem 7hl9m30s.

-.'.'. XADREZ
Buenos Aires — Com uma

reviravolta sensacional, Lev
PolugaievsW conseguiu o em-
pate na oitava partida contra
Victor Korchnoi pelas semifl-
nais do Torneio dos Cândida-
tos. A partida havia sido sus-
pensa domingo com Korchnoi
em nítida vantagem. O empate1 aconteceu no 25° lance.

Enquanto isso, na Itália, o
alemão ocidental Robert Hueb-
ner pediu ontem o adiamento
de sua quarta partida contra o
húngaro Lajos Portisch alegan-
do doença. Os médicos exami-
naram o enxadrista alemão e
confirmaram que ele náo se en-
contrava em condições de jo-
gar. Assim, a terceira partida
do match que havia sido sus-
pensa deverá ser recomeçada
hoje"

Darei Gustavo Machado Viel-
ra Uma, enxadrista da AABB-
.Tijuca, embarca domingo para
portmund, Alemanha Ociden-
tal. Ele é o atual campeão brasi-
leiro juvenil de xadrez e vai
representar o Brasil no 19°
Campeonato Mundial Juvenil
-Individual que reunirá enxa-
tiriátâs de 36 países, até mesmo
yasser Selrawan, atual cam-
peão mundial, um sirio natura-
fizado norte-americano.

Santos precisa
do empate para
vencer Io turno

Sào Paulo—O Santos joga pelo empate hoje à
noite, contra a Portuguesa de Desportos, no Mo-
rumbl, na partida decisiva do primeiro turno do -
Campeonato Paulista (o vencedor estará classifi-
cado para o turno final). Se rfPortuguesa vencer,
havera uma prorrogação de 30 minutos e, persls-
tindo a igualdade, a Portuguesa será considerada
a campeã do primeiro turno porque tem maior
número de pontos ganhos na competição. A TV
Bandeirantes transmite o jogo a partir das 21h.

O técnico do Santos, Pepe, declarou não ad-
mltir uma prorrogação. Ele garante que vai deci-
dir a partida nos 90 minutos regulamentares — e
não com o empate (que já o beneficia), mas com
uma vitória. Disse que o Santos vai tentar impor
seu futebol ofensivo, sem se retrair. Campos, recu-
perando-se de uma fratura na costela, continua
desfalcando do time, mas isso nâo
preocupa porque Claudinho tem correspondido
na posição. , _ ^ íA .

No lado da Portuguesa de Desportos, o técni-
co Mário Travaglini comentou apenas que seu
time está preparado para jogar 120 minutos, o que
significa dizer que ele acredita numa vitória no
tempo regulamentar,

Os times devem jogar assim: Santos — Maro-
Ia, Nelson, Joãozinho, Márcio e Washington; Miro,
Toninho Vieira e Pita; Nilton Batata, Claudinho e
João Paulo. Portuguesa de Desportos — Moacir,
Joãozinho, Duílio, Daniel Gonzales e Toninho
Braga; Zé Mário, Wilson Carrasco e Danival; To-
quinho, Caio e Pita.

Oscar pensa
na Seleção

São Paulo — Ao saber que o técnico Telè
Santana gostou de sua estréia no São Paulo, no
amistoso de terça-feira, contra o Palmeiras, Oscar
aumentou seu otimismo em voltar á Seleção Bra-
sileira. Inclusive já espera ser chamado na próxi-
ma convocação e participar como titular da equi-
pe no Mundialito. O zagueiro afirmou que está em
boa forma, mas admite melhorar o rendimento
nas partidas seguintes:— Joguei normalmente e isso serviu para
desmentir aqueles que me consideravam um joga-
dor com problemas de saúde. Foi muito bom Telè
estar presente ao Morumbi e ter elogiado minha
atuação. Isso me deixa mais confiante, certo de
retornar à Seleção Brasileira, da qual fui titular no
Mundial de 1978, ao lado de Amaral.

Embora diga náo ter preferência na escolha do
companheiro de zaga, Oscar admite voltar a atuar
com Amaral. Mas faz questão de dizer que se for
convocado entrará na equipe para disputar posi-
ção. Ele voltou a afirmar que não permaneceu no
Cosmos porque o técnico não o aproveitava no
time titular.

A boa estréia de Oscar fez aumentar o entu-
• siasmo do técnico Carlos Alberto Silva e dos

torcedores do Sáo Paulo. Eles acreditam numa
boa campanha da equipe no segundo turno do
Campeonato Paulista, que começa neste domin-
go. O treinador diz que agora o problema do miolo
da defesa está contornado e que com isso todo o
time jogará mais tranqüilo.

—Realmente Oscar continua um grande joga-
dor e provou isso na estréia. Jogando completo, o
Sáo Paulo tem possibilidade de apresentar seu
melhor futebol no retumo do campeonato.

O São Paulo, que goleou o Palmeiras por 4 a 0
no amistoso de terça-feira, estréia no segundo
turno contra o Coríntians, clássico que poderá ter
renda superior a Cr$ 5 milhões, já que os torcedo-
res agora estão mais motivados, confiantes no
futebol de Oscar e na estabilidade de toda a
defesa:

O jogadores folgaram ontem e hoje cedo vol-
tam aos treinamentos, fazendo fisica. Amanhã,
provavelmente no período da tarde, Carlos Alber-
to Silva deverá orientar o treino com bola e depois
definir o time.

Foto d* Almir V.igo

my.f$&y J>< ^^^BÊaa9\\^Baa^^^aWaW^aa^Sa^Sa^^SlÊwS^aama^Ê

" .mm mr; .> *4*\AWwa Wííi'''''¦•

4yS^S^^Í^^Wk^aaa\\ aaaaaaaW

\^^i'\-?^amtmtm//-;y.y ¦ ¦'¦.¦_ yv_&ji^.H>!>wMMBfli

_;.;í<í;:#í!^ , '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '::\SS: S'SS'4 }?s?j$iitâ^

i-§283& ^ÇSH a\\\Wm&ÊÊÊy' I.#spf?\ ... 4 ¦ 4^WmBE^^' - "
**v '* * ^WÈíík, '^^jBjfllpll

Campo Neutro
~\

João Paulo está em boa forma e é uma das principais armas do Santos

Pentatlo nacional:
procurando hoje
o campeão de amanhã.

3S*
A Associação dos Fabricantes Brasileiros

de Coca-Cola e a Coca-Cola Indústrias
Ltda. participam de importantes cam-
panhas nacionais de caráter comunitário.
O Pentatlo Nacional, lançado com grande

sucesso, foi realizado em 52 cidades brasileiras e contou com a
participação de 40.000 jovens futuros atletas, na faixa etária
dos 12 aos 18 anos. O Pentatlo tem como conceito a massificação
dos esportes olímpicos em nosso País. A Coca-Cola, com o
Pentatlo Nacional, visa a colaborar na descoberta de novos atletas
brasileiros, capazes de se tomarem futuros campeões olímpicos.

Wft:

¦¦-¦¦ ¦' —i ¦§.._¦ mH
associação^ dos fabricantes

d8 ú&ó&ü brasileiros
^gjggP17^ de Coca-Cola

^H-Stirtegtando as emoresas
/írO^naconas aulõnomas que labncam
iJH. Coca-Cola no Brasi

ser paihoje em dia
é preciso estar
muHobepi
preparado.

no dia 10. dê uma Caloicicle oara auem já troca fraldaNo dia 10, dé uma Caloicicle para quem jà troca fralda Ife
de criança, dà mamadeira, lava louça, faz supermercado irkâW

e ainda tem que ser o homem da casa. H V^ A

caloicicle
o exercício total
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E possível que a diretoria do Flumi-
nense disponha de boas razões pa-
ra andar agastada com alguns di-
rigentes do Vasco, ainda que pe-

cando por tâo infeliz incontinência aaje-
tiva..

E provável mesmo que o Sr Antônio
Calçada tenha procurado o técnico Zaga-
lo para mostrar-lhe que os milhões do
Vasco lhe tornariam menos doloroso o
campeonato doméstico contra a poderosa
equipe do IGP — índice Geral de Preços.

O que não é aceitável é a rede de-
dificuldades de ordem intelectual que está
a impedir a compreensão, rápida e defini-
tiva, de um fato tão simples como o da
transferência de um técnico de futebol de
um clube para outro por iniciativa pró-
pria.Antes de mais nada, convém esclare-
cer que nos contratos firmados entre clu-
bes e técnicos há uma cláusula rescisória
que nada mais é que o pressuposto da
cessação do vínculo contratual antes do
término. Tal cláusula, que, conforme regis-
tra a história do futebol no país, até agora
só tinha funcionado com os clubes ligando
a tomada, sempre foi produto de uma
inspiração bilateral. Portanto, nada a
questionar no momento em que é experi-
mentada e pelo jeito com boas possibuida-
des de inaugurar um novo tipo de relacio-
namento entre técnicos profissionais e di-
rigentes amadores pela outra caneta que
assinou o contrato.

O que houve em suma, foi apenas uma
saudável inversão das expectativas.

Até entáo, os dirigentes achavam que
a equipe ia mal por culpa do técnico e
mandavam-no embora.

Agora, o técnico achou que a equipe
náo ia bem por causa dos dirigentes e
decidiu ir-se embora deles.

¦ ¦ ¦
A propósito da respeitabilidade do

/¦ técnico, hábito qué pode ter tido
f-\ sua pedra fundamental lançada nox ¦*" bojo da atitude do Sr Mário Jorge
Lobo Zagalo, é provável que o Brasil e, em
especial, o Flamengo não consigam usu-
fruir por muito tempo da capacidade do
treinador Cláudio Coutinho.

Ele recebeu uma proposta no limite do
irrecusável para operar uma equipe da
Itália.

Mas como acha que os dirigentes do
Flamengo são, juntamente com ele, culpa-
dos dos sucessos da equipe, prometeu-lnes
que ficaria até o fim do contrato.

Cujo fim é em dezembro.
¦ ¦ ¦

O 

jogador Marcelo debruça tristeza
sobre os jornais para dizer que
sua ida para o Coríntians signifi-
cará o fim de um sonho de morar

perto dos negócios e de sua noiva em Belo
Horizonte.

O centroavante Toninho crava a lan-
ça no chão afirmando que exige ser con-
sultado e que só virá se em condições que
respondam aos seus direitos profissionais.

O central Zé Eduardo, como os de-
mais, informa que só através de terceiros é
que veio a saber do seu novo endereço.

. È elogiâvel que dirigentes de clubes,
reconhecendo insuficiências em suas equi-
pes, tratem de — suspostamente ouvidos
os respectivos técnicos — saná-las, me-
diante dispensas , aquisições ou trocas.

É admissível mesmo que, para isso,
não hesitem em manipular as ferramentas
legais de que dispõem e saiam a tirar pais
de família de suas casas e os filhos do
colégio.

Afinal, náo são culpados se a premoni-
ção da Princesa Isabel deixou de avisá-la
de que um dia seu reinado seria conhecido
no mundo, graças aos seus sucessores,
como o país do futebol.

Mas podiam, pelo menos, sofisticar um
pouco o exercício da escravatura branca,
dando-lhe um toque mais simpático.

Bastava, por exemplo, pedir a opiniáo
de seus escravos antes de endereça-los a
outro senhor.

O 

jogador Titã, ao mesmo tempo em
que diz acreditar na sua volta à
Seleção, revela-se indiferente à po-
sição em que o técnico haja por

bem colocá-lo.
Engana-se.
Se pretende voltar à Seleção, deve

tomar três providências:
1. Pedir ao técnico para ser escalado só

na ponta-direita; 2. Uma vez lá, habituar-
se a trabalhar a linha de fundo; 3. Manter a
competência técnica, a aplicação tática e,
sobretudo, a dignidade profissional que
sempre exibiu.

¦ ¦ ¦
DE PRIMEIRA: Será pecado fazer
coisas como queimar bancas de jornal,
traficar com drogas e seqüestrar o profes-
sor Dalmo Dallari? Com a palavra a Co-
missáo de Corridas do Jóquei Clube.

William Prado

DINHEIRO
É COM A BMG FINANCEIRA

Basta apresentar:
Carteira de Identidade
Carteira Profissional
Comprovante de rendimentos
CIC .
Conta de água. luz ou telefone
Dinheiro rápido, sem saldo médio.
sem intermediário, sem comissáo.
sem burocracia, sem mais nada

Rua Buenos Aires. 46 ¦
5o e 6o andares •
Fone 224-6384
Rio de Janeiro - R J
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Fia assiste ao jogo do Real pensando na decisão
Zagalo vê bom
treino do Vasco
que viaja hoje

Sem o técnico Zagalo, que
assistiu a um bom coletivo on-
tem mas só assume a direçáo
da equipe em Milão, quarta-
feira, a delegaçáo do Vasco em-
barca esta noite, às 23h30m,
para Belgrado, Iugoslávia. Lá,
estréia sábado, contra o Estrela
Vermelha, num torneio dispu-
tado também pelo Hamburgo e
o Spartak, adversários no outro
jogo da rodada. Domingo, os
vencedores decidem o titulo.

Paulo César viaja contundi-
do, por ter recebido uma pança-
dá no tornozelo direito, ao divi-
dir um lance com Casal, no
coletivo da manhã de ontem,
sendo dúvida para a primeira
partida da excursáo. Apôs fazer
uma preleçâo no vestiário, Za-
galo observou o treino da Tri-
buna de Honra de São Januário
e gostou da movimentação dos
titulares, que venceram por 4 a
1, sem contar com Marco Antô-
nio, ausente sem justificativa.
ENTUSIASMO ANORMAL

O Ume titular treinou com
uma disposição que há muito
náo era observada no Vasco e
até mesmo Zagalo admitiu ser
conseqüência da sua presença,
pois os jogadores sempre se
sentem mais motivados com a
chegada de um novo técnico e
redobram os esforços para
manter ou ganhar posições.

Ele disse ter pedido à equipe
que procurasse apenas variar a
movimentação no campo. Tal
recomendação bastou para que
todos alternassem constante-
mente as jogadas, em vez de
explorar apenas o lado direito,
principal característica do ü-
me, até entáo. Os titulares ven-
ceram, com gols de Wilsinho
(dois), Roberto e João Luis,
contra um de Ailton.

A ausência de Marco Antônio
surpreendeu e preocupou a Co-
missáo Técnica, pois náo comu-
nlcou o motivo da falta. Só apa-
receu no clube na hora do almo-
ço e disse ter perdido a hora. O
supervisor Airton Brandão co-
municou o fato ã direção do
Departamento de Futebol,

adiantando haver uma multa
para o Jogador. Mas ele náo será
excluído da excursão à Europa,
segundo Brandão.

O time para a estréia está
confirmado: Mazaropi; Orlan-
do, Juan, Léo e Marco Antônio;
Pintinho, Quina e Zandonaide;
Catinha, Roberto e Paulo César
(Wilsinho). O bom desempenho
de Wilsinho no treino, ao subs-
titulr Paulo César na ponta es-

âuerda, 
quando este se contun-

lu, foi uma das surpresas, pois
o ponta-direita não gosta de
atuar fora da posição.

Outros jogadores mereceram
comentários de Zagalo, sobre-
tudo Guina e João Luis, o pri-
meiro procurando se aproximar
de Roberto e fazendo excelen-
tes jogadas, mas falhando nas
conclusões; o segundo mostrou
grande capacidade de apoio ao
ataque. Sobre Guina, Zagalo
exaltou suas qualidades técni-
cas e disse que as deficiências
nas conclusões poderão ser cor-
rígidas com o tempo.

O primeiro reforço do Vasco
poderá ser o extrema Luis Fu-
manchu, que treina em São Ja-
nuáiio durante as férias no
América do México. Tanto Za-
galo como o vice-presidente de
futebol, Antônio Soares Calça-
da, deixaram transparecer a
possibilidade. O técnico reco-
nhece que Fumanchu é bom
jogador, apenas um pouco gor-
do. Para a zaga, o nome mais
provável é o de Osmar, do Atlé-
tico e, no ataque, Zagalo deverá
solicitar um extrema esquerda
ofensivo, se passar Paulo César
para o meio-campo.

O roteiro do Vasco na Europa
é o seguinte: terça-feira, Dina-
mo, em Zagreb; dias 14 e 16,
Bolonha e Riccone, em Milão;
dias 19 e 20, Torneio Juan Gam-
per, em Barcelona, com Barce-
lona, River Plate e PSV Ein-
dhoven; dias 23 e 24, Torneio
Colomblno, em Huelva, com
Huelva, Espanhol e Libertad;
dia 26, em Murcia, com o Mur-
cia; dias 28 e 30, Las Palmas e
Atlético de Madri.

Botafogo acerta com
Zé Eduardo mas não
contrata Toninho

O zagueiro Zé Eduardo troca-
do com o Corintians por Gil
chegou ontem à noite de Sáo
Paulo na companhia do presi-
dente Charles Borer e do dire-
tor de futebol Carlos Imperial e
hoje se apresenta em Marechal
Hermes para exames médicos,
acertando também as bases do
contrato.

As outras trocas e vendas ain-
da estão em compasso de espe-
ra, mas já se sabe que o Santos
náo se interessou pela contrata-
çáo de Ziza e que Renê não
parece interessado em deixar o
clube. Quanto ao zagueiro Luis
Cláudio, o Botafogo negou seu
empréstimo ao Volta Redonda.

A situação de Toninho está
suspensa porque Toninho náo
aceitou as bases do Botafogo e
nem Marcelo a do Corintians

Zé Eduardo, que não vinha
jogando no time titular do Co-
rintians, ficou satisfeito com a
vinda para o Botafogo, enca-
rando como uma excelente
oportunidade de voltar ao pri-
meiro plano. Está certo que se-
rá titular.

Zé Eduardo há tempos esteve
para vir para o Flamengo, mas

acabou náo havendo acordo e
ele passou para a reserva do
Corintians, embora os torcedo-
res sempre reclamassem de sua
presença no time. Ele diz que
está em boa forma, podendo
entrar no time imediatamente.

Toninho foi do Palmeiras e
depois esteve no Cruzeiro, de
onde foi comprado pelo Corin-
tians por Cr$ 6 milhões. Marca-
do de inicio como um jogador
rebelde, não teve muita sorte
no Palmeiras, apesar de suas
boas qualidades. No Cruzeiro
também não acertou, mas foi
sempre titular. Indo para o Co-
rintians chegou a fazer boas
partidas, mas uma contusão o
afastou da equipe.

Borer e Imperial consideram
a troca interessante para o Bo-
tafogo e garantem que Zé
Eduardo será sucesso no time.
Citam como exemplo o fato de
os corintianos e a imprensa
paulista náo terem ficado satis-
feitos com a troca de Gil por Zé
Eduardo.

Possivelmente hoje, o Botafo-
go tentará acertar a troca defi-
nitiva de Marcelo por Toninho.

América só mantém
Quintanilha se time
não perder muito
. Por mais que os dirigentes do
América afirmem que o técnico
Luis Carlos Quintanilha está
seguro no cargo até o fim do
primeiro turno do Campeonato
Estadual, a verdade é que ai-'
guns deles, como o vice-
presidente Paulo Cortines e o
diretor de Futebol Antônio Ta-
vares, já admitem sua substl-
tuição em caso de resultados
negativos.

Durante a reunião de ontem,
entre o presidente Álvaro Bra-
gança e a Comissão Técnica,
Quintanilha recebeu um voto
de confiança da diretoria e um
prazo de três dias para apresen-
tar um relatório por escrito
analisando as causas da baixa
produção do time e para fazer
uma relaçào de possíveis re-
forços.

Quem melhor definiu a atual
situaçáo do América talvez te-
nha sido o capitão do time,
Marinho Peres:" — O América participou do
Campeonato Nacional e não foi
bem. Depois foi a vez da Taça
Guanabara e com os mesmos
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Nelsinho é o técnico do Flu
Depois de longos entendimentos

finalmente ontem o técnico Nelsinho
resolveu rever sua decisão de não
deixar o trabalho na CBF e aceitou o
convite para dirigir o Fluminense por
um ano de contrato. Apesar de as
bases salariais náo terem sido divul-
gadas o vice-presidente de futebol NU-
ton Graúna deixou escapar que a
proposta era de 120 mil mensais, com
uma cláusula rescisória de Cr$ SOO mil
para quem romper o contrato.

Quando fez a declaração, Graúna
já não acreditava que o técnico com-
parecesse ao encontro nas Laranlei-
ras, mas depois de rápida reunião
com o dirigente e o presidente Silvio
Vasconcelos, Nelsinho aceitou a pro-
posta, segundo ele muito vantajosa
no aspecto profissional e financeiro.

— De fato, minha intençáo era en-
contrar uma fórmula que aglutinasse

meu trabalho na CBF com a direçáo
técnica do Fluminense. Como a com-
posição náo foi possível, em principio
optei pela CBF, mas hoje (ontem)
conversei com o Medrado Dias e ele
me deixou a par da decisão do presi-
dente Giulite Coutinho de me liberar
para tomai- a decisão que melhor me
conviesse. Achei que o desafio de vol-
tar ao Fluminense valia a pena, pois é
um dos grandes clubes do Brasil in-
discutivelmente e, como financeira-
mente a proposta é vantajosa, con-
cordel.

Nelsinho assume o cargo na ma-
nhã, dirigindo um treino, mas como
conhece todo o grupo, prefere que
tudo corra informalmente. Indagado
se havia imposto alguma condição
para aceitar o convite respondeu que
foi tudo rápido. Admitiu porém que o
grupo é muito reduzido e o Fluminen-

se precisa reforçar todos os setores do
time.

— O que conversamos no rápido
contato que tivemos foi estritamente
profissional, mas o que pesou paratomar a decisáo, além do aspecto pro-flssional e financeiro, foi o fato de
voltar a trabalhar diariamente no
campo, orientando treinamento,
disputando jogos. Sei que o grupo é
extraordinário para se trabalhar, as-
sim como ê reduzido, pois estã fàltan-
do gente em todos os setores. Mas isso
a diretoria sabe e tenho certeza de
que será contornado com algumas
contratações.

Críticas
Enquanto acertava com o técnico,

a diretoria decidiu aceitar a proposta

do Esporte, de Recife, para vender o
passe de Givanildo por CrS 3 milhões.
O jogador ficou satisfeito com o desfe-
cho das negociações, embora nào es-
condesse que preferia integrar o San-
ta Cruz, também interessado em seu
passe.

Givanildo viaja hoje para Recife,
mas pretende voltar para tentar rece-
ber cerca de Cr$ 250 mil que o Flumi-
nense lhe deve por prêmios atrasados,
o salário de julho, além de parte das
luvas.

Quando descia de seu gabinete,
Silvio Vasconcelos ficou irritado com
criticas feitas pelo torcedor Armando
Gesta, da Young-Flu, e ordenou aos
porteiros do clube que o retirassem
por estar devendo duas mensal!-
dades.
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jogadores a campanha também
foi negativa. Agora está para
começar o Campeonato Esta-
dual, e não vejo a diretoria con-
tratar nenhum reforço, A culpa
é do técnico?

Aparentemente sem se deixar
perturbar pelos comentários
sobre sua possível saida do clu-
be, Quintanilha, ao contrário,
considera sua posiçáo reforça-
da com o pedido do relatório
escrito e a indicação de três
reforços de sua responsabilida-
de, embora o diretor de futebol,
Antônio Tavares, garanta que
náo cabe ao técnico indicar no-
mes e sim as posições dos joga-
dores a serem contratados,

Durante a reunião, Quintanl-
lha justificou a má campanha
do time com as constantes
substituições que foi obrigado a
fazer e a má fase técnica de
alguns jogadores, porém sem
citar nomes.

Somente no fim da semana
será discutida a contratação de
Luisinho Lemos, pois o presi-
dente do América de Leon não
está no México.

:ema soprar em outra direç
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O técnico Cláudio Cou&
nho e os jogadores do PI»
mengo assistem amanhã em
La Coruna à partida entre
Real Madri e Porto, pois se
derrotarem o Olton. sábado:
decidirão o Troféu Teresa
Herrera com o vencedor do
jogo de abertura. A delegação
embarcou ontem no Galeão
ás 19 horas, com destino a
Madri.

A viagem será cansativa, já
que a delegação desembarca
em Madri e aguarda cerca de
10 horas uma conexão para
Santiago de Compostelo, de
onde seguirá de ônibus para
La Corunâ. Por isso, Cláudio
Coutinho não programou
qualquer treinamento para
hoje.

O EMBARQUE

O presidente Márcio Braga
foi ao embarque da delegação
e disse que há possibilidades
de viajar no flm do mês para a
Espanha, a flm de assistir à- participação do Flamengo no
Torneio Ramon Carranza, em
Cádiz.

A maior preocupação do di-
rigente era em razão de o con-
trato para o amistoso contra
o Milan, no dia 27, no qual o
Flamengo tem uma cota dê
45 mil dólares (cerca de Crt 2
milhões 500 mil), exigir a pre-
sença de Zico.

Zico certamente será
convocado para a Seleção
Brasileira, assim como outros
jogadores do Flamengo. Se a
CBF enviar passagens para
os convocados, poderemos li-
berá-los. Mas se tivermos nos-
sa cota diminuída, a entidade
terá de nos ressarcir pelo pre-
juízo. Afinal, de acordo comb
calendário distribuído por
seus dirigentes, o mès de
agosto foi reservado para que
os clubes excursionassem.
Portanto, nós nos programa-
mos baseados no que ficou
estabelecido.

Zico ainda náo tem sua ida
confirmada, mas o médico
Célio Cotécchia está esperan-
coso de que o jogador se recu-
pere do problema muscular
na coxa a tempo de se inte-
grar à delegação no meio da
excursão.

Ronaldo, o provável substitu-
to de Zico nesta excursão, em-
barcou otimista e certo de apro-
veitar a oportunidade. Apesar
de ter apenas 18 anos e de ser
esta sua primeira viagem à Eu-
ropa, o atacante está tranqüilo.

Finalmente chegou a mi-
nha oportunidade. Substituir
Zico num jogo Internacional,
em plena Europa, é um desafio
dificil, mas estou preparado e
confiante no meu futebol. Em-
bora tenha sido apanhado de
surpresa, pois náo pensava em
ser incluído na delegação, te-
nho pensado multo na minha
efetivação.

Coutinho relevou que a esea-
lação da equipe para o primeiro
jogo só será decidida na Euro-
pa, pois ainda tem algumas dú-
vidas.Estou pensando em lançar
Ronaldo no lugar de Zico para
que Titã seja mantido na pon-
ta. Esta formação é a mais pro-
vável, mas primeiro quero sen-
tir como o garoto vai-se com-
portar nos treinos e ver se ele
está realmente em condições de
jogar. Não escalarei a equipe de
imediato porque quero ficar à
vontade para fazer minhas ob-
servações. Os próprios jogado-
res sabem disso. Acho melhor
náo me adiantar para depois
náo me sentir obrigado a esea-
lar a equipe anunciada antes de
observar bem a todos..

Nesta excursáo, Cláudio Cou-
tinho fez questáo de observar
três jogadores: Ronaldo, Sival-
do e Gilson Paulino.

— É uma excelente oportuni-
dade de testá-los. Sivaldo é a
minha outra opção para substl-
tuir Zico, pois, se Titã for deslo-
cado para o meio do campo, ele
entra na ponta-direita.
BATUCADA

Júnior viajou com um ata-
baque e garantiu que as noi-
tes serão bem mais alegres
com a batucada que vai orga-
nizar.

—É uma forma de diversão
que anima a todos. Sempre
fizemos batucadas nas via-
gens ou mesmo nas concen-
trações. Ela ajuda a diminuir
a tensão, quer nos momentos
que antecedem os jogos, co-
mo também pelo longo tem-
po que ficamos longe de nos-
sas famílias.

O vice-presidente de finan-
ças, Joel Teppet, viaja no pró-
ximo dia 20 para o México, a
fim de pagar os 350 mil dóla-
res (cerca de Cr$ 19 milhões
250 mil), referentes ao passe
de Nunes, que antes de em-
barcar renovou seu contrato
com o Flamengo por mais üm
ano. As bases não foram revê-
ladas, mas só pela negociação
terá direito a 25% do valor do
passe, quase Crt 5 milhões.

Os dirigentes continuam
buscando um ponta-direita e
ontem revelaram que Nüton
Batata é o mais cotado na
relaçáo de Coutinho, que in-
dicou ainda: Chico Spina (In-
temacional), Botelho (Des-
portiva) e Marinho (América,
de Rio Preto).

Se Cláudio Adão voltar da
Áustria, os dirigentes afir-
mam que poderão incluí-lo
em alguma negociação ou
mesmo aproveitá-lo no Fia-
mengo. Foram informados de
que o atacante passou no
exame médico, marcou cinco
gols no coletivo, mas que difi-
cilmente ficará em Viena, Jâ
que nào chegou a um acordo
financeiro.
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Fia assiste ao jogo do Real pensando na decisão
Zagalo vê bom
treino do Vasco
que viaja hoje

Foto d. Almir V.lga

. Sem o técnico Zagalo, que
assistiu a um bom coletivo on-
tem mas só assume a direção
da equipe em Milão, quarta-
feira, a delegação do Vasco em-
barca esta noite, às 23h30m,
para Belgrado, Iugoslávia. Lã,
estréia sábado, contra o Estrela
Vermelha, num torneio dispu-
tado também pelo Hamburgo e
o Spartak, adversários no outro
jogo da rodada. Domingo, os
vencedores decidem o titulo.

Paulo César viaja contundi-
do, por ter recebido uma pança-
da no tornozelo direito, ao divi-
dir um lance com Casal, no
coletivo da manhã de ontem,
sendo dúvida para a primeira
partida da excursão. Após fazer
uma preleção no vestiário, Za-
galo observou o treino da Tri-
buna de Honra de São Januário
e gostou da movimentação dos
titulares, que venceram por 4 a
1, sem contar com Marco Antô-
nio, ausente sem justificativa.
ENTUSIASMO ANORMAL

O time titular treinou com
uma disposição que há multo
não era observada no Vasco e
até mesmo Zagalo admitiu ser
conseqüência da sua presença,
pois os jogadores sempre se
sentem mais motivados com a
chegada de um novo técnico e
redobram os esforços para
manter ou ganhar posições.

Ele disse ter pedido à equipe
que procurasse apenas variar a
movimentação no campo. Tal
recomendação bastou para que
todos alternassem constante-
mente as jogadas, em vez de
explorar apenas o lado direito,
principal característica do ti-
me, até então. Os titulares ven-
ceram, com gols de Wilsinho
(dois), Roberto e João Luis,
contra um de Ailton.

A ausência de Marco Antônio
surpreendeu e preocupou a Co-
missão Técnica, pois não comu-
nicou o motivo da falta. Só apa-
receu no clube na hora do alm o-
ço e disse ter perdido a hora. O
supervisor Airton Brandão co-
municou o fato à direção do
Departamento de Futebol,

adiantando haver uma multa
para o jogador. Mas ele não será
excluído da excursão à Europa,
segundo Brandão.

O time para a estréia está
confirmado: Mazaropi; Orlan-
do, Juan, Léo e Marco Antônio;
Pintinho, Guina e Zandonaide;
Catinha, Roberto e Paulo César
(Wilsinho). O bom desempenho
de Wilsinho no treino, ao subs-
tituir Paulo César na ponta es-

ãuerda, 
quando este se contun-

iu, foi uma das surpresas, pois
o ponta-direita não gosta de
atuar fora da posição.

Outros Jogadores mereceram
comentários de Zagalo, sobre-
tudo Quina e Joáo Luis, o pri-
meiro procurando se aproximar
de Roberto e fazendo excelen-
tes jogadas, mas falhando nas
conclusões; o segundo mostrou
grande capacidade de apoio ao
ataque. Sobre Guina, Zagalo
exaltou suas qualidades técni-
cas e disse que as deficiências
nas conclusões poderão ser cor-
rígidas com o tempo.

O primeiro reforço do Vasco
poderá ser o extrema Luis Pu-
manchu, que treina em São Ja-
nuário durante as férias no
América do México. Tanto Za-
galo como o vice-presidente de
futebol, Antônio Soares Calça-
da, deixaram transparecer a
possibilidade. O técnico reco-
nhece que Fumanchu é bom
jogador, apenas um pouco gor-
do. Para a zaga, o nome mais
provável é o de Osmar, do Atlé-
tico e, no ataque, Zagalo deverá
solicitar um extrema esquerda
ofensivo, se passar Paulo César
para o meio-campo.

O roteiro do Vasco na Europa
é o seguinte: terça-feira, Dina-
mo, em Zagreb; dias 14 e 16,
Bolonha e Riccone, em Milão;
dias 19 e 20, Torneio Juan Gam-
per, em Barcelona, com Barce-
lona, River Plate e PSV Ein-
dhoven; dias 23 e 24, Torneio
Colomblno, em Huelva, com
Huelva, Espanhol e Libertad;
dia 26, em Murcia, com o Mur-
cia; dias 28 e 30, Las Palmas e
Atlético de Madri.

Botafogo acerta com
Zé Eduardo mas não
contrata Toninho

O zagueiro Zé Eduardo troca-
do com o Corintians por Gil
chegou ontem à noite de São
Paulo na companhia do presi-
dente Charles Borer e do dire-
tor de futebol Carlos Imperial e
hoje se apresenta em Marechal
Hermes para exames médicos,
acertando também as bases do
contrato.

As outras trocas e vendas ain-
da estão em compasso de espe-
ra, mas já se sabe que o Santos
não se interessou pela contrata-
ção de Ziza e que Renê não
parece interessado em deixar o
clube. Quanto ao zagueiro Luis
Cláudio, o Botafogo negou seu
empréstimo ao Volta Redonda.

A situação de Toninho está
suspensa porque Toninho não
aceitou as bases do Botafogo e
nem Marcelo a do Corintians

Zé Eduardo, que não vinha
jogando no time titular do Co-
ríntians, ficou satisfeito com a
vinda para o Botafogo, enca-
rando como uma excelente
oportunidade de voltar ao pri-
meiro plano. Está certo que se-
rá titular.

Zé Eduardo há tempos esteve
para vir para o Flamengo, mas

acabou nâo havendo acordo e
ele passou para a reserva do
Coríntians, embora os torcedo-
res sempre reclamassem de sua
presença no time. Ele diz que
está em boa forma, podendo
entrar no time imediatamente.

Toninho loi do Palmeiras e
depois esteve no Cruzeiro, de
onde foi comprado pelo Corin-
tians por Cr$ 6 milhões. Marca-
do de inicio como um jogador
rebelde, não teve muita sorte
no Palmeiras, apesar de suas
boas qualidades. No Cruzeiro
também não acertou, mas foi
sempre titular. Indo para o Co-
ríntians chegou a fazer boas
partidas, mas uma contusão o
afastou da equipe.

Borer e Imperial consideram
a troca Interessante para o Bo-
tafogo e garantem que Zé
Eduardo será sucesso no time.
Citam como exemplo o fato de
os corlntianos e a imprensa
paulista não terem ficado satis-
feitos com a troca de Gil por Zé
Eduardo.

Possivelmente hoje, o Botafo-
go tentará acertar a troca defl-
nitlva de Marcelo por Toninho.

América só mantém
Quintanilha se time
não perder muito

Por mais que os dirigentes do
/knérica afirmem que o técnico
Luis Carlos Quintanilha está
seguro no cargo até o fim do
primeiro turno do Campeonato
Estadual, a verdade é que al-'
guns deles, como o vice-
presidente Paulo Cortines e o
diretor de Futebol Antônio Ta-
vares, já admitem sua substi-
tuição em caso de resultados
negativos.

Durante a reunião de ontem,
entre o presidente Álvaro Bra-
gança e a Comissão Técnica,
Quintanilha recebeu um voto
de confiança da diretoria e um
prazo de três dias para apresen-
tar um relatório por escrito
analisando as causas da baixa
produção do time e para fazer
uma relação de possiveis re-
fòrços.

Quem melhor definiu a atual
situação do América talvez te-
nha sido o capitão do time,
Marinho Peres:

— O América participou do
Campeonato Nacional e não foi
bem. Depois foi a vez da Taça
Guanabara e com os mesmos
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jogadores a campanha também
foi negativa. Agora está para
começar o Campeonato Esta-
dual, e náo vejo a diretoria con-
tratar nenhum reforço. A culpa
é do técnico?

Aparentemente sem se deixar
perturbar pelos comentários
sobre sua possível saida do clu-
be, Quintanilha, aò contrário,
considera sua posição reforça-
da com o pedido do relatório
escrito e a Indicação de três
reforços de sua responsabilida-
de, embora o diretor de futebol,
Antônio Tavares, garanta que
náo cabe ao técnico indicar no-
mes e sim as posições dos Joga-
dores a serem contratados.

Durante a reunião, Quintani-
lha justificou a má campanha
do time com as constantes
substituições que foi obrigado a
fazer e a má fase técnica de
alguns Jogadores, porém sem
citar nomes.

Somente no flm da semana
será discutida a contratação de
Luisinho Lemos, pois o presi-
dente do América de Leon náo
está no México.
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delegação do Flamengo embarcou ontem à mUe e Júnior era um dos mais otimistas quanto ao sucesso da equipe

Nelsinho é o técnico do Flu
Depois de longos entendimentos

finalmente ontem o técnico Nelsinho
resolveu rever sua decisão de não
deixar o trabalho na CBF e aceitou o
convite para dirigir o Fluminense por
um ano de contrato. Apesar de as
bases salariais não terem sido divul-
gadas o vice-presidente de futebol Níl-
ton Graúna deixou escapar que a
proposta era de 120 mil mensais, com
uma cláusula rescisória de Cr$ 500 mil
para quem romper o contrato.

Quando fez a declaração, Graúna
já não acreditava que o técnico com-
parecesse ao encontro nas Laranjei-
ras, mas depois de rápida reunião
com o dirigente e o presidente Sílvio
Vasconcelos, Nelsinho aceitou a pro-
posta, segundo ele multo vantajosa
no aspecto profissional e financeiro.

— De fato, minha intenção era en-
contrar uma fórmula que aglutinasse

meu trabalho na CBF com a direção
técnica do Fluminense. Como a com-
posiçáo nào foi possível, em princípio
optei pela CBF, mas hojel(ontem)
conversei com o Medrado Dias e ele
me deixou a par da decisão do presi-
dente Giulite Coutinho de me liberar
para tomar a decisão que melhor me
conviesse. Achei que o desafio de vol-
tar ao Fluminense valia a pena, pois é
um dos grandes clubes do Brasil in-
discutivelmente e, como financeira-
mente a proposta é vantajosa, con-
cordel.

Nelsinho assume o cargo na ma-
nhã, dirigindo um treino, mas como
conhece todo o grupo, prefere que
tudo corra informalmente. Indagado
se havia imposto alguma condição
para aceitar o convite respondeu que
foi tudo rápido. Admitiu porém que o
grupo é muito reduzido e o Fluminen-

se precisa reforçar todos os setores do
time.

— O que conversamos no rápido
contato que tivemos foi estritamente
profissional, mas o qüe pesou para
tomar a decisão, além do aspecto pro-
fissional e financeiro, foi o fato de
voltar a trabalhar diariamente no
campo, orientando treinamento,
disputando jogos. Sei que o grupo é
extraordinário para se trabalhar, as-
sim como é reduzido, pois está faltan-
do gente em todos os setores. Mas isso
a diretoria sabe e tenho certeza de
que será contornado com algumas
contratações.

Críticas
Enquanto acertava com o técnico,

a diretoria decidiu aceitar a proposta

do Esporte, de Recife, para vender o
passe de Givanildo por CrS 3 milhões.
O jogador flcou satisfeito com o desfe-
cho das negociações, embora não es-
condesse que preferia integrar o San-
ta Cruz, também interessado em seu
passe.

Glvanildo viaja hoje para Recife,
mas pretende voltar para tentar rece-
ber cerca de Cr$ 250 mil que o Flumi-
nense lhe deve por prêmios atrasados,
o salário de julho, além de parte das
luvas.

Quando descia de seu gabinete,
Silvio Vasconcelos ficou irritado com
críticas feitas pelo torcedor Armando
Gesta, da Young-Flu, e ordenou aos
porteiros do clube que o retirassem
por estar devendo duas mensali-
dades.
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O técnico Cláudio Couti-
nho e os jogadores do Fia-
mengo assistem amanhã em
La Coruna à partida entre
Real Madri e Porto, pois se
derrotarem o Gljon, sábado,
decidirão o Troféu Teresa
Herrera com o vencedor do
Jogo de abertura. A delegação
embarcou ontem no Galeão,
às 19 horas, com destino a
Madri.

A viagem será cansativa, já
que a delegação desembarca
em Madri e aguarda cerca de
10 horas uma conexão para
Santiago de Compostelo, de
onde seguirá de ônibus para
La Corunã. Por isso, Cláudio
Coutinho não programou
qualquer treinamento para
hoje.

O EMBARQUE

O presidente Márcio Braga
foi ao embarque da delegação
e disse que ha possibilidades
de viajar no fim do mès para a
Espanha, a flm de assistir à
participação do Flamengo no
Tomeio Ramon Carranza, em
Cádiz.

A maior preocupação do di-
rigente era em razão de o con-
trato para o amistoso contra
o Milan, no dia 27, no qual o
Flamengo tem uma cota de
45 mil dólares (cerca de CrS 2
milhòes 500 mil), exigir a pre-
sença de Zico.

— Zico certamente será
convocado para a Seleçáo
Brasileira, assim como outros
jogadores do Flamengo. Se a
CBF enviar passagens para
os convocados, poderemos li-
berá-los. Mas se tivermos nos-
sa cota diminuída, a entidade
terá de nos ressarcir pelo pre-
Juízo. Afinal, de acordo com o
calendário distribuído por
seus dirigentes, o mès de
agosto foi reservado para que
os clubes excursionassem.
Portanto, nós nos programa-
mos baseados no que ficou
estabelecido.

Zico ainda náo tem sua ida
confirmada, mas o médico
Célio Cotecchia está esperan-
coso de que o Jogador se recu-
pere do problema muscular
na coxa a tempo de se Inte-
grar à delegação no meio da
excursão.

Ronaldo, o provável substitu-
to de Zico nesta excursão, em-
barcou otimista e certo de apro-
veitar a oportunidade. Apesar
de ter apenas 18 anos e de ser
esta sua primeira viagem à Eu-
ropa, o atacante está tranqüilo.

— Finalmente chegou a ml-
nha oportunidade. Substituir
Zico num Jogo internacional,
em plena Europa, é um desafio
dificil, mas estou preparado e
confiante no meu ftitebol. Em-
bora tenha sido apanhado de
surpresa, pois náo pensava em
ser incluído na delegação, te-
nho pensado muito na minha
efetivação.

Coutinho relevou que a esca-
laçáo da equipe para o primeiro
jogo só será decidida na Euro-
pa, pois ainda tem algumas dú-
vidas.

— Estou pensando em lançar
Ronaldo no lugar de Zico para
que Titã seja mantido na pon-
ta. Esta formação é a mais pro-
vável, mas primeiro quero sen-
tir como o garoto vai-se com-
portar nos treinos e ver se ele
está realmente em condições de
jogar. Náo escalarei a equipe de
Imediato porque quero ficar à
vontade para fazer minhas ob-
servaçóes. Os próprios jogado-
res sabem disso. Acho' melhor
náo me adiantar para depois
náo me sentir obrigado a esca-
lar a equipe anunciada antes de
observar bem a todos.

Nesta excursáo, Cláudio Cou-
tinho faz questão de observar
três jogadores: Ronaldo, Slval-
do e Gilson Paulino.

_ É uma excelente oportuni-
dade de testá-los. Sivaldo é a
minha outra opção para substi-
tuir Zico, pois, se Titã for deslo-
cado para o meio do campo, ele
entra na ponta-direita.
BATUCADA

Júnior viajou com um ata-
baque e garantiu que as noi-
tes serão bem mais alegres
com a batucada que vai orga-
nlzar.

—É uma forma de diversão
que anima a todos. Sempre
fizemos batucadas nas via-
gens ou mesmo nas concen-
trações. Ela ajuda a diminuir
a tensão, quer nos momentos
que antecedem os Jogos, co-
mo também pelo longo tem-
po que ficamos longe de nos-
sas famílias.

O vice-presidente de finan-
ças, JoelTeppet, viaja no pró-
ximo dia 20 para o México, a
flm de pagar os 350 mil dóla-
ks (cerca de Cr$ 19 milhões
250 mil), referentes ao passe
de Nunes, que antes de em-
barcar renovou seu contrato
com o Flamengo por mais um
ano. As bases não foram revê-
ladas, mas só pela negociação
terá direito a 25% do valor do
passe, quase Crt 5 milhòes.

Os dirigentes continuam
buscando um ponta-direita e
ontem revelaram que Nilton
Batata é o mais cotado na
relação de Coutinho, que in-
dicou ainda: Chico Spina (In-
temacional), Botelho (Des-
portiva) e Marinho (América,
de Rio Preto).

Nacional
campeão

O Nacional, de Montevidéu,
conquistou a Copa Liberta-
dores da América ao vencer,
ontem à noite, o Internacio-
nal, por um gol a zero.
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JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro Cl Quinta-feira, 7 de agosto de 1980

ZUBIN MEHTA
ENTRE NOVA IORQUE

E TEL AVIV,
ALGUNS CONCERTOS

NO BRASIL
Entrevista a José Nêumanne Pinto

São 

Paulo — Jovem ainda. Hábil diplomata e com
inegável carisma, o maestro Zubin Mehta foi consi-
derado um verdadeiro fenômeno pela crítica norte-
americana, por haver conseguido a maior empatia
com os músicos da Orquestra Filarmônica de Nova
Iorque, nos Estados Unidos, considerados de dificil

trato, inclusive sob a direção musical de um dos monstros
sagrados da música erudita contemporânea, o francês Pierre
Boulez.

Diretor musical da Orquestra Filarmônica de Nova Iorque
desde setembro de 1978, o jovem indiano está em São Paulo
para a apresentação de dois concertos: um foi ontem, no
Palácio das Convenções do Parque Anhembi, e o outro aconte-
cera hoje, ao meio-dia, na Praça do Relógio, da USP. Depois de
um cansativo vôo de Buenos Aires a São Paulo e de apenas
duas horas de sono na noite anterior, ele falou longamente
sobre suas atividades como regente da Orquestra Filarmônica
de Israel, tocando em São Paulo um programa convencional,
que vai de Capricho Espanhol, de Rimsky Korsakov, ao
segundo movimento da Quinta Sinfonia, de Tchaikovsky.

Num dos salões do Maksoud Plaza Hotel, em que se
hospeda, ele disse ontem não ser verdade que Pierre Boulez
enfrentou sérios problemas com os músicos da Orquestra
Filarmônica de Nova Iorque. "Na verdade, a Orquestra tem
fama de ser dificil, mas, cá entre nós, a de Israel é mais dificil
de se trabalhar, pois seus músicos são mais críticos, exigem
mais do maestro. Nào acredito que Boulez tenha tido proble-
mas. O que aconteceu foi o seguinte: o repertório de que os
músicos da Orquestra e, coincidentemente, eu gostamos é
bem diferente do repertório preferido de Boulez. Muitas vezes,
os músicos eram obrigados a tocar números de que não
gostavam e, quando Boulez cedia e regia números preferidos
pelos músicos, mas não de seu gosto, o fazia sem qualquer
prazer, o que se evidenciava em sua atuação. Como pessoa, até
hoje Pierre Boulez é muito querido pelos músicos da Orques-
tra. Se houve algum problema, foi esse que acabo de citar",
contou.

Quando, há dois anos, o maestro, nascido em Bombaim,
na índia, e diretor musical da Filarmônica de Israel desde
1969, assumiu o lugar de Boulez, vinha.de Los Angeles, cuja
Filarmônica regia desde 1961, quando a conduziu pela primei-
ra vez como maestro convidado. Havia sido diretor musical da
Filarmônica de Montreal, no Canadá, regendo duas orques-
trás, ao mesmo tempo, na América do Norte. Quando assumiu
a Filarmônica de Nova Iorque, "encontrou uma orquestra com
o maior repertório que conheço. Não havia assim muito a
introduzir. Mas o amor de Pierre Boulez por um determinado
tipo de repertório não coincidiu com o meu e, por isso, fui
lentamente alterando os números do repertório da Or-
questra".

— Quando assumi a Filarmônica de Nova Iorque, o
público passou a temer que eu não incluísse mais números de
música contemporânea no seu repertório. O público me conhe-
cia pelos discos e se surpreendeu quando comecei a incluir
música contemporânea, apesar de não o fazer com a mesma
teqüèncla usada por Boulez. Mas não deixo de reger Luigi
Nono ou Stokhausen e estou preparando uma maratona com a
Filarmônica de Israel de Bela Bartok, para a comemoração, no
ano que vem, do centenário de seu nascimento. Na próxima
temporada, aliás, teremos, além da comemoração de Bartok,
cinco prenderes mundiais, pela Filarmônica de Nova Iorque.
No caso da Filarmônica de Israel, também executo números
contemporâneos, mas com menor assiduidade, pois o público
de Israel é mais conservador — informou.

Ontem e hoje, contudo, Zubin Mehta não selecionou um
repertório contemporâneo para o público de São Paulo. Às 21
horas, no Palácio das Convenções, tocou Salmo, do autor
israelense Ben-Halm; Daphnis et Chloé, suite n° 2 de Maurice
Ravel; e a Sinfonia n° 3, mi bemol maior, opus 55, Heróica, de
Ludwig von Beethoven Hoje, no campus, da USP, suas
incursões se limitarão à Euryanthe, abertura de Weber; Daph-
nis et Chloé, Dance, de Ravel; e a Sinfonia n° 8, movimentos,
de Dvorak.

Esta é a segunda vez que Zubin Mehta vem ao Brasil para
reger. Em 1972, pescou na ilha do Bananal, com o filho de 20
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Mehta faz
uma
sugestão
para
solucionar a
crise
permanente
de'nossas
orquestras e
dá o
exemplo da
Sinfônica de
Israel: "Ela

é
propriedade
de uma
cooperativa
integrada
por 70 de
seus
próprios
músicos"

anos, e a filha de 21 anos, e não se esquece de sua inabilidade
de se livrar das piranhas — presas ao anzol — sem alicates,
tendo sido, por isso, muitas vezes, mordido por elas. Naquele
mesmo ano, passou cinco dias ensaiando a orquestra no Rio e
se lembra, com agrado, daqueles dias. Mas sua apresentação
em São Paulo foi marcada por um trauma: "Na noite em que
os atletas israelenses foram massacrados em Munique tinha-
mos uma apresentação em São Paulo. No programa havia
uma sinfonia de Mehler, cujo ânimo era a comemoração de
uma vitória. Evidentemente, os músicos não tinham qualquer
ânimo em comemorar uma vitória. No entanto, tocaram muito
bem naquela noite. É uma recordação contraditória, porque o
Brasil nada tinha a ver com a razão do trauma em si, mas
jamais conseguimos nos livrar dela. Os músicos, contudo,
lembram-se também do calor e do carinho que mereceram do
emotivo público brasileiro."

O maestro chega de quatro concertos no Teatro Colón, em
Buenos Aires, um dos quais com entradas gratuitas para
estudantes. Hoje ele toca na USP também gratuitamente para
um público estudantil. No concerto dará algumas rápidas
explicações didáticas. Será uma espécie de aula para compen-
sar uma velha frustração sua: trabalha cinco meses por ano
em Nova Iorque e três meses em Israel. Os restantes quatro
meses rege em teatros europeus, durante temporadas líricas.
Afinal, ao substituir Eugene Ormandy, Mehta tornou-se o
maestro mais jovem a reger a Filarmônica de Viena e o mais
jovem, em toda a história, a reger a Filarmônica de Berlim.
Náo tem tempo, entáo, para ensinar regência, apesar de'os
ensaios de Filarmônica de Israel serem freqüentados, a cada
dia mais por alunos de regência, que acompanham atenta-
mente o trabalho do maestro.

No entanto, o que mais motiva Mehta no concerto da
Filarmônica de Israel hoje é o fato de o público não pagar para
presenciá-lo. "É maravilhoso poder tocar para um público que
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não paga, mesmo que ele não seja composto porestudantes. É
uma pena que isso não aconteça com freqüência. Nas tournées
européias, por exemplo, não há tempo, nem temos sido
solicitados para isso. Mas como me sinto bem quando toco
assim. No mês passado, em Israel, tocamos num parque para
150 mil pessoas. Foi uma sensação incrível."

A Orquestra Filarmônica de Israel é de propriedade de
uma cooperativa de 70 de seus próprios membros. Assim, os
músicos que a compõem são seus sócios e acionistas, forman-
do uma espécie de sindicato e elegendo periodicamente três
administradores, que passam a se responsabilizar pela parte
burocrática da gerência da orquestra. "É um sistema diferente
do americano e do europeu, em que as orquestras têm normal-
mente uma administração burocrática que ganha o dinheiro e
paga aos músicos. Em Israel os músicos são os donos da
própria orquestra. Na verdade, nenhuma orquestra é lucratl-
va. No caso da nossa, 54% do seu orçamento provêm dos
resultados da bilheteria. Há mais subsídios oficiais, que repre-
sentam 20% desse orçamento. E a orquestra conta com 36 mil
subscritores, que compram com um ano de antecipação os
ingressos para os concertos da temporada. Há sociedades de
amigos da filarmônica, que arrecadam fundos para a orques-
tra nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Nossa
esperança é a de que venha a ser formada uma do gênero aqui
no Brasil também", disse o maestro.

Um músico da orquestra ganha cerca de 1 mil dólares
(mais de Cr$ 50 mil) por mês, segundo informou Zubin Mehta e,
como todos eles são reservistas do Exército israelense, têm a
obrigação de reservarem três semanas anuais às obrigações
militares. Quando coincide o serviço militar de algum músico
importante com uma apresentação também importante, há,
contudo, sempre a possibilidade de a orquestra negociar sua
dispensa com o Exército. "Temos ótimas relações com o
Exército. Tocamos inclusive para as Forças Armadas, em
Israel", explicou o regente..

A Orquestra Filarmônica de Israel, fundada pelo violonis-
ta Bronislaw Huberman, e em contato estreito com Zubin
Mehta desde 1961, quando por ele, como convidado, foi regida,
tem tradição de ter o melhor naipe de cordas do mundo.
Apesar de ressalvar que não existe uma competição olímpica
entre orquestras, Mehta reconheceu ontem em São Paulo que
a orquestra tem um alto padrão em cordas, mas também está
progredindo multo nos metais, que já estão alcançando seu
padrão de qualidade.— Eu poderia lhes dizer que o padrão alto é o mesmo nas
grandes orquestras do mundo. Por experiência própria, posso
contar que, quando se abre uma vaga para violinista em Israel,
aparecem apenas cinco candidatos. Mas certamente, neles
haverá três que atendem aos requisitos básicos de qualidade.
Em Nova Iorque, quando é aberta uma vaga, aparecem 60
candidatos, dos quais apenas um preenche os requisitos. Esse
é extraordinário, se o maestro tiver um pouco de sorte e isso
mantém o alto padrão da orquestra tanto lá quanto em Israel.
A diferença é que em Nova Iorque, nós perdemos dois dias
ouvindo 59 candidatos que não atendem ao menor requisito de
qualidade — disse.
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PARA IMMESAS 284-0842
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LIVROS & AUTORES

Já nas principais
Lojas e Supermercados
O presente ideal

JjfB_ para o papai
\E para você'¦-< 
também
Sleep Timer Wim
Desliga o que você
quiser, na hora
que você quiser.
Exatamente, o controlador de tempo
Sleep Timer Wim desliga automaticamente

¦••'¦ qualquer aparelho elétrico de pequeno porte:
. televisão (P&B e a cores), ferro elétrico," 

aparelhos de som, inalador, ventilador, etc...
Também é de grande utilidade no comercio e
em consultórios.¦. Sleep Timer Wim é eletrônico, podendo ser
regulado de 0a4 horas. Não ocupa espaço e
é silencioso.
Funciona em 110 e 220V.
Com Sleep Timer Wim você lem mais sossego,
seu aparelho elétrico desliga na hora que
voei quiser automaticamente.

Medidas: 8x6x4,5 cm.
Peso: 200 g.
Fixado diretamente na tomada
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APL PREMIARA
ENSAIO SOBRE
ÁLVARO LINS

LEDA 

Carvalho é o nome de um prêmio literá-
rio concedido anualmente pela Academia
Pernambucana de Letras. Em 1980, o prêmio
homenageará a memória do escritor penam*
bucano Álvaro Lins, autor de importante

bibliografia critica e histórica. Álvaro Lins morreu há
10 anos.

No valor de Cr$ 50 mil, o prêmio destina-se a
ensaio inédito, com um minimo de 50 páginas datilo-
grafadas. As inscrições permanecerão abertas na sede
da APL (Av. Rui Barbosa, 1956, Recife), até 28 de
novembro próximo. Poderào inscrever-se brasileiros
de todos os Estados.

Os concorrentes deverão apresentar: a) carta, sob
pseudônimo, solicitando a inscrição e concordando
com o regulamento; b) envelope fechado, em separado,
contendo fotocópia da carteira de indentidade do
concorrente, pseudônimo, titulo do livro e endereço; c)
tres cópias do livro.

A entrega do prêmio será feita em sessão pública,
preferencialmente durante as comemorações do $0°
aniversário da Academia Pernambucana de Letras,
em janeiro de 1981.

Distribuidor/ representante exclusivo
: LHM Comércio e Representações Ltda.

Av. Franklin Roosevelt, 23 si. 908
Rio de Janeiro - CEP 20021
Tel.: (021) 220-7979 Tlx. 212-1647

RIO GRANDE DO SUL — TEL: (0512) 41-4988'' Av. Assis Brasil, 3851/303 — P. Alegre
PARANÁ E S. CATARINA
TEL: (041)232-7031
Rua Dep. Nilson Ribas; 550 — Curitiba

•-.RIO GRANDE DO NORTE
TEL: (084) 222-4676
Rua Voluntários da Pátria, 804 — Natal

BAHIA — TEL: (071) 242-5373/ 242-6784
Av. Frederico Pontes, 1 sl/08 — Salvador
VOLTA REDONDA — TEL: (0223) 42-9744" ¦-- Av. Paulo de Frontim, 28-A — Volta Redonda
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J NÂO EXISTE IGUAL—O elegante Zur Katz*. de cozinha alemã
ie internacional, localiza-se entre a floresta e o mar, num".verdadeiro clima de montanha. Abre todos os dias para jantar e

também aos domingos para almoço. Fundo musical a cargo do
pianista Don Euclydes. Ainda, o Zeppelin Terrasse, onde, de 4a

ja sábado, atua o violonista Rogério Peçanha. Est. do Vidigal, 471
Após o Sheraton, 1' rua a direita, idem direita. (274-1549).* #

É HOJE PESSOALI Logo mais, inauguração do Da
Vinci Bar, anexo ao novíssimo MICHELANGELO.
Funcionará com música suave de piano proporciona;
da por Luis Carlos Vinhas. Cozinha internacional.
Almoço e jantar. Direçáo do alegre e dinâmico Chico
Recarey. Largo de São Conrado, logo após a Igreja.
Tels.: 322-3133 * 322-4179.* *

'CANTÍNHO 
ROMÂNTICO - Para aqueles que

;amam, recomendo o simpático POKER BAR, com1
comidinhas e bebidas nacionais e estrangeiras. Co-': 
mo, também, não podia faltar, um som muito esper-
to de Maiy/Ary (piano) e Siléa/Joel (violão). Rua

jj Almirante Gonçalves, 50. Tel.: 521-4999. Lugar bem
; tranqüilo, próprio para os corações apaixonados.

: SEMPRE SUCESSO — Se estás a procura de um
:; bom programa, experimente o RIO'S. Lá você
\ encontra de tudo: restaurante com especialidades
;¦ da cozinha francesa, piano-bar, cervejaria e boate
;¦ comandada pelos conjuntos de Chiquinho Botelho e
-Oswaldo Damião, de 5a a sábado. Parque do

Flamengo, em frente ao Morro da Viúva. (285-""3848);.
* * *

j. MAGNÍFICO! Milhares e milhares de pessoas já«aplaudiram "Século XX—Século de Ouro". Um
snow que conta com a presença de um fabuloso
elenco, entre tantos, a talentosa Rosita González,
sob a direção de Caribe da Rocha. Ainda, no Restau-
irante do Céu o conj. "Lyra do Orfeu", com música
Ibarroca no jantar. NACIONAL-RIO* * «

Í1ÍFÈSfA DO PRETO FORRO" — Titulo do novo
.Jwtód&Jorainho do Império, que estará logo maisi
¦•dhirfimUoo RINCÃODATlJUCA. Atuará também na
•'S^.Vno-iábado. Diariamente, música com Cy Mani-
;iÔW«'G.>is8 Reis. Aos domingos, o Circo do Carequi-*nha:l3hs. Rua Marquês de Valença, 83. Tels.: 264-
J659-"_ 248-3663. Vá lál

• » »
MÚSICA PARA DANÇAR—Venha curtir uma noite
no Carinhoso, que abre todas as noites, com música
por conta de Ed Lincoln e do conjunto da Dora.
Cozinha internacional e coquetéis incrementado do
Lito Abeleira. Uma casa de Zezinho Esteves e Márcio
Cardoso. Rua Visconde de Pirajá, 22 — Ipanema.
Tels.: 287-0302/ 287-3579.* * * ,

UMÂtASA BRASILEIRA — Ivon Curi apresenta
"Brasil Maravilha", com Rogéria e grande elenco. De
3a a domingo, no Sambão. E para saborear a mais
autêntica cozinha típica brasileira, estique no Sinhá
(térreo) Conforto, tranqüilidade e bom atendimento.
Rua Constant Ramos, 140. Tels.. 256-1871 " 237-
5368. Experimentei

TÁ TUDO EM CIMA... com Gazolina e
suas mulatas no show "Balancê-80", em
exibição no SOLARIS. Pratos caseiros,
com vânas sugestões a preço fixo. Ainda,"Feijão Maravilha" aos sábados, 13hs.
Rua Humaitá, 110. Tels.. 246-8799/ 286-

I§§9346.

Esta coluna é publicada às 4" e 5as feiras Tel 243-0862
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AS ARTES NO PARANÁ

PUBLICADA 

em
Curitiba, pela
Secretaria

Estadual de
Planejamento, a revista
Referência acaba de
lançar um número duplo
sobre a arte paranaense.
O conjunto dos textos
forma um vasto
levantamento das
atividades artísticas
naquele Estado, dos
primórdios até os dias
atuais. Além de
inúmeros depoimentos e
pesquisas, há ensaios
assinados por Luiz G.
Mazza e Adalice Araújo.

MH-I
APELO POR VALLADARES

A 

Anistia Internacional está promovendo uma
campanha em favor da libertação do poeta
cubano Armando F. Valladares, preso em 1960,

quando tinha 23 anos, por suas "convicções políticas e
religiosas pessoais", como ele próprio tem reiterada-
mente declarado. Cumprindo sentença de 30 anos de
prisão, Valladares ficou virtualmente paralitico após
uma prolongada greve de fome em 1968, quando exigia
direito a visitas, correspondência, atenção médica e
melhor alimentação. A Anistia pede que os apelos
sejam dirigidos "cordial a polidamente" ao Chefe
do Governo cubano e recomenda que, "em nenhuma
circunstância, escreva-se diretamente, a Valladares". O
endereço dfrAnistia no Brasil é: Caixa Postal 260, Porto
Alegre.

FICÇÕES DA SEMANA

S*nhoras e Sartíorpi,

A Voz do
BRASIL
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ESTA 

semana a ficção predo-
mina no movimento edito-
rial do Rio e São Paulo. Ri-

cardo Ramos volta com um novo
livro de contos, o oitavo do gênero
que publica desde a sua estréia, O
título é Os Inventores Estão Vivos
e o volume reúne 11 histórias curtas
de produção recente. Lançamento
da Nova Fronteira, 138 páginas, Cr$
170. Também da Nova Fronteira, o
4o volume de Mar de Histórias,
antologia do conto mundial organi-
zada por Aurélio Buarque de Ho-
landa Ferreira e Paulo Rónai. Dedi-
cado ao conto do final do romantis-
mo e início do realismo, o volume
tem 296 páginas e custa Cr$ 230 o
exemplar. Da mesma editora, ain-
da, o romance de suspense A Se-
gunda Dama, de Irving Wallace, o
autor de Os Sete Minutos. Neste
livro, Wallace narra um episódio da
luta entre as superpotências na
África. 438 páginas, Cr$ 450. A Afri-
ca é também o cenário de Hora di
Bai, romance de Manuel Ferreira,
nascido em Lisboa mas caboverdla-
no de coração. O livro, que integra a
coleção Autores Africanos, da Atica
(160 páginas, Cr$ 180), conta a bis-
tória da população de uma peque-
na ilha assolada pela seca. Pela
Editora Record, Jeferson Ribeiro
de Andrade publica Senhoras e Se-
nhores, A Voi do Brasil, novela que
retoma o clima do livro de seu re-
cente livro de contos Um Homem
Bebe Cerveja no Bar do Odilon.
(104 páginas, Cr$ 180). Jornalista e
ex-professor de Comunicação, Sin-
vai Medina estréia na ficção com
Liberdade Condicional, romance
sobre a vida política brasileira nos
anos 70. Edição da Codecri, 236
páginas, Cr$ 280.

O 

Paraguai colonial, séculos
XVI e XVII, é o tema de
Regina Maria A. F. Gadelha

em As Missões Jesoiticas do Ita-
tim, lançamento da Editora Paz e
Terra. 342 páginas *** Rachel de
Queiroz publica pela José Olympio
uma nova coletânea de crônicas: O
Jogador de Sinuca e Outras Hlsto-
rinhas. 102 páginas, Cr$ 140 *?? De
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Ana Maria Bahiana, a Editora Civi-
lização lança Nada Será Como An-
tes (261 páginas, Cr$ 350), artigos
sobre a música popular brasileira
nos anos 70 *** Com o selo da
Editora Eda, Rio, sai o sexto volu-
me do jornal literário do critico e
romancista Ascendino Leite: As
Coisas Feitas. 316 páginas *** De
Júlio Barreiro a Editora Vozes pu-'
blica Educação Popular e Cons-
cientização, experiências latino-
americanas. 186 páginas, Cr$ 280
*** A Editora Cortez, São Paulo,
publica cinco volumes dos Cader-
nos PUC/SP, tratando de Filosofia,
Ciências Sociais, Educação, Psico-
logia e Lingüística *** Vale a Pena
Viver, de Giovanni Martinetti (349
páginas), é uma publicação da Edi-
tora Dom Bosco, São Paulo, para
jovens cristãos.

da antologia de poetas brasileiros,
um volume com 50 autores, poden-
do ser escolhidos, de cada um, até
cinco poemas. Os concorrentes de-
verão enviar seus poemas, sob
pseudônimo, até 30 de novembro,
para a Rua General Jardim, 570,
São Paulo — CEP 01223.

Na 5a Bienal do Livro, Sào
Paulo, Ziraldo lançará o seu novo
livro para o público infantil, O
Menino Maluquinho, publicação
das Edições Melhoramentos.

Pela Global Editora, Sào Pau-
lo, Ibiapaba Martins lançará este
mês o romance Carta para a Mãe
do Tempo, com o quai dá continui-
dade a Falam os Muros da Cidade e
Bocainas do Vento Sul. O romance
fixa um periodo entre a deposição e
a morte de Vargas, personagem
sempre presente na história.

Até dia 29, nas Bibliotecas
Regionais da Cidade, inscrições
para o concurso de contos Jovem
Escritor Carioca.

Aberta até dia 28, no Palácio
do Catete (Museu da República), a
exposição Histórica do Desenho em
Quadrinhos na França e na Bélgi-
ca, promovida pelo Serviço Cultu-
ral do Consulado-Geral da França.
A exposição estará franqueada ao
público também aos sábados e do-
mihgos.

EM RESUMO

HELENA 

Parente Cunha vai
publicar em breve, pela Edi-
tora Antares, Rio, a coleta-

nea de contos Os Provisórios. A
autora foi premiada no último Con-
curso de Contos do Paraná.

O compositor pernambucano
Capiba, além de uma boa quanti-
dade de músicas para poemas de
grandes autores brasileiros, tem
inédito um livro de memórias, do
qual por enquanto revela apenas o
subtítulo: Coisas que só Aconte-
cem Comigo.

Dicionário de Bens Tombados,
de Augusto Carlos da Silva Telles, e
Reflexão sobre o Pintor e Poeta
José Paulo Moreira da Fonseca, de
Telênia Hill, são obras a serem pu-
blicadas pelo Instituto Estadual do
Livro.

A Universidade Federal do
Ceará vai publicar, este mês, o
número inaugural do seu Jornal de
Cultura. Veiculará matérias sobre
ciências, letras e artes de autores
cearenses e de outros Estados.

A Editora Escrita abre concur-
so para a organização de sua segun-

EVENTOS

HOJE 

— José J. Veiga estará
esta tarde na Biblioteca Re -
gional da Glória (Rua da

Glória, 214), debatendo com o pú-
blico as suas obras de ficção: Os
Pecados da Tribo, A Hora dos Ru-
minantes, Sombras de Reis Barbu-
dos e outras. A partir das 16 horas.
AMANHÃ — Regina Miranda auto-
grafa seu livro O Movimento Ex-
pressivo, na Galeria Rodrigo Mello
Franco (Rua Araújo Porto Alegre,
80). A partir das 18 horas. Haverá
apresentação da dança pelo Grupo
de Atores Bailarinos.
SÁBADO—Em São Paulo, a Edito-
ra Summus faz lançamento festivo
de dois livros para crianças: Pre-
sente Para o Papai, organizado por
Julieta de Godoy Ladeira, e Esto-
rias Sem Fim, de Edith Derdiyk. Na
Rua Pinheiro, 339, a partir das 15h.
SEGUNDA—Como parte da come-
moração da Semana do Advogado
e do Cinqüentenário da Fundação
da Casa de Rui Barbosa e Ordem
dos Advogados do Brasil, haverá
lançamento festivo da nova edição
dá Réplica, de Rui Barbosa. A par-
tir das 18h30m, na Casa de Rui.
Rua São Clemente, 134. *** Às 20b.
na Livraria da Codecri (Ataulfo de
Paiva, 135), autógrafos de Politea-
ma, de Glória Leal Garcia-Roza.
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CURSO:
A África na Cultura
Popular Brasileira
TEMÁRIQ.
I. Aspectos transeulturois
África-Brasil .__
2.0 ofro-nsgrosoofro-
islâmico como colonizado-
ros culturòvsis do Brasil

3.0 modslo do socisdado
rsliqiosa ofro-brosilolro
4. Cultos populares o
cossflo sócio-cultural .
S.ExprossBss criadoras
atro-brasileiros

Protmor RAUL LOOY-membrodoFOLKLORE S0CIETV-""""" UNiyERSITYCOUEGE-lONDON
""i•'' 'ii?'!ií**"'*l9a0C0NfERE«-SE CERTIFICADOSHofono: 20 ot 22 H.
KifomoçõB«lmetiíítr.lMM-Lofgo(lolBAM,n9lllVIiçojdi'Silvo,l5TIBolologo-RJ-CEP-22282-Tol.2«66622
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ESTOFAMENTO,
DECORAÇÃO E VESTUÁRIO.

Couro Estof: Peles inteiras, Tapetes de boi.
Plavimural, Vicratex, Lizar, Crocodilo, Camurça, Cortiça.
Napas, Camurças p/vestuário. Calçados e Bolsas.

Tudo qua é moda Mti na i COURO *PIAST

Doces • Compotas • Geléias • Mel •

Balas • Biscoitos amanteigados •
Queijo Curado de Minas • Café
Farinhas • Condimentos* Sucos.

Produtos termais (medicinais de
beleza) «Óleo bronzeador • Arte-

zanatos • Plantas ornamentais.

RUA VISCONDE DE PIRAJA 303
LOJA 105-Tel. 267-0649 - Ipanema

CENTRO: Gonçalves Ledo. 25- Tel: 224-1333
COPACABANA: Rodolfo Danta», 106• Tel:236-2197
PENHA: Montevidéu, 1234 - Tel: 230-6589
J. FORA: 7 Setembro, 1272 - Tel: 212-0499
a HORIZONTE: Av. do Contorno, 11530/40 Tel.: 201-8238.

PET1TE GAER1E)
3o LEILÃO DE PAREDE
Assessoria de Ernani Leiloeiro |

VENHA ADQUIRIR, PELA MELHOR OFERTA, UMA
OBRA DE ARTE, TAPETES ORIENTAIS E PEQUE-
NA COLEÇÃO DE SANTOS BRASILEIROS. PAGA-
MENTO EM 3 VEZES... SEM AUMENTO!
De hoie a sábado, dia 9, das 10 às 22 hs. R. Barão da
Torre, 220. Tel. 267-0921 e 287-0231

Ganhe seu pai na onrida. I DOMINGO

Conquiste o
coração dele pa-
ra sempre com o
queosnomensnomundo inteiro es-
tão usando: um
conjunto training

WmZWl'jWIH m^^^^T (lm\.'m JmW

mB. Jf\W st- A. Al H
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DonisportOu
Adidas,Speedo,
Jockey e Olimpia.
Tudo com o me-
lhor preço e o cré-
dito mais rápido
da cidade.

JDOI

I MU HM

I Debaixo desta marca sempre |
I o melhor negócio em arte.

|W«B« 288-54141
j EVELYN

Liquida em Le Mamu. Rua Visconde
de Pirajá. S50 • Loja J.
Bluaat • Crf 90,00. Conjuntos Es-
portivos - Cr$ 500,00 e Calças
Cr$ 309,00. Inverno, Veráo. Alto-
Verão. Por poucos dias. Começa

. hoje és IO horas.

-Ad&tU?
Há 40ano6 mudandoa moda.

Agora também no RioSul.

Desde que a Rita Ludolf virou nome de rua
que ela não ficava tão elegante.

Totmakx
Tecidos para estofados, cortinas e forrações que vão deixar sua casa muito elegante.

Rua Rita Ludolf, 87 - Loja A - Leblon - Fones: 2394998e 294-2095

Rico tem paixão por menor prestação.
Grã-fino só gosta de
mexer no seu capital
de pouquinho.
Ou você pensa que é só
você que adora uma
prestaçãozinha menor ?
Pra você ver: no consor-

cio da Auto Modelo está
assim de gente rica da
Zona Sul. tles compram
carro zero em 30 meses,
sem entrada, e ainda se
inscrevem pelo telefone.
Poi exemplo, um Gol L

saiporapenasCr$ 9.984,
metade do valor de uma
prestação. No consórcio
da Auto Modelo, seu carro
zero vem na maior
moleza.E de moleza, quem
não gosta?

Rua Haddock Lobo, 40
Tijuca-Tel.: 273-8494
Av. Epitácio Pessoa,
2664 - Laqoa
Tel- 256-6296
RuaIbituruna, 24 -Tijuca
Tel ¦ 228-6182

O ®Av*oM?"el?/Consórcio 273-1694
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ENGENHEIROS
DO BRASIL
Entre também na do acordo nuclear.
O Alemáo que vocês precisam está
no AUDING.
Ensino criativo e personalizado.

TIJUCA; Rua Dr. Pereira Santos, 35
GRS: 806/7 — Ed. Sloper - Tel. 208-4949.
COPA: AV. N.S. de Copacabana, 647
GRS: 906/7 - Ed. Gordon — Tel 23/ uo^g.
CENTRO: Tel. 208-4263.
Aulas nas empresas lei n° 6297.

ft $
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WÍLLÊ
LIQUIDA OUTONO/INVERNO!I Rua Carlos Góis, 234 - LEBLON

Rua Constante Ramo», 44 • COPACABANA

[RNOl

SARGENTELLI DE VOUEA
À AVENIDA PAULISTA!
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SARGENTELLI estréia,
hoje, com suas"Mulatas Que Nâo
Estão No Mapa",
Inclusive a famosa
SolangeJapona
(foto), um novo e
sensacional show
de zlrlguldum;
telecoteco.
borogodó e
balacobaco no
OBAOBA-SP, após
vitoriosa
temporada de 45
dias no Sul do pais:"GANDAIA81".
Endereço do
Samba na Terra
da Garoa:
Av. Paulista, 412.
Vai lã.
NoRlo.oOBAOBA
de Ipanema
continua em alto
astral com Iracema
e mais "Mulatas
Que Não Estão No
Mapa", toda safra
80. Aos sábados,
Feijoada com
Chorinho, a partir
do meio-dia.
Rua Visconde de
Plrajã499.
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Pf.MVOPF Pierre Bonneté um presente d
vWi TW-l-e prova d'água, automático e
com Certificado de Garantia.
Pierre Bonnet marca com elegância todos os segundos.
Pierre Bonnet é resultado da mais avançada linha de
relógios que existe no mundo. Não perca tempo. Chegue na
hora marcada. Pierre Bonnet nâo atrasa nunca.

Leninejóias, Visconde de Piraja, 550, loja 105 - tel.
239-2296 e nas melhores joalherias do País.

Jóias de ouio

^BsÊÉm

ü Pappus lança
a Pappus Jóia/

eoValedeOufo.

i&0
Km Uxi.i ;i compra ila roupa
Puppus. você ganhíi
d Vale dn Ouro.

l !om ii Vali; <lr Ouro.
voei*! retira, grátis, a jóia

jin - <|uisit na l'appus|õias.
Knlri! nessa ..hmIí. ilo VhIimIi; (luro.
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Voz autorizada
O João do Pulo está parcialmente reabilitado das

declarações dadas em Moscou depois da derrota
olímpica no salto triplo.

A pena Imparcial do ex-corredor francês Michel
Jazy (medalha de prata nos 1 mil SOO metros em
Roma e algumas vezes campeão europeu em corridas
de média distancia), contratado para cobrir as Olim-
piadas para o Jornal France-Soir, absolve em parte o
atleta brasUeiro pelas desculpas com que acenou
depois do fracasso.

Jazy nâo se refere ao vento, mas em compensação
acusa os árbitros soviéticos (de atletismo) de parcia-
llsmo e favoreclmento aos atletas da casa, citando
nominalmente Joáo Carlos de Oliveira como um dos
maiores prejudicados ao lado dos concorrentes das
provas de lançamento de dardo e disco.

• Como a França náo incluía nas citadas provas
representantes com possibilidades de medalha, a
denúncia de Jazy, afinal, como atleta olimpico, uma
voz autorizada — soa imparcial e veraz.

Centro de lazer
Se houver dinheiro, artigo cada vez mais raro na

vida nacional, a área da Glória adjacente ao Outeiro,
ocupada até há pouco tempo pelas obras do metrô,
vai ganhar um centro de lazer.

O projeto, criado pelo escritório de arquitetura
Glauco Campello, e Integralmente aprovado pela
Fundação Rio, prevê a construçáo de um mercado,
um museu e um teatro que de táo versátil pode
funcionar até como circo.

Se o dinheiro nâo aparecer, o projeto irá engordar
o volumoso acervo do Museu Nacional de boas idéias
não executadas.

¦ ¦ ¦

Monopólio
Um conhecido diretor de cinema deblaterava on-

tem na noite do Leblon indignado contra o monopó-
lio exercido pelas cadeias de cinema brasileiras, hoje
quase totalmente comprometidas com o lançamento
e a exibiçào de filmes americanos.

E sentenciava em tom fúnebre:
—Muito em breve os filmes europeus desaparece-

rão por completo das telas brasileiras.* * •
E o pior é que o vaticinio, sinistro pelo menos para

quem aprecia o cinema europeu, soa como irrever-
sivel.

O cinema europeu nâo pode defender-se, como o
brasileiro, abrigando-se sob as asas protetoras da lei
da obrigatoriedade.

Encontro sinfônico
O Instituto Nacional de Música vai promover em

outubro, no Rio, o primeiro encontro nacional de
dirigentes de orquestras sinfônicas.

Os pontos principais a serem abordados são o
debate dos problemas comuns, a discussão sobre as
faixas salariais dos músicos e a afinação de suas
programações visando ao aproveitamento pelo
maior número possível de orquestra» dos solistas e
maestros estrangeiros contratados para vir ao
Brasü.

A participação será limitada as 12 mais importán-
tes orquestras brasileiras.

• Fantástico,emtudoisso,éaexisténcianoBrasilde
12 orquestras sinfônicas.

CRIAÇÕES EXCLUSIVAS
GARANTIA PAPPUS • PROMOÇÃO ATÉ 30/08/80

felppis Av. Copai abana. 8S1
Rua (..(.neral Rocca. 858-ü
Rua (.uni, alves Dias. 2H

%

Zózimo
"TOUR DE FORCE99
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O Embaixador e Sra Paulo
Paranaguá com o Sr Mario Vinhas

SE 

fosse possível, ou con-
veniente, criar um de-
partamento oficial espe-

cializado em recepcionar e dee-
roncar figuras importantes do
mundo dos negócios que chegam
ao Brasil sua chefia caberia,
sem dúvida, ao Embaixador e
Sra Paulo Paranaguá, anfi-
triões incomparáveis e incansá-
veis, como o demonstra seu tour
de force na tarefa de receber no
Brasü os três casais árabes que,
seus amigos no Kuwait, acabam
de chegar ao Rio.

Sendo os três árabes investi-
dores em potencial, e para que
levassem daqui a melhor das
impressões, o casal Paranaguá
não se poupou, acionando os
amigos e compondo um progra-
ma digno do mais competente
dos chefes de cerimoniais, que
ele, aliás, já foi.

A partida foi dada anteontem
com um jantar que, a convite do
Sr Pedro Leitão, pintor e decora-
dor, reuniu no Antiquartus os
homenageados, casais Teymour
Alireza, Muram Shammas e

Nouri Mussad Al-Saleh, seus
cicerones e um grupo de convi-
dados, entre os quais os Ari de
Castro, os Gustavo Afonso Ca-
panema, os Tony Mayrink
Veiga.

Seguindo-se ao primeiro item
do programa, vários outros:

Jantar, ontem, oferecido
por Marilu e Ivo Pitanguy.

Visita, hoje, às obras de
Itaipu, para onde o Embaixador
Paranaguá os levará a bordo de
um avião da Mendes Júnior.

Jantar, ainda hoje, em ca-
sa de Betsy e Olavinho Monteiro
de Carvalho {leia-se Monteiro
Aranha).

Jantar, amanhã, na Rua
Icatu, a convite de Maria do
Carmo e José Nabuco.

Passeio, no flm de semana,
pelos mares e ilhas de Angra dos
Reis e Itacuruçá.

Tour noturno pelas casas
especializadas em shows de mú-
sica brasileira.

* * *
Para a segunda semana de

permanência dos visitantes, es-
tá previsto outro tanto.

Basta um
• Diante da ameaça de te-
rem um próximo Governa-
dor também não mineiro, os
adversários politicos do Se-
nador Itamar Franco, um
dos postulantes à sucessão
de Francelino Pereira, estão
acenando com uma desço-
berta que, segundo eles, vale
ouro.

Como o atual Governa-
dor, um piauiense, o Senador
também não nasceu em Mi-
nas Gerais: é baiano.

Consta que o eleitorado
do Estado sõ admitirá eleger
um candidato autentica-
mente mineiro ou entáo al-
guém de fora que já seja da
terceira geração de uma fa-
mília radicada em Minas.

ííj bella
UQUD/OO
DE INVERNO
Visconde de Pirqjá282A.
RbSul-bja 15A4S piso

10 -AGOSTO
LEMBRE-SE DO PAPAI
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Avenida Ataulfo de Paiva, 80-A - Leblon
Rua Garcia D'Ávila, 124 - Ipanema
Rua Visconde de Piraja, 393-A • Ipanema
Rua Barata Ribeiro, 739-B • Copacabana
Rua Dr. Pereira dos Santos, 25 - Tijuca

Sábado até às 18 horas

I

ETIQUETA
OE ALTA CLASSE

EM
CINTOS

BOLSAS DE MÃO E
TIRACOLO

- linha italiana

A VENDA NAS LOJAS
DO RAMO E EM FINAS

BOUTIQUES

lllilll!

CORTINAS
PREGUEADAS
Um toque de bom
gosto. Feito com os
mais variados tecidos,
em cores e padrões a
sua escolha.

OSTROWER COM. E INO.
LTDA.

Ru* Marqu*» de
Abrantes, 178
loía O
Teh. 266-7775
— 266-3068UO

0SSTRIPS

Aconchegahti
Descontraído!
Estes incríveis estofados
Prêmio Compacto d'Oro 1979
o sucesso do momento europeu
esperam por você na Forma
rua Farme de Amoedo, 82A

h

orma

Só Brasil
O último Vogue francês sõ tem de autêntico a língua

em que é redigido.
O resto é a inundação de suas reportagens sociais

fotográficas por dúzias de brasileiras, algumas delas
focalizadas várias vezes nos acontecimentos mundanos
registrados pela revista.

Não há uma festa em que pelo menos 20% ou 30% das
convidadas fotografadas pelo olho do Vogue não sejam
brasileiras.

Um aperçu rápido das páginas da revista mostra
como suas eleitas Lais Oouthler, Gisela Amaral, Car-
mem Mayrink Veiga, Claudia Oouthler Niedzielsky, Odi-
le Marinho e Silvia Amélia de Waldner.

.¦ ¦

Pela metade
Brandindo a lei, as autoridades mineiras

proibiram a venda de jornais alternativos pe-
los estudantes no Centro da cidade.

Esqueceram de empunhar na outra mão a
lei que proíbe a devastação das bancas de
jornais e atentados de toda espécie à proprie-
dade particular.

Garante-se que ela também existe.

¦ ¦

Chico em filme
Está pronto para ser lançado dentro de dois meses

em circuito nacional a biografia filmada de Chico
Buarque, Certas Palavras, dirigida pelo argentino
Mauricio Beru.

O filme, um longa-metragem a cores, foi filmado
em São Paulo e no Rio, reúne 20 músicas de Chico,
além de depoimentos seus e participações especiais
de Caetano, Betãriia, Toquinho, Francis Hime, Ruy
Guerra, Miucha, Sérgio Buarque de Hollanda e Vini-
clus de Moraes.

Sobre Vinicius, aliás, uma curiosidade: é nesse
filme que o poeta e compositor fez sua última apari-
ção cinematográfica antes de morrer.

¦ ¦

Moda "cowboy"
A moda cowboy, até

hã pouco circunscrita a
algumas cidades do Te-
xas, como Dallas, inun-
dou de repente as vitri-
nas do resto dos Esta-
dos Unidos, passando a
vestir Indistintamente
teen-agers e adultos.

E o mais curioso é
que chegou aos Esta-
dos Unidos via França.
Os franceses foram os
primeiros a ressuscitar
neste verão as botas te-
xanas, os casacos fran-
jados, os gilets e os cha-
péus de aba que com-
punham o figurino dos
heróis do velho Oeste.

Das vitrinas france-
sas, que impõem para
as mulheres também a

moda das squaws, ao mercado americano foi um
pulo. .-.-,-

* * *
A Inspirar o renascimento da moda cowboy estáo

dois fatos: o sucesso do filme O Cavaleiro Elétrico,
que mostra Robert Redford vestido de vaqueiro a
perambular pelos cassinos de Las Vegas, e a cândida-
tura Reagan.

A insistência com que a campanha sublinha o
passado de cowboy de cinema do candidato republi-
cano acabou Impondo o figurino.

O Cônsul brasUeiro
Raul de Smandeck, no

rigor da nova moda

-¦-¦-¦-

Roda-Viva
Chegando de Moscou o presidente da Fifa, JpioSZ

Havelange. -*>>-
Muito elegante o jantar en petlt comitê oferecido-

pela Sra Maritza Osório em torno do Embaixador fe Sta
Azeredo da Silveira. Entre os presentes, o Sr Guy Veil
Goudchaux, que é quem compra as obras para o Museu,
do Louvre. _,,...

Já tem data e local o lançamento da nova edição do
livro Sociedade Brasileira, da Sra Helena Gondim: 31
próximo, no Caesar Park.

A Sra Eliana Roxo recebe para almoço em São Paulo
no dia 21 festejando o aniversário de sua amiga Alice
Carta.

A TV E mostra hoje um special com Ellis Regina
assinado pelo diretor Adonis Karam.

A Sra Teresa Muniz abre os salões dia 12 para um
jantar em homenagem ao Ministro Eberaldo Telles
Machado. .

Novamente em casa, convalescente, recebendo a visi-
ta dos amigos; o Sr Marcelo de Castello Branco.

A Sra Karla Sampaio colocou à venda sua casa do
Bingen.

Hoje, no Rio, para uma série de espetáculos, a bailari-
na birmanesa que atende pelo sugestivo nome de Flora
Gatha. -, •

Bebei e Daniel Klabin abrem no sábado a casa do
Cosme Velho comemorando o aniversário das filhas.

O jantar oferecido por Harildae Gerard Larragoiti (ele
anlversariava) completou a Intensa movimentação da
noite de terça-feira. íf*?>

Zózimo Barrozo do Amafal-;'y\

. . tem o presente ideal para o PAP.
Av N S Me CopacaDana 8.Y :'- ;

R Visconde cie Piraia 303-L/220 '•' ¦ -;
" VARIEDADE MAIOR, PREÇO MENOR
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LIQUIDAÇÃO
INVERNO 80

ÚLTIMOS DIAS 1
GARCIA DTMIA, 129
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ESTRÉIAS
DA SEMANA
• A Noiva da Cidade

S

Mulher Nota 10
O Teto de Cristal
Adeus Emmanuelle
O Último Cão de Guerra

Cinema Cotações
•••••EXCELENTE

••••Ml/JTOBOM
•••BOM

••HEGl/MR
•RI//M

•••••
A ESTRATÉGIA DA ARANHA (La Strattgio
dei Ragno), de Bernard Bertolucci. Com Biu-
lio Brogi, Alida Valli, Tino Scotti, Pippo

.Campanini, Franco Giovanelli e Allen Mid-
¦gett. 'Ci'rwma-1 

(Av. Prado Júnior, 281 —

275-4546): 15b, I7hl5m, 19h30m,
21h45m. (14 anos). Athos Magnani (Giulio
Brogi) chega à pequena cidade de Tora,
onde seu pai, também Athos Magnani, é
considerado herói, depois de ter sido assassi-
nado em 1936 pelos fascistas durante a
apresentação da ópera Rigoletto. Chegando
à cidade, Athos entra em contato com os ex-
companheiros e a ex-amante de seu pai.
Baseado no conto Tema do Traidor e o Herói,
de Jorge Luis Borges. Produção italiana.

•••••
ACTAS DE MARUSIA (Aden de Moruito), de
Miguel Littin. Com Gian Maria Volonté, Dia-
na Brocho, Cláudio Obregen, Eduardo Lopes
Rojas, Salvador Sanches e Ernesto Gomez
Cruz. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —

237-9932): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (18
anos). Drama. Produção mexicana. Focaliza
os fatos acontecidos em 1907 numa pequena
cidade do Chile, onde os trabalhadores injus-
tiçados se rebelam contra a Marusia Mining
Company, reivindicando melhores condições
de vida e trabalho. Pressionado pelos estran-

geiros, o Governo determina a intervenção
do Exército porá acabar com os conflitos. E os
momentos de tragédia com os operários,
literalmente massacrados, são reconstituídos
pelo filme. Reapretentação.
'~~ '•••••

HAIR (Hair), de Milos Forman. Com John
Savage; Treat Williams, Beverly DAngelo,
Annie Golden e Darsey Wright. Jóia (Av.
Copacabana, 680 - 237-4714): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m. Jacarepaguâ Auto-
Cine-1.(Rua Cândido Benício, 2.973 — 392-
3211): 20h, 22h. Até terça noJaearé-1. (18
anos). Versão da peça musical de Gerome
Ragni e James Rado, cantando as esperanças
e chorando as ilusões da juventude dos anos
60. Um jovem convocado para a Guerra do
Vietnam encontra novos caminhos na com-
panhia de um grupo de hippies. Produção
americana. Reapresentação.

••*•
LA LUNA (La Luna), de Bernardo Bertolucci.
Com Jill Clayburgh, Mattew Barry, Laura
Betti, Verônica Lazar, Renato Salvatori, Fred
Gwynne, Alida Valli, Tomas Milian. Excertos
de óperas de Verdi com as vozes de Mario
Callas, Franco Corelli, Roberto Merrill, os
coros do Teatro alia Scala, do Teatro da
Opera de Roma e da Royal Opera House,
Covent Garden. Canções interpretadas por
The Bee Gees e Peppino Di Capri, Palácio-2
(Rua do Passeio, 38 — 240-6541): 14h, 17h
20h. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-6019): 15h, 18h, 21 h. (18 anos). Segun-
do Bertolucci, o filme é "um encontro entre o
melodrama, de caráter épico ou líricoi e a
psicanálise". Caterina, intérprete de ópera,
tem um ambíguo relacionamento (que chega
ao limiar do incesto) com o filho adolescente.
Troca os Estados Unidos pela Itália, para
onde leva o filho, Joe. Enquanto este (que
perdeu cedo o pai) se vicia em heroína, a
mãe brilha nos palcos. Depois Caterina afir-
ma que deixará a arte e busca superar o
sentimento de rejeição de Joe. Produção
italiana com participação da Fox americana.

-1
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uma ou outro vez, trapaceiros. O mais velho
leva umo mulher jovem para viver com ele.
O mais novo, torna-se carroncudo, embria-
ga-se sozinho, não se dá com ninguém. Está
apaixonado pela mulher do irmão. Até que
um dia passam a dividi-la, enquanto ela,
submissa, atende os dois, Premiado no Festi-
vol de Gramado como melhor diretor, melhor
ator (José de Abreu), melhor fotografia (An-
tônio Gonçalves) e melhor trilha sonora (As-
tor Piazzola). Baseado em um conto de Jorge
Luiz Borges.

••••
MACUNAÍMA (Brasileiro), de Joaquim Pedro
de Andrade. Com Grande Otelo, Paulo José,
Dina Sfat, Jardel Filho, Milton Gonçalves,
Rodolfo Arena e Joana Fomm. Cinema-3
(Rua Conde de Bonfim 229): 15h, 17h, 19h,
21 h. (16 anos). Relançamento sem cortes.
Versão livre da obra de Mário de Andrade,
mesclando um humor surrealista com recur-
sos de chanchada adaptada com muita feli-
cidade. Reapresentação.

*•*•
BYE BYE BRASIL (Brasileiro), de Carlos Die-
gues. Com Betty Faria, José Wilker, Fábio
Júnior e Zaira Zambelli. Studio-Copacabana
(Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900). Stu-
dio-Catete (Rua do Catete, 288 — 205-
7194): 14h, lóh, 18h,20h,22h. Até quarta.
(16 anos). Um grupo de artistas ambulantes,
a Caravana Rolidei, cruza de caminhão todo
o sertão nordestino em direção à Floresta
Amazônico, saindo de Piranhas, em Ala-
goas, até Altamira, daí se deslocando para
Belém e em seguida para Brasília. Diegues,
o real izador de Xiea da Silva e de Chuva* de
Verão, segue a viagem ao mesmo tempo
interessado em retratar o que se possa com
os artistas ambulantes (que encontram públi-
co cada vez menor nas cidades que contam
com televisão) e o que se passa com as
pessoas que eles encontram ao acaso no
meio da viagem. Reapresentação.
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Grande Otelo em Macunaíma, de Joaquim Pedro de
Andrade: esta semana em reapresentação no Cinema-3

GAUIN— CAMINHOS DA LIBERDADE (brasi-
leiro), dé Tizuka Yamasaki. Com Kyoko Tsu-

: kamoto, Antônio Fagundes, Jiro Kawarasaki,
Gianfrancesco Guarnieri, Álvaro Freire e Jo-
sé Dumont. Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340
— 246-7705): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14
anos). Premiado no Festival de Gramado
como o melhor filme, melhor ator coadjuvan-
te (José Dumont), melhor roteiro, melhor
cenografia (Yurika Yamasaki)e melhor trilha
sonora (John Neschling). No Festival de Can-
nes ganhou o prêmio especial da Associação
dos Críticos Internacionais. Cerca de 800
imigrantes japoneses chegam ao Brasil em
1908, durante o período da expansão cafeei-
ra. Entre eles, Yamada e Kobayaski são
contratados para trabalhar na fazenda Santa
Rosa, em São Paulo, onde enfrentam a
hostilidade do capataz, que exige sempre
um ritmo inalterável de trabalho. O trata-
mento humano só é sentido através de outros
imigrantes — italianos e nordestinos. Sem'
alternativas, os japoneses sofrem as conse-
qüências de uma vida quase animal: a
maleita, o suicídio e o degradação determi-
nam o desaparecimento dos mais fracos.

••••
A INTRUSA (brasileiro), de Carlos Hugo
Christensen. Com Maria Zilda, José de
Abreu, Palmira Barbosa, Maurício Loyola,
Arlindo Barreto, Fernando de Almeida, e
Ricardo Wanick, Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 379 — 268-2325): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h (18 anos). Em Uruguaiana, por
volta de 1890, viviam dois irmãos. A região
os temia: eram tropeiros, ladrões de gado e,

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA (The Empire
Strikes Back), de Irvin Kershner. Com Mark
Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy
Dee Williams e-Anthony Daniels.Odeon (Pra-
ça Mahotma Gandhi, 2 — 220-3835), Cario-
ca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178),
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338): 13h30m, lóh, 18h30m, 21 h.
Rian (Av. Atlântica, 2964 — 236-6144): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m. Nos cinemas Odeon
e Rian em Som Dolby Stereo (livre). Nova
aventura continuando a saga de Guerra nas
Estrelas, de George Lucas e mantendo os
mesmos personagens principais. O novoepi-
sódio tem história, roteiro e produção de
George Lucas mas é dirigido por Irvin Kersh-
ner, o mesmo diretor de Olhos de Laura
Mars. Produção americana.

•••
NAZARIN (Nazarin), de Luis Bunuel. Com
Francisco Rabal, Marga Lopez, Rita Macedo,
lanado Lopez Tarso e Ofélia Guilmain. Stu-
cfio-Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10 —
268-6014): 15h, 17h, 19h,21h. (lOanos). O
Padre Nazarin, pároco de um bairro pobre
da Cidade do México, decide morar numa

pensão cujos hóspedes são pessoas margina-

Jizadas ou quase. Seu objetivo é exercer a
rigor os preceitos do Evangelho, mas seus
atos encontram sempre má interpretação, o
que o leva a sentir-se também, de certo
modo, marginalizado. Um dos mais famosos
filmes da "fase mexicana" de Bunuel, reali-
zado em 1958. Premiado em Cannes, 59.

•••
CONTOS ERÓTICOS (Brasileiro), filme divi-
dido em quatro episódios dirigidos por Ro-
berto Santos, Roberto Palmari, Eduardo Esco-
rei e Joaquim Pedro de Andrade. Com Joana
Fomm, David José e Cassio R. Martins (1°
episódio — Arroz • Feijão), Paula Ribeiro,
Carmem Silva e Eva Rodrigues (2° episódio
— A* Três Virgens), Liza Vieira, Lima Duarte
e Castro Gonzaga (3° episódio - O Arremate)
e Cristina Ache, Cláudio Cavalcanti e Carlos
Galhardo (4° episódio — Vereda Tropical).
Lagoa-Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1.426 — 274-7999): 20hl5m, 22h30m. (16
anos). Arroz e Feijão, de Roberto Santos: o
suspense do relacionamento entre uma mu-
lher de 30, casada, e um rapaz inexperiente.
At Três Virgens, de Roberto Palmari: o caso
amoroso de uma jovem com o rapaz que
ama provoca sua prisão na casa de três
amáveis tias solteironas. O Arremate, de
Eduardo Escorei: drama da filha de um
colono cedida pelo pai a um proprietário
rural. Vereda Tropical, de Joaquim Pedro de
Andrade: relato de insólito humor sobre um
rapaz que mantém relações sexuais com
melancias.

••
A NOIVA DA CIDADE (Brasileiro), de Alex
Viany. Com Elke Maravilha, Jorge Gomes,
Betina Viany, Léa Garcia, Grande Otelo,
Paulo Porto e Zé Rodrlx. Lido-1 (Praia do
Flamengo, 72 — 245-8904), Caruto (Av.
Copacabana, 1.362 — 227-3544), Tijuca-

Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-
4610): 14 h, 16h30m, 19 h,21h30.(14anos).
Daniela, cansada do mundo que lhe deu as
glórias do estrelato em filmes internacionais,
retorna à sua cidade natal, Catavento, no
interior de Minas. No entanto, o cidade
perdeu a tranqüilidade dos velhos tempos.
Foi transformado num palco de luta entre
dois grupos que discutem as vantagens e
desvantagens de colocá-la em dia com o

progresso industrial etecnológicoe, portanto,
na era da comunicação de massa.

••
MULHER NOTA 10 (Ten), de Blake Edwards.
COm Dudley Moore, Julie Andrews, Bo De-
rek, Robert Webber, Dee Wallace e Sam
Jones. Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
288-4999), Madureira-2 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 390-2338): 13h30m, lóh,
18h30m, 21 h. Roxi(Av. Copacabana, 945 —
236-6245), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-5048), Ópera-1 (Praia de Botafo-
go, 340 — 246-7705): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. Santa Alice (Rua Barão de Bom
Retiro, 1.095 — 201-1299), Olaria: lóh,
18h30m, 21 h. (18 anos). Compositor muito
bem sucedido de música pop, George Web-
ber, aos 42 anos, tem todas as vantagens
materiais de quem está em alta na bolsa
musical. Ele tem uma estranha monia: onde
quer que vá, classifica as jovens transeuntes
com notas que vão de 1 a 10. O impulso de
George o leva ao sofá do psicanalista, a uma
tarde de agonia na cadeira do dentista e a
um agradável e romântico balneário tropi-
cal. Produção americana.

••
1941 (1941), de Steven Spielberg. Com Dan
Aykroyd, Ned Beatty, John Belushi, Larraine
Gary, Murray Hamilton, Christopher Lee, Tim
Matheson e Toshiro Mifune. Puthé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2° a 6a, às
12hl5m, 14h30m, 16h45m, 19h, 21h15m.
Sábado e domingo, a partir das 14h30m.
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Art-
Copocabana (Av. Copacabana, 759 — 235-
4895): 15h, 17h20m, 19h40m, 22h. Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 288-
6898): Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira): 14h20m, 16h40m, 19h,
21h20m. Studio-Paittandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653), Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):
14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m. Ilha
Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha do
Goverador — 393-3211): de 2a a 6o, às
20h30m, 22h30m. Sábado e domingo, às
18h30m, 20h30m, 22h30m. Jacarepaguâ
Auto-Cine-2 (Rua Cândido Benício, 2.973 —
392-6186): de 2oa 6a, às20h, 22h. Sábadoe
domingo, às 18h30m, 20h30m, 22h30m.
Até terça no Ilha e Jacaré-2 (Livre). Los
Angeles, 13 de dezembro de 1941. A histeria
tomou conta da cidadej seis dias após o
ataque japonês a Pearl Harbor um submari-
no inimigo foi visto rondando a baía. Contri-
buíndo para aumentar o pânico, aparece um
aviador maluco que acaba se confundindo e
derrubando um avião americano. Enquanto
isso, os tripulantes do submarino japonês

ameaçam bombardear Hollywood. Produção
americana realizada pelo diretor de Tubarão
e Contatot Imediatos de Terceiro Grau.

••
OS TRÊS MOSQUITEIROS TRAPALHÕES
(Brasileiro), de Adriano Stuart. Com Renato
Aragão, Dedé Santana, Mussum, Zacarias,
Rosita Thomaz Lopes, Jorge Cherques e Pe-
drinho Aguinaga. Coral (Praia de Botafogo,
316 — 246-7218), Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 264-2025): lóh, 18h, 20h, 22h.
Venezo (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): de
2a a 4a e de 6o a domingo, às lóh, 18h, 20h,
22h. 5a feira, sessão única às lóh (Livre).
Elementos do enredo de Os Três Mosquetei-
ros, de Alexandre Dumas, são usados numa
história ambientada no Brasil de hoje, onde
um industrial decadente pretende forçar a
filha a um casamento de conveniência.

••
HOMENAGEM A PETER SELLERS — Hoje e
amanhã: A Nova Transa da Pantera Cor-de-
Rosa (The Pink Panther Strikes Again), de
Blake Edwards. Com Peter Sellers, Herbert
Lom, Colin Blakely e Leonard Rossiter. Lido-2
(Praia do Flamengo, 72 — 245-8904): 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m(10anos).Quar-
ta comédia da série (americana) com Sellers
no papel do desastrado Inspetor Cioseau.
Seu ex-chefe, que ele enlouqueceu, comete
os maiores desatinos na tentativa de mata-
lo. Reapresentação.

••
FLAMENGO PAIXÃO (brasileiro), documen-
tário de David Neves. Participação especial
de Jards Macalé, João Nogueira, Nilton
Santos, Rodolfo Arena e os heróis de três tri-
campeonatos. Bruni-Copacabana (Rua Bara-
ta Ribeiro, 502 — 255-2908): 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (livre).
Documentário de longametragem revivendo
a carreira de alguns dos maiores craques que
defenderam a camisa rubro-negra, focali-
zando os "carnavais da vitorio" e práticas
místicas em favor do time.

•*
PÂNICO EM MUNIQUE (21 Hours at Mú-
nich), de William A. Graham. Com William
Holden, Franco Nero, Shirley Knight, Antho-
ny Quayle e Richard Basehart. Art-Méier
(Rua Silva Romero, 20 — 249-4544): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18anos). Reconstituiçâo
do ataque terrorista à Vila Olímpica, em
Munique, que resultou na morte de 11
atletas e treinadores israelenses, O filme
reproduz as 21 horas de suspense após o
seqüestro no dia 5 de setembro de 1972;
Reapretentação.

um homem jovem, dono desta cosa, que
possui o poder parapsicológico de pressentir
ai pessoas que se encontram por perto.
Produção espanhola.

O ÚLTIMO CÃO DE GUERRA (brasileiro), de
Tony Vieira. Com Aríete Moreira, Christina
Kristner, Tony Vieira e Heitor Goitti. Metro-
Boavista (Rua do Passeio, 62 — 240-1291),
Condor-Copacabana (Rua Figueiredo Mogo-
lhões, 286 — 255-2610), Baronesa (Rua
Cândido Benício, 1 747 — 390-5745): 14h,
15h50m, 17h40m, 19h30m, 21h20m (18
anos). A distribuidora não forneceu mais
informações sobre o filme.

ADEUS EMMANUELLE (Goodbye Emmanuel-
le), de François Leterrier. Com Sylvio Kristel e
Umberto Orsi ni. Vitória (Rua Senador Dantas,
45 — 220-1783), América (Ruo Conde de
Bonfim, 334 — 248-4519): 12h50m, 15.,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Scola
(Praia de Botafogo, 320 — 246-7218), Impe-
rator (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982),
Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236),
Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-
1889): 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m(18
anos). Continuação das aventuras de Emma-
noelle, agora ambientadas nas ilhas Sey-
chelles. Emmanuelle, o marido e seus ami-
gos vivendo várias formas de relacionamen-
to até a partida da mulher, depois de
apaixonar-se por um cineasta. Produção
francesa.

O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Wal-
ter Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Roberto
Maya, Heleno Ramos, Serafim González,
Kate Lyra, Aldine Muller e Rossana Ghessa.
Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 229-
1222): 15h, 17h, 19h,21h.(18anos).Marce-
lo, membro da alta burguesia e herdeiro da
empresa paterna, é um quarentão aparente-
mente cínico e desiludido. Encontra-se, de-

pois de muitos anos, com um amigo, Luciano,
e relembram suas situações conjugais. Lúcia-
no declaro-se em "liberdade vigiado" •
Marcelo em "prisão livre" No dia seguinte,
Marcelo recebe Luciano em seu apartamento
de cobertura, mantido apenas para encon-
tros amorosos. Reapretentação.

NOITE SEM HOMEM (brasileiro), de Renato
Neumann. Com ítalo Rossi, ítala Nondi,
Otávio Augusto, Zanoni Ferrite e Zélio Zo-
mir. Programa complementar: Bruce Lm •
Shaolin e o Segredo da Luta da Serpente,
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de
2o o 6o, às 12h, 15h, 18h, 19h35m. Sábado e
domingo, às 13h50m, 16h50m, 19h55m(18
onos). Do original de Orígenes Lessa e do
sinopse distribuído pela produtora Cinemun-
di, o filme não tem nada. Devido oos cortei,
está reduzido a 45 minutos de projeçâoe não
é uma pornochanchada. Pelo que sobrou,
conta três conflitos: o de um homossexual
dono de bordel com suas mulheres, a expio-
ração por um policial corrupto e a crise entra
uma prostituta e seu amante de morol bor-
guesa. Reapresentação.

EMANUELLE NEGRA (La Rogazxo Delia Ml*
di Luna), de Luigi Scattini. Com Ugo Palisi,
Beba Loncar e Giacomo Rossi Stuart. Progra^
ma complementar: Kung Fu, o Monstra do
Mar Contra o Dragão. Orly (Rua Alcindo
Guanabara, 21). de 2° a 6o, às 10h30m,
14h, 17h30, 19h20m. Sábado e domingo, a
partir das 14h. (18 anos). Produçáo itallono.
Reapretentação.

BRUCE LEE E SAHOLIN E O SEGREDO DA
LUTA DA SERPENTE (The Treature of Bruce
Lee), de Joseph Velasco. Com Bruce Lee,
Chan Ching, Kong Tau e Chang Lee. Progra-
mo complementar: Noite Sem Homem. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a
6o, às 12h, 15h, 18h, 19h35m. Sábado e
domingo, às 13h50m, 16h50m, 19h55m.
(18 anos). Produção chinesa de Hong Kong.
Reapresentação.

Extra
••

O.CINEMA FRANCÊS DURANTE A OCUPA-
ÇÃO (lll) — Exibição de O Casamento de
Chiffon (Le Marriage de Chiffon), de Claude
Autont-Lara. Com Odette Joyeux e André
Luguet. Hoje, às 18h30m, na Cinemateca do
MÃM, Av. Beira-Mar, s/n° — bloco-escolo.

REPOSIÇÃO HERZOG (lll) — Exibição de
Também ot Anões Começaram Pequenos
(Auch Zwerge Haben Klein Angefangen), de
Werner Herzog. Com Ino Fritsche e Bettina
Frieck-Waldthausen. Hoje, às 16h30m, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n° —
bloco-escola. Legendas em espanhol

'VII 
MB DO CINEMA BRASILEIRO/MOSTRA

NACIONAL DO FILME SUPER 8 — Exibição
de Ganhará» o Pão com o Suor do Teu Rosto,
de Paulo Krepski, Trabalhadores do Bratil,
de Antônio Garcia, Funeral para a Década
de Brancat Nuvem, de Geneton Moraes
Neto, O Lento, Seguro, Relativo e Gradual
Streap-Tease de Zé Futquinha, de Amin
Stepple Hulvey e Dois Mundo Um, de Cláu-
dio Maksoud. Hoje, às 18h30m, no Auditório
da Filmoteca Ettadual do Rio de Janeiro, Rua
Visconde de Maranguape, 15 — tapa. Entra-
da franca. A partir de hoje • até dia 31
exposição Cinema Brasileiro em Cartaz. Pro-
moção da Federação de Cineclubes do Rio de
Janeiro.

Grande Rio
NITERÓI

ALAMEDA (718-6866)—Penitenciária Femi-
nina de Crimes Sexuais, com Lina Romay. As'
17h, 19h, 21 h. Sábado a partir das 15h. (18
anos). Até sábado.

BRASIL — Contos Erótico», com Cláudio
Cavalcanti. Às 15h, I7h, 19h, 2lh. (16
anos). Até sábado.

CENTER (711-6909) — Lo Luna, com Jill
Clayburgh. Às 15h, ISh, 21 h (18 anos). Até
domingo.

CENTRAL (718-3807) — O Império Contra-
Ataca, com Mark Hamill. Às 12h30m, lóh,
18h30m, 21hm. (Livre). Até domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — A Noiva da Cida-
d», com Elke Maravilha. Às 14h, 16h30m,
19h, 21h30m(14 anos). Até domingo.

ÉDEN (718-6285) — O Último Cão de Guer-
ra, com Aríete Moreira. Às UhlOm, lóh,
17h50m, 19h40m, 21h30m (18 onos). Até
sábado.

KARAÍ (718-3346) — Mulher Nata 10, com
Bo Derek. Às 14h, 16h30m, 19h, 2th30m.
(18 anos). Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — Adeus Emmanuelle,
com Sylvia Kristel. Às 12h50m, 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. (18 onot). Até
domingo.

DRIVE-IN ITAIPU —O Céu Pode Esperar, com
Warren Beatty. Às 20h30m. Sábado • do-
mingo, às 20h30m, 22h30m. (14 ano»). Até
terça.

PETRÓPOLIS 
DOM PEDRO (2659) — Penitenciária Femini-
no de Crimes Sexuait, com Lina Romay. Às
I5h, I7h, 19h, 21 h (18 anos). Até sábado.

PETRÓPOLIS (2296) — Adeut Emmanuelle,
com Sylvia Kristel. Às 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m (18 anos). Até domingo.

TERESÓPOLIS
ALVORADA (742-2131) — A Gaiola dat
Loucas, com Ugo Tognazzi. De 4o o 6a, às
15h, 21h. Sábado, às 20h, 22h (16 anos).
Até sábado.

Curta-metragem

O TETO DE CRISTAL (El Techo de Cristal), de
Eloy de Ia Iglesia. Com Carmen Sevilha,
Patty Shepard e Dean Sei mier. Roma-Bruni
(Rua Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 onos). Duos
mulheres solitárias vivem numa mesma casa
de cômodos, com os maridos ausentes: um

por motivo de negócios, o outro por estor
doente. Há outro personagem inquietante:

SUBURBANO, CARIOCA, MULATO, MALAN-
ORO—De Tom Job Azulay. Cinema: Jacaré-
poguá Autocine-1.

BAHIRA O GRANDE BURLÃO — De Paulo
Veríssimo, Cinema: Ilha Auto-Cine.

GILDA—De Augusto Sevá. Cinema: Jacaré-
poguá Autocine-2.

DR. HERÁCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO

— PROFISSÃO ADVOGADO — De Tuna
Espinheira. Cinema: Studio-Tijuca

PARÁBOLAS — De Sóvio Rolim. Cinema:
Roma-Bruni.

COPACABANA 77 — De Leon Cassdy. Clne-
ma: Drive-in Itaipu (até dia 5).

CANTO DE SEREIA
Júlio Wohlgemuth.

— De Leonardo Aguiar e
Cinema: Ricamar.

Show Artes Plásticas
CORAÇÃO BOBO—Show do cantor, compo-
sitor e instrumentista Alceu Valença acompa-
nhado' de Helvius Vilela (piano elétrico),
Severo (sanfona), Antônio Santana (baixo),
Sérgio Mell (percussão), Claudinho (bateria),
Zé da Flauta e Paulo Rafael (guitarra e
viola).'Cine-Show Madureira, Rua Carolina
Machado, 542. De 5o a dom, às 21h30m.
Ingressos 5a, 6o e dom, a Cr$ 150 e CrS 100,
estudantes e sáb, a CrS 150. Até domingo.

JOÃO DE AQUINHO E ROBERTO GUIMA —
Show dos cantores e compositores acompa-
nhados pelas bandas Asfalto e Palmares.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais,
824. De 4° a dom, às 21h30m. Ingressos a
CrS 250 e CrS 150, estudantes. Até domingo.

PEPEU GOMES—Apresentação do guitarris-
ta Pepeu Gomes, acompanhado por Luciano
Alves (teclados), Charles Negrito (percussão),
Didi Games (baixo) e Jorginho Gomes (bate-
ria): Noites Carioca», Morro da Urca. Av.
PasteUr, 250 — Praia Vermelha. Hoje, às
21 h. Ingressos a Cr$ 200. Último dia

DENGO — Show da cantora Zezé Motta
acompanhado de Tomas Improta (piano),
Fernando Leporace (baixo), Paulo Soledade
Filho (guitarra), Zé Luis Oliveira (sopro),
Nenen (bateria) e Chaplin (percussão). Dire-
ção. de Marcos Paulo e Luis Carlos Maciel.
Teatro Cata-Grande, Av. Afrânio de Melo
Franco, 290 (239-4046). De 3o a dom., às
21h30m. Ingressos de 3o a 5o e dom., a CrS

, 200 e 6a e sáb, a Cr$ 250. Até dia 31.

NOSSO BADEN — Show com o compositor e
violonista Baden Powell acompanhado por
Hélio Schiavo (bateria), Saulo Bezerra de
Melo (baixo) e Alfredo Bessa (percussão).
Teatro Clara Nune», Shopping Center da
Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52/3°
and. De 4° a dom, às 21 h. Ingressos de 4a à
6a e dom. a Cr$ 250 e Cr$ 150 (estudantes),
sób. a CrS 250. Até dia 17.

TOQUINHO, FRANCIS HIME E MARIA CREU-
ZA — Show dos cantores, compositores
e instrumentistas acompanhados com Os-
waldinho (percussão), Mutinho (bateria e
percussão), Cacau (sopros) e Bebeto (contra-
baixo). Direção de Fernando Faro. Teatro da
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225=
8846). De 4° a 6°. Às 21h30m, sáb. às
20h30m e 22h30m. Dom., às 20h, 22h.
Ingressos de 4° a 6° e dom. a CrS 300 e CrS
200, estudantes e sáb. a Cr$ 300. Até
domingo.

PROJETO PIXINGUINHA- Apresentação da
cantora Carmélia Alves e do compositor João
do Vale. Participação do clarinetista Hélcio
Brenha. Direção de Túlio Feliciano. Teatro
Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17. Hoje e
amanhã, às 18h30m. Ingressos a Cr$ 60.

SEIS E MEIA — Apresentação dos cantores e
compositores Olivia Hime, Nelson Ângelo e
Paulo Jobim, acompanhados por Jorge Berto

(trombone), Joca Moraes (bateria), Henrique

_ ¦« <i

Dengo: show de Zezé Motta
que fica no Teatro Casa

Grande até o fim do mês.

Drach (violoncelo), André Dequech (piano),
Paulo Guimarães (flauta), Dalil (flauta) e
Enio (contrabaixo). Safa Sidney Miller, ex-
Sala Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
De terça a sábado, às 18h30m. Ingressos a
Cr$ 80. Até sábado.

SUÍTE, FEIJÃO E FARINHA — Show dos
compositores e cantores Zé Zuca e Rodney
Mariano com dramatização do grupo Pessoal

Lá de Casa. Direção de Roberto Azevedo.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338.
De 5° a dom., às 18h30m. Ingressos 5° e 6o o
Cr$ 80, sáb e dom. a CrS 100.

REVISTAS

HOLLYWOOD GAY —Show de travestis com
Angela Leclery, Kiriki, Fugica e Edson Farr.
Participação especial de Ana Lupez. Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241 (247-9842).
2° e 3°, às 21 h30m, 6 ° e sáb, às 23h15m e
dom, às 21 h30m. Ingressos 2°, 3° e dom, a
CrS 200 e Cr$ 150, estudantes e 6°, a Cr$
250 e sáb. a Cr$ 300.

MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO N»2 —Show
de travestis, com texto e direção de Brigitte
Blair. Com Marlene Casanova, Camile, Alex
Mattos e outros. Teatro Serrador (R. Senador
Dantas, 13 — (220-5033). De 3o a sób., às
21 h edom., às 18h, 21 h. Vesperal de 5o, às
17h. Ingressos de 3° a 5° a CrS 200 e CrS
100 (estudantes). 6°, sábado e domingo, a
Cr$ CrS 200.

GAY GIRLS — Revista musical com Nelio
Paula, Veruska, Maria Leopoldina, Jane,
Claudia Celeste e Eduardo Allende Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241. 4o e 5o à»
21h30m. 6° e sab., às 21h e dom, às 19.
Ingressos de 4°, 5a, e dom., a CrS 200 e CrS
150, estudantes, 6°., a CrS 250 e sáb., o CrS
300.

HISTÓRIA DO DESENV EM QUADRINHOS
NA FRANÇA E NA BÉLGICA — Mostra de

painéis fotográficos. Museu da República,
Rua do Catete, 170. De 3° a 6°, das 12h às
18h, sób. e dom., das 15h às 18h. Até dia
28.

PERIGAUL — Pinturas. Centre de Pesquisa
de Arte, Rua Paul Redfern, 48. De 2o a 6a, das
IOh às 22h. Até dia 23. Inauguração hoje, às
21 h.

MANGUINHOS E A MODERNIZAÇÃO DO
RIO DE JANEIRO — Mostra de 200 fotogra-
fias. Pavilhão Rocha Lima (Salão Claude
Bernard), Av. Brasil, 4365. Sem indicação de
horários. Inauguração hoje, às 15h30m.

TELAS PRIMITIVAS - Mostra de artistas do
Ilha de Bali. Restaurante Botequim, Rua Vise.
de Caravelas, 184. Diariamente, das 12h òs
24h. Até dia 24.

WALTER FARAH — Aquarelas e desenhos.
Centro de Cultura de Petrópolis, Pça. Vise. de
Mauá, 305. Diariamente, das 13h às 19h.
Até dia 15.

MATHILDEGALIMIDI-Pinturas. Eucatexpo,
Av. Princesa Isabel, 350. De 2° a 6a, dos 14h
às 22h. Até dia 18.

GALILEU CAMPOS — Pinturas. Sociut, Ruo
Mal. Mascarenhas de Morais, 156. De 2o a
6o, das 15h às 20h. Até dia 18.

COLETIVA DE PINTURAS - Obrai de Crlsol-
do Morais, Elza O. S., Euridice, Ivonoldo,
Silvia Chalreo, Wilma Ramos e outros. Gale-
ria Jean Jacques, Ruo Ramon Franco, 49,
Urco. Sem indicação de horários. Até dia 5
de setembro.

SALÃO SURREALISTA — Coletiva de dese-
nhos, pinturas e esculturas. Improviso Gale-
ria de Arte, Rua Cde. de Bonfim, 229/216. De
2a a 6o, das 14h às 21 h. Até dia 30.

ALUÍZIO ZALUAR — Pinturas. Museu Anta-
nio Parreiras, Ruo Tiradentes, 47 — São-
Domingos, Niterói. De terça a domingo, dat
13h às 17h. Até dia 31.

ERNST PAPF — Retratos e paisagens. Museu
do 1° Reinado, Av. Pedro II, 293, São Cristo-
vão. De terça a domingo, das 13h às 17h.
Até dia 15.

ARY VIANNA — Fotossistemas. Galeria de
Arte FESP, Av. Carlos Peixoto, 54, Botafogo.
Diariamente das 12h às 20h.

RENINA KATZ — Aquarelas.Gravuro Brasi-
leira. Av. Atlântica, 4240. De 2° a 6a, das
IOh às 21h. sáb, das IOh às I3h.

GRAVURAS — De Alex Gama, João Batista
Pinheiro e José Paixâo.Galeria do Centra
Cultural Cândido Mendes, Rua Joana Angé-
lica, 63. De 2°o 6o, das IOh às 12hedat 17h
às 22h30m, sáb e dom, das 16h às 20h. Até
dio 18.
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Televisão
Manhã

7:30 E — Telecurso 2o Grau.
[TO —Ginástica. Com Yara

Vaz.
45 0 -TVE.

8.00 GD —Telecurso 2° Grau. Re-
prise

(n] —Jornal da Manhã.
15 H —Globinho. Reprise.
30 GJD —Sitio do Pica-Pau-

Amarelo. Hoje: O Dia
em que a Emflia Mor-
reu. Reprise.

45 [n] — Cozinhando com Arte.

9.00 B —TV Mulher. Programa
apres. por Marília Ga-
briela e Ney Gonçalves
Dias.

[Hl —Papa Léguas — De-
senho.

30 03 —Os Caçadores de Fan-
tasmas — Desenho.

10:00 Hu —Super Robin Hood —
Desenho.

30 (n] —Smokey, o Guarda Le-
gal. Desenho.

11.00 \E

15
30
45

A Turma do Pica-Pau
— Desenho.

-Pullman Jr. Reprise.
- Popeye — Desenho.
-Rhoda. Seriado.

Tarde

12.00 H| —Globo Cor Especial. Ho-
je: Na Corte do Rei Ar-
thur e Tutubarão.

-A Pantera Cor-de-Rosa.
Desenho.

-Guerra, Sombra •
Água Fresca. Seriado.
Maguila, o Gorila. De-

senho.
Bandeirantes Esporte.

Noticiário esportivo.

m
15 m
30 ou

45 0

1.00 H —Globo Esporte.
|7] —Primeira Edição. Noti-

ciário.
(01 — Elo Perdido. Seriado.

15 E — Hoje. Noticiário e entre-
vistas com Sônia Maria
e Lygia Maria.

30 0 — Programa Roberto Mi-
lost. Noticiário social.

03 —Johnny Ouest. De-
senho.

35 0 —Programa Edna Sava-
get. Feminino.

50 GD —Vale a Pena Ver de No-
vo. Hoje: Dona Xepa.

2.00 O —Dom Pixote. Desenho.
30 GO —Sessão da Tarde. Fil-

me: Os Noivos de Mi-
nha Noiva.

03 — Ligeirinho e Seus Ami-
gos. Desenho.

3.00 [7] —Matinê. Filme: Armas
de um Estranho.

03 —Aqui e Agora, o Povo
na TV. Variedades.

4.15 [U —Ginástica. Com Yara
Vaz.

45 UJ —Telecurso 2° grau.
GD — Sessão Aventura. Hoje:

Super-Homem.

5.00 B

m
15 m

E
30 E

m
45 m

55 m

-Curso de Mecânica do
Automóvel.

-Pullman Jr. Infantil.
Era Uma Vez. Hoje: As-
drúbal, o Terrível, de
Elvira Vigna.
Globinho.

-Sitio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: O Dia
em que a Emília
Morreu.

-Batman. Seriado.
-Turma do Lambe-

Lambe. Programa de.
Daniel Azulay.

-Atenção. Jornalístico.

Noite

m

45 LU

m
50 0

7:00 E —Chega Mais. Novela de
Carlos Eduardo Novaes
e Walter Negrão. Dir.
de Walter Campos.
Cóm Sônia Braga, Toni
Ramos, Renata Sorrah,
Rosamaria Murtinho,
Osmar Prado e outros.

03 —Tarzã. Seriado.
20 E —João da Silva. Novela

didática.
40 |7] —Atenção. Noticiário.
45 E — Um Homem Muito Espe-

ciai. Novela de Rubens
Ewald Filho. Direção de
Atílio Riccó e Antônio
Abujamra. Com Rubens
de Falco, Bruna Lom-
bardi e Isabel Ribeiro.

50 E —Jornal Nacional. Tele-
jornal.

8:00 E — A Conquista. Novela
didática.

03 —Sessão Bangue-Ban-
gue. Laredo. Seriado.

15 E —Água Viva. Novela de
Gilberto Braga. Direção
de Roberto Ta Ima e
Paulo Ubiratan. Com
Reginaldo Faria, Betty
Faria e Raul Cortez.

40 E —Jornal Bandeirantes.
45 E —Telecurso 2o Grau.

9:00 E — Pon*o de Encontro. Ho-
je: Clementina de
Jesus.

E — Futebol. Jogo: Santos e
Portuguesa, direto de S.
Paulo.

03 —Sessão das Nove. Fil-
me: Quando os Peixes
Saem D'Agua.

10 \T\ —Casal 20. Seriado.
10:00 E —1980. Jornalístico.

10 E —Semana Um. Hoje: O
Fabuloso Howard Hu-

ghes (última parte).
11:00 E —Momento. Hoje: Relato-

rio II.
E —Atenção. Noticiário.
03 —Cannon. Seriado.

05 E —Mannix. Seriado.
15 E —Jornal da Globo. Noti-

ciário.
35 E —Sessão Western. Filme:

O Natal dos Jovens
Pioneiros.

Madrugada

0:05 E —Cinema na Madruga-
da. Filme: A Greve do
Sexo.

Os filmes de hoje

LANÇADOR 

de Melina Mercouri
(em Stella;, que quatro anos
mais tarde estouraria em Nun-
ca aos Domingos, e de sua en-
tão mulher, Irene Papas (em
Electra, a Vingadora), Michael

Cacoyannis conseguiu com seu talento en-
caixar a Grécia, seu pais, no quadro cine-
matográflco internacional, tornando-se
uma celebridade com o êxito internacio-
nal de Zorba, o Grego, filme telúrico que
consagrou Anthony Qulnn e lançou um
estreante promissor, o britânico Alan Ba-
tes. Em Quando os Peixes Saem D'Água,
rodado dois anos mais tarde, Cacoyannis
deu um passo em falso que assustou seria-
mente seus admiradores, mas o realizador
conseguiu retornar ao bom caminho em
1971, com As Troianas. Logo em seu segun-
do filme na V/arner, A Máscara de Dimi-
trios, o romeno Jean Negulesco se revelou
um diretor de recursos apreciáveis e no
decorrer da década de 40 conheceu várias
vezes o sucesso nesse estúdio .Acordes do
Coraçáo, Belinda.. Contudo, a partir de
1951 passou ase dedicar exclusivamente a
produções comerciais e só ocasionalmente
se ergueu acima da mediocridade. A Gre-
ve do Sexo é uma dessas exceções e gra-
ças a um elenco internacional afinado,
Negulesco obtém com essa adaptação da
Lysistrata clássica, de Aristófanes, mo-
mentos de grande comicidade. Na partei-
ra, pivô dos ciúmes que deflagram esse
protesto original, Angie Dickinson tem
oportunidade de mostrar as pernas, consi-
deradas as sucessoras das de Marlene
Dietrich. (HUGO GOMEZ)

OS NOIVOS DE MINHA NOIVA
TV Globo — 14h30m

(Oh Men! Oh Women!) — Produçáo norte-
americana de 1957, dirigida por Nunnally
Johnson. Elenco: David Niven, Ginger Ro-
gers, Dan Dailey, Barbara Rush, Tony
Randall, Natalie Schafer, Rachel Stephens
Colorido.
¦k W Acostumado às manias e frustra-
ções tipicas de seus ricos pacientes, psi-
quiatra de Nova Iorque (Niven) se vè
numa posição eticamente delicada quan-
do um deles, astro de cinema (Dailey),
casado e famoso, passa a cortejar sua
noiva (Rush).

ARMAS DE UM ESTRANHO
TV Bandeirantes — 15h

(Guns of a Stranger) — Produção norte-
americana de 1973, dirigida por Robert
Hinkler. Elenco: Matty Robbins, Chill
Wills, Dovey Deans, Stephen Jackett, Wil-
liam Forster. Colorido.
• * Andarilho (Robbins) chega a um
rancho isolado cujo proprietário (Wills) e
sua fllha (Deans) sáo vitimas dos maus •
tratos de bandidos arruaceiros, e resolve
ajudá-los. Empregando astúcia para supe-
rar um inimigo numericamente superior,
consegue acabar com seu dominio do
pavor.
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QUANDO OS PEIXES SAEM DÁGUA
TV Studios - 21h

(The Day The Fish Came Out) — Produção
greco-britanica de 1967, dirigida por Mi-
chael Cacoyannis. Elenco: Tom Courte-
nay, Colin Blakely, Sam Wanamaker, Can-
dice Bergen, Ian Ogilvy, Patrícia Burke,
Nicos Alexicus. Colorido

Angie Dickinson em A Greve
do Sexo (canal 7, 0h05m)

+ A fim de recuperar a carga valiosa de
um avião caído ao mar próximo a um
porto grego, a policia envia 20 agentes
que se disfarçam em empregados de um
hotel para agir sem despertar atenção.

O NATAL DOS JOVENS PIONEIROS
TV Globo — 23h35m

(Young Pioneers Christmas) — Produção
norte-americana de 1976, dirigida por Mi-
chael 0'Herlihy. Elenco: Roger Kern, Lin-
da Purl, Robert Hays, Robert Donner,
Britt Leach, Jonathan Kidd, Rand Brid-
ges, Kay Kimler.Colorido.

+ + Após a morte prematura de seu
filho, jovem casal (Kern, Purl) estabeleci-
do nas terras virgens do Dakota, em 1874,
ajuda um vizinho (Hays) a enfrentar uma
companhia ferroviária que quer ocupar
suas terras. Continuação de Os Jovens
Pioneiros. Feito para a TV.

A GREVE DO SEXO
TV Bandeirantes — 0h05m

(La Sage Femme, le Cure et le Bon Dieu)—
Produção franco-italiana de 1961, dirigida
por Jean Negulesco. Elenco: Angie Dickin-
son, Maurice Chevalier, Noèl Noél, Agnes
Moorehead, Mareei Dalio, Gabriele Ferzet-
ti, Sylva Koscina, Danielle de Metz, Anto-

nio Cifariello. Colorido.
* • • Enciumadas com os atrativos
físicos de uma parteira americana (Die-
kinson), as mulheres de um lugarejo sici-
liano se recusam a manter relações se-
suais com os maridos para que, sem tra-
balho, ela resolva ir embora e a paz volte
a reinar.

Teatro

UMA 

das peças da moderna
dramaturgia nacional que
exerceram o maior impacto
sobre o público na ocasião
do seu lançamento original,

Hoje é dia de Rock, de José Vicente, tem
uma nova versão cênica a partir de
hoje, entrando em temporada no Tabla-
do. Carlos Wilson Silveira acumula, no
espetáculo, as funções de diretor, cenó-
grafo e figurinista; o elenco não foi
divulgado, mas tudo indica tratar-se de
alunos elou ex-alunos dos cursos manti-
dos pelo grupo do Patronato da Gávea.
(Yan Michalski..

HOJE É DIA DE ROCK -= Texto de José
Vicente. Dir. de Carlos Wilson Silveira. Com o
elenco do Tablado. Teatro Tablado, Av. Lineu
de Paula Machado, 795 (226-4555). De 5o a
sáb., às 21 h; dom., às 19h. Ingressos a CrS
100. A mfstica, poética e fraterna visão da
vida, pelos olhos de umo família da interior
mineiro.

ESCORREGA NO SABÃO ÂMBAR—Texto de
Aline Molinari. Direção de Maria Luiza Men-
donça Lima. Com Marcus Vinicius, Eduardo
Conde, Francisco Silva, Solange Jouvin, Sei-
ma Lopes e outros. Espaço ABC, Parque da
Catacumba, Lagoa. Hoje e amanhã, às 21 h.
Entrada franca.

QUEM CASA QUER CASA... E OUTRAS COU-
SAS MAIS — Texto de Martins Pena, trans-
formado em comédia musical, com música
de Ubirajara Cabral. Dir. de Wolf Maia. Com
Maria Fernanda, Osmar Prado, Nelson Dan-
tas, Cláudia Costa, Cininha de Paula, Mane-
co Bueno e outros. Teatro Gláucio Gill, Praça.
Cardeal Arcoverde (237-7003). 4o e 6o às
21 h30m; 5o, às 17h e 21 h30m; sáb. às 20h e
22h; dom., às 18h30m e 21h30m. Ingressos
de 4° a dom, a CrS 250 e Cr$ 150, estudan-
tes, vesp. 5o CrS 150. A conhecida comédia
Quem Cata Quer Casa enxertada com f rag-
mentos e outras comédias de Martins Pena
(Livre).

LIBERDADE, LIBERDADE — Texto de Flávio
Rangel e Millôr Fernandes. Dir. de Roberto
Azevedo. Com Fred Gouveia, Gê Menezes,
Iracema Nascimento, Neca Terra, Octacílio
Coutinho, Rodney Mariano, Suli. Teatro Sesc
da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (258-
8142). De 4o a dom., às 21 h. Ingressos 4o e
5o a Cr$ 100, de 6o a dom. a CrS 200 e CrS
100, estudante; sócio do Sesc, Cr$ 30. Anto-
logia de alguns dos mais belos textos da
literatura mundial tendo por tema a liberda-
de, brilhantemente organizada pelos dois
autores.

OS ÓRFÃOS DE JÂNIO — Texto de Millôr
Fernandes. Dir. de Sérgio Britto. Com Tereza
Rachel, Suzana Vieira, Bettina Viany, Cláu-
dio Corrêa e Castro, Milton Gonçalves e Hélio
Guerra. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 2o (274-9895). De 4° a 6o,
às 21 h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 4°, 5o e dom., Cr$
250 e Cr$ 150, estudante; 6a a Cr$ 300 e Cr$
200, estudantes e sáb., à CrS 300. Reunidos
ao acaso num bar, cinco personagens repre-
sentativos de diversas faixas do panorama
humano do Rio fazem o balanço das suas
vidas, e do universo em que elas se desenro-
laram nos últimos 20 anos.
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Novelas
Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio

6:00 H —Marina Novela de Wil-
son Aguiar Filho. Dire-
çào de Herval Rossano.
Com Denise Dumont,
Carlos Zara e Lauro Co-
rona.
A Deusa Vencida No-
velo de Ivani Ribeiro.
Direção de Sérgio Mat-
tar Com Elaine Cristi-
na, Roberto Pirillo e Al-
tair Lima
Sítio de Pica-Pau-
Amarele
Atenção Noticiário.
Jomal da» Sete. Tele-
|oma! local

0 — Cavale Amarelo Nove-
lo de Ivani Ribeiro Di-
reçòo de Henrique Mor-
tin» Com Dercy Gonçal-
ves, Vonó Magalhães,
fúlvio Stetonim e Mai-
tho Volpiani

Marina — TV Globo, 18h — Nâo era a
policia mas o sindico do prédio pedindo
para Marcelo diminuir o volume do som.
Carlos Eduardo furioso com Marcelo afir-
ma que vai dar uma lição definitiva nele,
pois o sindico telefonou reclamando. Ma-
ria conversa com Ivan que se mostra dis-
posto a trabalhar. Fernanda conta a histó-
ria de Marcelo a Vera e a Adriana. A
Associação organiza uma passeata Sônia
encontra a carta da máe de Marina. Carlos
Eduardo diz a Marcelo que interditará sua
herança. Pirulito tenta convencer Soninha
a voltar a montar. Marcelo pensa em con-
tratar um advogado e Luis sugere Ronnie.
João comenta com Ivan que a fllha dele
náo trabalha fora de casa. Tonho flnalmen-
te fica sabendo por John Wayne que Adria-
na gosta dele Sônia compara as caligra
fias das cartas constatando que elas sào
mesmo de Rosa e insinua a Marlene queela náo estava tao louca quanto todos
achavam
Chega Mais - TV Globo, 19b - Tatá
propõe à familia a falsificação das escritu-
ras Tom assina o contrato sem ler * da
como titulo do livro Idade da Emoção
Gely resolve esperar que Rosa volte paradepois pensar em namorar Tom Agda
despede Jacira porque ela a desobedeceu
Barata evita encontrai com Tom Tatá,
Agda e o professor encontram o testamen-
to d* Lili deixando todos seu» bens paraJacira Todo» saem atras de Jaclr* pedin-do para que ela volte Lucia pergunta a
Amaro se ele deixar* sair o releas* do
disco que aflrnu. que ele e solteiro

A DEUSA VENCIDA — TV Bandeirantes,
18h — Maciel resolve esperar a chegada de
Malu. Cecília diz a Fernando que tem
certeza que Hortensia está viva e Fernan-
do, preocupado, evita falar no assunto.
Sofia comenta com Vina que sabia desde o
começo que Maciel fingia estar doente
retardar a partida. Fernando comenta
com Jacinto que Cecília está desconfiada e
que ele sabe o que fazer. Cecília confirma
para Narcisa que Hortensia pode ser a
autora das cartas. Edmundo percebe que
Amarante está enlouquecendo e lhe diz
que voltará a morar com ele. Malu está
pronta para ir para a fazenda e Edmundo
vai buscai a carruagem para levá-la à
estação Ao se dirigir para a estação, Malu
diz a Edmundo que se está despedindo de
tudo, pois sabe que náo voltará mais para
a cidade
CAVALO AMARELO - TV Bandeirantes,
18h50ir. - Viriato avist. a Dulcinéa que
Teo, Joana, Zeca e Valter se estáo dingtn-
do aos bastidores Quando termina o nú-
mero, Téo ironiza a presença dos irmãos
ali e lhes diz que sõ irá embora quando lhe
der vontade Para tranqüiliza-lo, Maldona-
do diz a Sampaio que tudo está bem com
ele Lalucha acaba resolvendo acompa-
nhai seus irmãos e vai embora prometen-
do voltar Em casa Lalucha comenta com
Maldonado que participou do show por-
que queria passar por aquela experiência
Teo critica a situação Joana discute com
ele que lhe responde gritando e Maldona-
do irritado manda que ele abaixe a voz

TRILHAS & ARMADILHAS — Coletânea de
poesias, com obras de Carlos Drummond de
Andrade, Cecilia Meirelles, Manuel Bandei-
ra, Ferreira Gullar, Alberto Lande outros. Dir.
de Walter Marins. Com ítalo Rossi, Yara
Amaral e Grupo Moria Déia. Teatro Ginásti-
co, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394). De 3a
a 6o, às 18h30m. Ingressos a CrS 100,00.
Tentativa de extrair de textos poéticos um
teatro "que seja essencialmente vital". Até
dia 31.

PAPO-FURADO—Comédia de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com ítalo Rossi, Ange-
Ia Valério, Haylton Faria, Ivan de Almeida,
Walter Marins, Vinícius Salvatori, José de
Freitas. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha,
187 (220-8394). De 4o a 6a, às 21hl5m;
sáb., às 20h e 22h30m; dom., às 18h e
21hl5m. Ingressos a Cr$ 150 durante todo o
mês de agosto. Enquanto o analista não
chega, os integrantes de um grupo de psica-
nálise põem a nu os seus problemas pes-
soais.

POEMA SUJO — Poema de Ferreira Gullar.
Música de Milton Nascimento, com música
adicional de Wagner Tiso. Dir. de Hugo
Xavier. Com Rubens Corrêa, Esther Góes,
Alexandre Salles e participação de Alaíde
Costa. Sala Sidney Miller, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 4o a 6o, às 21 h; Sáb., às
20h30m e 22h. Ingressos a CrS 150. Apaixo-
nado depoimento do poeta sobre "o 

que se
passou — o que se passa — sob os telhados
de minha pequena cidade, e de todas as
cidades: a história do homem".

CABARÉ VALENTIN—Coletânea de textos de
Kari Valentin. Dir. de Buza Ferraz. Mús. edir.
musical de Caique Botkay. Com Ariel Coe-
lho. Beatriz Bedran, Carlos Alberto Bahia,
Gilda Guilhon, Luís Felipe Pinheiro, Nena
Ainhoren. Teatro Cândido Mendes, Rua Joa-
na Angélica, 63. De 4Q a dom., às 21h30m.
Ingressos 4o, 5° e dom. a CrS 180 e CrS 120,
estudante; 6o e sáb. a CrS 200 e Cr$ 150,
estudante. O ingresso dá direito a uma
cerveja. Revelação do humor do comediante
alemão que exerceu grande influência sobre
Bertold Brecht.

BRASIL: DA CENSURA À ABERTURA—Texto
de Jô Soares, Armando Costa, José Luiz
Archanjo e .Sebastião Nery. Dir. de Jô Soares.
Com Camila Amado, Marco Nanini, Sílvia
Bandeira, Geraldo Alves. Teatro da Lagoa,
Av Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e
274-7748) Temporada suspensa. Volta sá-
bado De 4o a 6o às 21 h30m., sáb. às 20h e
22h30m, e dom às 19h Ingressos de 4o o
sàb a CrS 300 e dom a CrS 300 e CrS 150,
estudantes Show satirizando os costumes
dos políticos brasileiro* nas últimas décadas,
através de sua» amostras particularmente
pitorescos (14 anos).

TOALHAS QUENTES — Comédia adaptada
po< Bibi Ferreira de um original de More
Comoletti Dir Bibi Ferreira Com Suely Fran-
co Otávio Augusto José Augusto Branco,
Tamara Taxman e Mono Pompeu. Teatro
Metbla, Ruo do Posseio. 42/56 (240-6141).
De 3° a 6° às 21hl5m. sáb, às 20h e
22h30m dom, òs 18h e 21hl5m Ingresso»

Ada Chaseliov e Iara Amaral
em El Dia Que Me Quieras,

texto do venezuelano
Cabrujas: até o fim do mês

no Teatro Dulcina
I

de 3o o 5° e dom., a CrS 250 e CrS 150
(estudantes). 6o e sáb, a CrS 300.

RASGA CORAÇÃO — Texto de Oduvaldo
Vianna Filho. Dir. de José Renato, com Rogé-
rio Fróes, Débora Bloch, Ana Lúcia Torre, João
José Pompeo, Richard Riguetti, Isaac Barda-
vid, Elízio José, Guilherme Kara*n, Oswaldo
Louzada, Sidney Marques Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695) de 3o a
6a, às 21 h30m, sáb, as 19h45m e 22h45m e
dom, às 18h e 21h30m.lngressos 3o, 5o e
dom, o CrS 250 e CrS 150, estudantes, 4a a
CrS 250 e Cr$ 80, estudantes e 6o e sáb, a
CrS 250.Tendo como painel de fundo a
História do Brasil das últimas quatro déca-
das, o autor, na sua magistral obra-
testamento, mostra com lirismo, ternura e
ironia as contradições, perplexidades, gene-
rosidades e descaminhos de três gerações da
classe média brasileira. Recomendação espe-
ciai da Associação Carioca de Críticos Tea-
trais.

TEU NOME É MULHER—Comédia de Mareei
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tônia
Carrero, Luís de Lima, Célia Biar, Hélio'Ary,
Ivan Mesquita, Maria Helena Velasco e Mar-
cos Wainberg. Teatro Maison de France, Av.
Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779). De 4o a
6a, às 21 h30m, sób., às 20h e 22h30m, dom,
às 17h e 20h. Ingressos de 4o a 6o, e dom., a.
CrS 350 e Cr$ 200, estudantes e sáb. a CrS
350. A laboriosa carreira de uma recordista
em golpes de baú no jet set. Até dia 31.

ESTE BANHEIRO É PEQUENO DEMAIS PARA
NÓS DOIS — Duas comédias em um ato de
Ziraldo. Dir. de Paulo Araújo. Com Stênio
Garcia, Regina Viana, Clarice Piovesan, Mar-
tin Francisco, Stepan Nercessian, Thelma
Reston, Vanda Lacerda. Teatro Princesa Isa-
bel, Av. Princesa Isabel, 186(275-3346). De
3° a 6o, às 21h30m; sáb., às 20h30m,
22h30m; dom., às 18h e 21h30m. Ingressos
de 3° a 5a a CrS 300 e Cr$ 200, estudantes;
6o, sáb. e 2o sessão de dom., a CrS 350, 1"
sessão de dom., a Cr$ 350 e Cr$ 250,
estudantes. Em espaços insolitamente exi-
guos, o autor desencadeia uma luta revolu-
cionária e uma comédia de adultério (14
anos). Até domingo.

EL DIA QUE ME QUIERAS — Texto de José
Ignácio Cabrujas. Dir. de Luís Carlos Ripper.
Com Ada Chaseliov, Chico Ozanan, Heleno
Prestes, Nildo Parente, Pedro Veras, Thais
Portinho, Yara Amaral. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6997). De 3° a
6o, às 21 h, sáb., às 20h e 22h30m, dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 3° a 5a e dom., a Cr $
200 e CrS 100, estudantes, 6o a Cr$ 200 e
CrS 150, estudantes e sáb., a Cr$ 200. Todas
as sextas-feiras, após o espetáculo, debates
sobre a Identidade Latino-Americana. Dois
mitos disputam as deslumbradas preferên-
cias de uma família burguesa de Caracas,
na década de 30: Carlos Gardel, o ídolo do
tango e o paraíso socialista da União Soviéti-
ca de Stalin. Até dia 31.

Dança
BALLET BRASILEIRO DA BAHIA — Apresen-
tação do conjunto folclórico, formado por 31-
bailarinos. Programa: Poronominare, lenda
amazônica; A Morte e a Morte de Quincas
Berro D"Água, entrecho de Guilherme Figuei-
redo, extraído do romance de Jorge Amado e
A Corte de Oxalá. Teatro João Caetano, Pç°.
Tiradentes (221-0305). De 3o a 6o, às 21h,
sáb. às 20h e 22h30m e dom. às- 18h.
Ingressos o CrS 200,crS 100, estudantes. .

SONHO DE UMA NOITE DE CARNAVAL —
Espetáculo de bale em forma de musical.
Com o Bale Dalal Achear e a Associação de
Bale do Rio de Joneiro. Artistas principais:
Ana Botafogo e Alain Leroy. Participação
especial: Maria Luiza Noronha, Miriam Gui-
marães, Desmond Doyle e Gilberto Motta.
Concepção, mise en scène e coreografia;
Dalal Achear. Maftre de ballet: Desmond
Doyle. Maltresse de ballet. Maria Luiza No-
ronha. Cenários: Heli Celano. Figurinos: Ce-
cília New-lands. Teatro do BNH, Av. Chile,
230. (262-4477) 3o e 4o, às 21 h30m, 56, às
18h30m e 21h30m, 6o, às 18h30m, sáb, às
17h e 21h30m e dom, òs 17h e 20h.
Ingressos a CrS 350, CrS 250, estudantes e
CrS 150, crianças até 12 anos, vesp. de 5°, 6a
e dom, às 20h, a CrS 150. Até domingo.

Música
UMA HORA COM MUSICA — Recitol da
pianista Fanny Solter. Programa: Dois Sorte-
tos de Petrarca, Aprés une Lecture de Dante,
Fantasia Quase Sonata, de Liszt, e Gaspard
de Ia Nuit, de Ravel. Sala Cecília Meireles,
Lgo. da Lapa, 47. Hoje, às 19h. Ingressos a
CrS 40 e CrS 20.

ILZE TRINDADE, MICHEL BESSLER E MÁRCIO
MALARD — Recital de piano, violino e
violoncelo. Programa: Trio n° XI, de Haydn,
Trio Op 87, em Dó Maior, de Brahms e Trio
Op 101, em Dó Menor, de Brahms. Auditório
da Sondotecnica, Lgo dos Leões, 15. Ama-
nhã, às 21 h. Entrada franca.

JUDAS MACABEUS — Oratório de Haendel
apresentado pelos Coro e Orquestra do Tea-
tro Municipal, sob a regência do maestro
Henrique Morelembaum. Solistas: Margarita
Schack (soprano), Gabriele Schreckenback
(contralto), Aldo Baldin (tenor) e Zuinglio
Faustinl (baixo-barítono), Murilo Tertuliano
dos Santos (cravo), Frederico Egger (órgão),
Alceu de Almeida Reis (violoncelo), Renato
Sbragia (contrabaixo), José Pinto (trompete) e
Jairo Ribeiro (trompa). Teatro Municipal
(262-6322). Amanhã, às 21 h e domingo, às
lOh. Ingressos a CrS 300, platéia e balcão
nobre, a Cr$ 200, balcão simples, a CrS 100,
galeria e a CrS 1 mil 800, frisa e camarote.

À DIREITA DO PRESIDENTE — Comédia de
Mauro Rasi e Vicente Pereira. Dir. de Álvaro
Guimarães. Com Gracindo Júnior, Aríete
Sales, Jorge Botelho, André Villon e Bento.
Teatro Glória, Rua do Russel, 632 (245-
5527). De 4o a 6o, às 21h30m; sób., às 20 e
22h30m dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4o
a 6o e dom., a Cr$ 300 e CrS 200, estudantes
e sób., a Cr$ 300. Um famoso cabeleireiro,
uma jovem ambiciosa, um alto funcionário
do Governo e um traficante encenam, à
sombra do Palácio do Planalto, o seu peque-
no ritual de luta pela subida na escala social.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE ISRAEL —
Concerto sob a regência do maestro Zubin
Mehta. Programa: Euryonthe, de Weber,
Concerto para Piano rf 2, de Liszt (solista
lllan Rogoff), e Sinfonia rf 5, de Tchaikovsky.
Teatro Municipal (262-6322). Amanhã, às
21 h. Lotação esgotada.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto sob a regência do maestro Isaac
Karabtchevsky. Solistas: Os Irmãos Romero
(violonistas). Programa: Fantasia para um
Gentilhome, para Violão e Orquestra, de
Rodrigo, Concerto Ibérico para Quatro Vio-
lóes e Orquestra, de Torroba e Concerto
Basco para Quatro Violões e Orquestra, de
Francisco de Madina. Teatro Municipal (262-
6322). Sábado, às 16h30m. Ingressos a CrS
3 mil, frisa e camarote, a CrS 500, poltrona e
balcão nobre, a CrS 350, balcão simples, a
Cr$ 200, galeria e a CrS 100, estudantes.

FAUSTO — De Gounod. Apresentação do
Grupo de Artistas Líricos. Participação'db-
Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros No-
vais, do Bale Dancor e do Coral Sómüsica.'
Salão Leopoldo Miguez, Escola de Música da
UFRJ, Rua do Passeio, 98. Sábado, lis;
20hl5m. Entrada franca.

ORQUESTRA DE CÂMARA DA RÁDIO MEC
— Concerto sob a regência do Maestro
Nelson Nilo Hack. Sala Cecilia Meireles, Lgo
da Lapa, 47. Domingo, às 21 h. Entrada
franca.

INSTRUMENTOS TRADICIONAIS/NOVOS RE-
CURSOS — Recital do pianista Poulo Affonso
de Moura Ferreira. No programa, obras de
Chou Wen Chung, Armando Albuquerque,
Kuciano Berio, Mario Lavista, Yves Schmidt,
John Cage e outros. Sala Sidney Miller, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. Segunda-feira, às
21 h. Entrada franca.

FOMIZELDA BRASILEIRA-Criação do grupo
Asfalto Ponto de Partida. Jogo cênico e
cenário de Marcondes Mesqueu. Sala Mon-
teiro Lobato, ao lado do Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440. De 5o a dom., às
21 h. Ingressos a CrS 100.

É PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL -
Texto e dir. de Wagner Melo. Com Ana Maria
Taborda e Nei Ia Tavares. Teatro da CEU, Av.
Rui Barbosa, 762. De 5o a dom., às 21h.
Ingressos a CrS 100.

DELITO CARNAL — Texto de Eid Ribeiro. Dir.
de Paulo Reis. Com Rosane Goffman, Sebas-
tião Lemos, Eduardo Logo, Paulo Renato
Braga, Charles Myara, Angela Rebello,
Paulo Carvalho. Teatro Experimental Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338 (265-9933). De
5o a dom., às 21 h. Ingressos 5o e6° a Cr$ 80,
sáb. e dom. a CrS 100. Dissabores de uma
família que tem os seus valores sustentados
por atos repressivos e por uma violência
cega. Até o dia 17.

QUATRO NUM QUARTO — Comédia de
Valentin Kataiev. Dir. de Luiz Fernando Lobo.
Com Hubert Aranha, Creuza Azevedo, Deni-
se Barreiros e outros. Teatro do Sesc de São
João de Meriti, Ruo Tenente Manoel Alvoren-
ga Ribeiro, 66 (756-4615). De 5o a dom., às
20h30m. Ingressos o CrS 100, Cr$ 60 (estu-
dantes) e Cr$ 30 (comerciários). Comédia
ameno mostrando alguns antigos problemas
do juventude soviética

LES JUSTES-Texto de Albert Camus. Dir.de
Etienne Le Meur. Com Ana Lúcio Bruce,
André Vandam, Pierre Astrié, Richard Roux,
Henri Railiard. Aliança Francesa de Botafo-
go, Rua Muniz Barreto, 54 (286-4248). De 5°
a sáb, às 21 h; dom., às 19h. Ingressos o CrS
50 e entrada franca paro os aluno» da
Aliança No Rússia de 1905, um grupo de
conspiradores vive intensamente problemas
de moral revolucionário Ate. dio 17

Rádio Jornal
do Brasil FM

Estéreo
ZYD-460
99,7MHz

A programação de música clássica.'
para hoje é a seguinte:

HOJE
20h—Transmissão Quadrafónica—

SQ — Abertura da Opera O Navio Pan-
tasma, de Wagner (Karajan — 11:40);
Fantasia e Fuga em Sol Menor, de Bach
(Power Diggs—12:00); Concerto em Fá
para Três Violinos e Cordas, de Vivaldi
(Zukerman e solistas da English
Chamber Orchestra -11:30); Daphnls
et Chloe (o bale completo), de Ravel
(Orquestra de Paris, Coros da ópera de
Paris e Martinon — 56:05).
21h40m — Stereo, 2 Canais—Rapsódia
Húngara n° 19, de Liszt (Horowitz —
9:44); Concerto em Si Menor, para Vio-
loncelo e Orquestra, Op. 104, de Dvorak
(Walevska — 38:28); Sonata em Lá
Maior, para Flauta e Violão, de Giulia-
ni (Rampal e Lagoya —15:45); Museu
da Inconfidência, de Guerra Peixe
(OSB e Karabtchewsky — 14:04).

AMANHÃ
20h — Prometheus (Poema Sinfô-

nico n* 5), de Liszt (Solti — 12:26);
Concerto n* 3, pan Piano e Orques-
tra, de Bartok (Katchen — 24:50);
Dido e Eneas. de Purcell (Colin Davis
— 57:36); Gayescas (primeira parte),
de Oranadqs (Alicia de Lanocha —
32:18); Sinfonia n* 55, em Mi Bemol
Maior, de Haydn (Dorati — 22:15);
Concerto en Mi Menor, para Flauta,
Cordas e Baixo Continuo, de Franz
Benda (Vester e Concerto Amster-
dam — 18:58).
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JOÃO DE AQUINO

NO PALCO,
A MÚSICA QUE NÃO
ESTÁ TODA
HORA NO RÁDIO

Maria Eduardo Alves de Souza

DUAS 

bandas — Asfalto e
Palmares — estão tocando
até domingo no Teatro Ipa-
nema, no show em que João
de Aquino, cantando e ao
violão, apresenta o clarine-

tista Roberto Guima. Na sua parte, João
de Aquino mostra também as músicas
de seu mais recente LP, Asfalto, que
acaba de sair pela CBS. É um disco
instrumental — apenas uma faixa, Ango-
Ia, com letra de Ederaldo Gentil, é canta-
da — e, segundo o próprio João, uma
denúncia.

Denúncia de quê?De tudo. A gente liga o rádio e
escuta uma música que não está a fim de
ouvir. Desliga o botão e, um pouco mais

tarde, liga novamente o aparelho: lá está
a mesma música.

Ao lado dessas músicas que se repe-
tem o dia inteiro, sáo denunciadas ou-
trás situações:

A primeira faixa do lado A — diz
Joào — é Hora do Rush, de Roberto
Guima. Retrata as pessoas enlouqueci-
das no transito, buzinando, aquele em-
purra-empurra infernal.

E o que significa esse Acústico I?
É uma vinheta minha. Prepara

para a terceira faixa, Asfalto, que mostra
as pessoas se encontrando na rua e per-
guntando o que fazer.

Acústico II anuncia Massa Real,"uma batida policial no morro". Vèm em
seguida Nova Capela, "aquele ambiente
da Lapa", e Pinote, "a hora de correr de
tudo". Depois, Angola e Acústico III,
preparatório da faixa Oásis, "que signifi-
ca o Rio de Janeiro".
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João de Aquino: pensando no Festiva
Mundial de Arte Negra

E qual seria o deserto?
O Nordeste. Para o nordestino, o

Rio é um oásis. Ele acha que aqui tudo
vai certo.

Você é nordestino?
Nâo, sou carioca. Mas minha cria-

çáo é nordestina. Meu pai, que já morreu,
era cearense. Minha máe, pernambuca-
na, mora no Recife. E eu toquei muito
nas feiras nordestinas de Sào Cristóvão e
de Caxias.

Prossegue o disco: Fundo de Quintal"tem o som daquela conversa de depois
do almoço", Mambola "é sobre as mulhe-
res que batem cartão de ponto nos dan-
cings" e Dá um Tempo "significa espe-
rar, porque a situação não está nada
boa". O LP se encerra com mais um
Acústico, "eu sozinho ao violão, fazendo
uma espécie de seresta, uma coisa bem
relax, depois de tanto som".

Do primeiro disco de Joào de Aqui-
no, Violão Viajeiro, 1972, etiqueta
Odeon, o maior destaque foi Viagem, do
compositor em parceria com Paulo Ce-
sar Pinheiro. Dois anos depois, a Odeon
lançou Brasil Exportação, no qual Joáo
solou Berimbau (Baden Powell / Vinicius
de Moraes) e Manhã de Carnaval (Luiz
Bonfá e Antônio Maria), entre outras
músicas. Em 1977 saiu Terreiro Grande,
pela CBS.

— Esse disco era uma festa negra,
com uma instrumentação mais forte. Ti-
nha flauta, clarineta, saxofone e os ins-
trumentos do candomblé — dumdum,

agogô, chequeré, berimbau e uma porçãode apitos, sons de mata.
Era, então, um disco instrumen-

tal.
Nào. Instrumental mesmo é esse

meu quarto disco, Asfalto, Violão Viajei-
ro tem seis músicas cantadas, em Brasil
Exportação cantaram Simone e Roberto
Ribeiro e em Terreiro Grande há várias
músicas com letras, feitas em parceria.Cainana, por exemplo, feita com Hermi-
mo Belo de Carvalho, acabou fazendo
bastante sucesso.

João de Aquino foi desclassificado
do Festival MPB-80, da TV Globo, ainda
em curso. Mas não ligou para isso:

Eu acho que esse Festival nào tem
importância. Inscreveram minha música
Angola porque isso ajudaria a vender o
compacto. Mas fui lá e me apresentei
com mais 18 pessoas. Estavam comigo o
Roberto Guima, o Sérgio Scolo, Mini
Paulo, Carlinhos Ogan, Borel, Nádia,
Neila, o conjunto Água Clara, o Nadinho
da Ilha e outros. Queriam que eu reduzis-
se a moçada, mas me recusei. Estava
mais interessado em mostrar o meu tra-
balho e divulgar gente que, como eu, está
ai na luta, há anos. Eu e a banda toda
ficamos oito minutos no palco. Claro que
Angola tinha de ser desclassificada.

Depois do show que está fazendo,
Joáo de Aquino vai preparar-se para
participar, em setembro, do Festival
Mundial de Arte Negra, na Nigéria:

Onde tem crioulo, lá estou eu.
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UM ANO
DE ATUAÇÃO

Wilson Coutinho

DIA 

10 deste mês, o Núcleo
de Fotografias da Funarte
comemora um ano de ati-
vidades, tendo como prin-
cipal ponto de atração e

aglutinação de trabalhos fotográfi-
cos, a sua galeria, também aniversa-
riando. Durante todo esse período
foram apresentadas sete mostras:
Nossa Gente, Antônio Teixeira, uma
retrospectiva com um dos melhores
fotógrafos da nossa imprensa, Lazer,
Carnaval de Malta, também uma
retrospectiva, baseada em fotos de
Malta, do acervo do Museu da Ima-
gem e do Som, Fotógrafos Mexica-
nos, 81 fotos selecionadas entre 103
enviadas pelo Museu de Belas-Artes
da Cidade do México, Brasília Ano
20, exposição organizada na Capital
federal, por ocasião do aniversário
da cidade e finalmente a coletiva
Classe-Média Brasileira. A primeira
exposição — Nossa Gente — inaugu-
ra com o número de 3 mil 759 visitan-
tes, considerado excelente e a média
de público se vem mantendo entre 2
mil a 1 mil 500, número invejável em
se tratando de exposições de arte.

Um boom da fotografia? E ainda
cedo e um pouco apressado caracte-
rizar esse movimento em torno da
fotografia e com essa classificação.
Mas, de fato, galerias comerciais
vem seguidamente colocando em
suas paredes fotos e quase normali-
zando essa atitude, organizando no
seu calendário mostras de fotografia.

E dificil, contudo, enaltecer essa
procura dentro de um espírito de
contaminação geral do público pela
imagem fotográfica. A apreensão
instantânea da realidade, o reconhe-
cimento visual da foto no cotidiano
em jornais, revistas, outdoors, a sim-
plicidade da sua linguagem, com-
preendida por todos aqueles que
possuem uma máquina e até mesmo
o caráter pouco intelectual da foto,
possibilitam uma comunicação
maior, por exemplo, dos que apre-
ciam a pintura e seus problemas ou,
mais complicado ainda, do público
que se interessa pela arte experi-
mental, que não o chamaria com a
vaga noção de elitista, simplesmente
porque requer um conhecimento a
priori dos dispositivos manipulados
pela arte contemporânea. Seria real-
mente uma espécie de crise racional
dizer que um conhecimento maior
ou menor seria um apanágio do eli-
tismo. A fotografia é democrática, é
verdade, assim como um sermão,
onde todos reconhecem, mais ou me-
nos, as premissas básicas do discur-
so enunciado. Isto não diminui o
valor emocional de determinadas fo-
tos, seu caracter basicamente de do-
cumentaçáo, por vezes, de denúncia
social, esse registro quase fisico da
realidade, que explica, em muito, a
adesão que a fotografia conquista.

O primeiro aniversário da galeria
de fotografias da Funarte é um acon-
tecimento um pouco à parte dessa
comunhão democrática do público
com a foto. Isto existia anteriormen-
te à fundação da galeria, e essa deve
ser vista como uma vitória dos foto-
grafos, conquistando, dentro do ter-
ritório estatal da Funarte um espaço
que já parece enraizado para expor e
discutir seus trabalhos.

Zeca Araújo, 33 anos, coordena-
dor do Núcleo, com passagem pela
imprensa como fotógrafo, considera
o trabalho realizado na Funarte am-
da num estágio experimental que só
poderá ser avaliado dentro de cinco
anos. "No momento estamos lançan-

do as bases — explica — porque
quando viemos para cá náo sabia-
mos quais seriam as nossas próprias
dificuldades em relação ao trabalho
e desconhecíamos a mecânica da
instituição."

Até o momento não tem queixas
do diretor-executivo da Funarte."Roberto Parreiras — afirma — teve
o mérito de se convencer, há um ano
atrás, do valor do projeto. Pessoal-
mente, ele deu todo o apoio." O
Núcleo trabalha com cinco pessoas e
tem a verba anual de 1 milhão e 500
mil cruzeiros, além de um convênio
com a Kodak, que paga o fotolito
das publicações de cada exposição:

O caminho escolhido por Zeca
Araújo para a galeria tem sido o da
documentação. "A fotografia como
documento — explica — é a grande
tradição da foto brasileira, que pou-
co tem a vér com a artística, mais
ligada às artes plásticas". Muitos
fotógrafos e críticos de arte têm-se
manifestado contra esse exagero na
opção arquivista do Núcleo, mas Ze-
ca Araújo defende-se. "Acusam-me
de ficar muito no documento, mas
quero deixar bem claro que não vejo
outra saída. A nossa próxima expo-
sição, A Visita do Papa é uma docu-
mentação importante, porque foi um
fenômeno que mobilizou perto de 80
milhões de habitantes e temos obri-
gação de registrar esse acontecimen-
to. Também estamos descobrindo
acervos de maior importância que
vão ajudar a compreender muito do
processo cultural brasileiro e tam-
bém os trabalhos dos nossos fotogra-
fós atuais."

Zeca Araújo, contudo, vai fazer
algumas alterações para o próximo
ano, exibindo, na galeria, uma indi-
vidual a cada semestre, organizando
pequenas coletivas ligadas com uma
temática comum e conservando as
grandes coletivas, que têm dado
bons resultados.

As individuais vêm de encontro
com a necessidade de uma elabora-
ção mais sistemática do trabalho
dos fotógrafos, já que as coletivas
não permitem, na medida em que
são apenas vistas fotos isoladas,
uma leitura do processo documental
proposto pelos fotógrafos, nem mes-
mo a possibilidade da produçáo de
uma linguagem capaz de se exprimir
além do registro imediato da foto.

Uma coneessão esse ano já foi
feita, com a programada exposição
de Miguel Rio Branco, um dos pou-cos fotógrafos brasileiros a construir
uma linguagem, e que será realizada
em novembro. Para esse ano ainda a
galeria manterá outras exposições
de caráter puramente histórico co-
mo, em outubro, A Revoluçáo de 30,
com material do Centro de Pesquisa
e Documentação da Fundação Ge-
túlio Vargas e, em dezembro, Histó-
ria da Fotografia, material e pesqui-
sa do fotógrafo paulista Boris
Kossoy.

A galeria que teve seu custo, há
um ano atrás, orçado em 500 mil
cruzeiros está bem aparelhada, po-
dendo comportar a apresentação de
116 fotos, através de 30 painéis gira-
tórios, 14 painéis laterais em vidro e
15 de fundo em fórmica. Possui tam-
bém aparelhagem para proteção de
audiovisual e um painel é utilizado
para notificações referentes à foto-
grafia e à classe dos fotógrafos. No
momento a área de acesso à galeria
sofrerá obras, mas a partir de Io de
setembro a galeria estará aberta,
apresentando um ciclo de palestras,onde se abordará um problema de
interesse geral para a classe: a regu-
lamentação da profissão.
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Cidad Ocian, de Antônio Sagesse e Hilton
Ribeiro. Exposta tia mostra Classe Média

Brasileira
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Foto de Guy Gonçalves para a exposição
Nossa Gente, em fevereiro de 1977,

primeira mostra da Galeria Funarte de
Fotografia
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Trabalho de Aníbal Philot. para a mostra Um trabalho de^ntonio Teixeira apresentado na retrospectiva em sua
/Vosso Gente ~homenagem _
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Apresenta

JUDAS MACCABEUS
de

GEOJRG FRIEDRICH HAENDEL

TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial de Concertos

Dias 8 às 21 he 10 às 10 b

GORO E ORQUESTRA SINFÔNICA
OO TEATRO MUNICIPAL

Solistas
Soprano--MÀRijARlf A SCHACK

Contralto - GABRIELE SGHRECKENBACK
Tenor—ALDO BALDIN

Baixo-Barítono-ZUINCLIOFAUSTINI

MURILO TERTGLIANO DOS SANTOS (cravo) - FREDERICO EGOER (órgão)
ALCEI DE ALMEIDA REIS (violoncelo) - RENATO SBRAGIA (contrabaixo)

|OSÉ PINTO (trompete) - JAIRO RIBEIRO (trompa)
REGENTE

HENRIQUE MORELENBAUM

Preços Pia tetae Baleio Nobre Cri300.00/ Baleio Simples: Crt MO.00/

Galeria Cri 10O.OOi Frisas e Camarotes: Crt 1.800.00.
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MICHEL PHILIPPOT!

UM MÚSICO FRANCÊS TENTA
NO RIO, A SORTE QUE A

INVEJA LHE TIROU EM SÃO PAULO
Foto 6a Atvinoldo Ramot

Vivian Willer

QUANDO, 

em
outubro de
1976, o francês
Michel Philip-
pot, 55 anos,
catedrático de

Composição do Conserva-
tório de Paris, foi convidado
pelo Secretário de Cultura e
pelo Governador Paulo
Egydio para organizar o De-

eartamento 
de Música da

niversidade Estadual de
São Paulo, não sabia multo
bem o que esperar. Mesmo
sendo casado com uma pia-
nista brasileira, Anna Stella
Schic, e tendo participado
por dois ou três anos dos
Festivais de Campos do
Jordão.

Os primeiros tempos
foram maravilhosos: não
havia quase burocracia.
Aos poucos, no entanto, ela
foi tomando conta de tudo e
o trabalho foi-se tornando
menos interessante.

A primeira providência
de Philippot — músico que
figurar em enciclopédias co-
mo a Larousse ou a Univer-
salis, diretor da Orquestra
da Rádio-Televisão France-
sa durante nove anos (só
saiu quando foi desmem-
brada) — admite ter errado
bastante ao tentar organi-
zar o currículo:

Eu não conhecia a si-
tuação real. Acreditava que
o nível dos alunos fosse uma coisa e era
outra. Não poderia imaginar que, num
curso de nível universitário, tivesse que
incluir estudos de solfejo, por exemplo.
No final do primeiro ano, fiz alterações no
currículo. No final do segundo, tentei me-
lhorar ainda mais as propostas, mas a
administração me assegurou que eu não
poderia fazê-lo. A partir do terceiro ano
percebi que era impossível fazer progres-
sos. E isso tendo conseguido iniciar um
curso de composição, com alunos a quem
já tinha dado análise musical, harmonia,
contraponto, fuga.

Estudioso de Matemática e Fisica,
membro da Resistência Francesa na n
Guerra Mundial, engenheiro de som, au-
tor de pelo menos 16 livros sobre teoria
musical, acústica, cibernética, composi-
tor de 30 obras de vanguarda, cavaleiro da
Legião de Honra e da Ordem das Palmas
Acadêmicas (por 35 anos de atividades no
magistério). O currículo de Michel Philip-
pot é extenso e diversificado. Pertence
porém a uma pessoa simples, um fumante
inveterado de charutos, que praticamente
acende um no outro—"como Caruso"—e
que não se importa de falar da sua vida
pessoal, ao contrário de muitos músicos
europeus.

— Conheci Anna Stella hã 32 anos.
Participávamos, sem saber, das mesmas
reuniões, tínhamos os mesmos amigos.
Em 1972, voltamos a nos encontrar. Ela
era correspondente do Estado de Sào
Paulo e foi me entrevistar. Eu ainda esta-
va na Orquestra da Rádio-Televisão
Francesa. Casamos. Para você ver como o
jornalismo é perigoso.

< K*:yí^B WW^MX^^^^^^M^MWÜMÊ mw&M£mSS4

mmm Mm\v^mM^MwÊÊÊB9r Hpi$li$ 
' >^oy ^TÉ ..¦&

> & 
* 

yí. *¦ * * ¦"¦«* 
\ i srMwÊ, &t&àa^^^^KSy^y':y 

^S^'^S4-^;S. _

'¦''§B''j%mW'1' ¦¦'¦¦*-':¦''."-¦'¦¦">' A.'^^>.'*¦¦-'" J' ^:&j&ty$QBÈaaaaaaa\ 
¦'.'.'.'.•_¦-.'.'.¦.. . ¦'J'-''<''V''.'-^'^-'-'7'%-'i-^''4.'--'.^&ÍÇ£C^ff*^^WL

No Rio desde julho e começando agora
a lecionar na Uni-Rio, a convite de Gui-
lherme Figueiredo, Michel Philippot
guarda certo ressentimento dos inciden-
tes que o afastaram em maio do seu cargo
na UNESP e que na época ele resumiu
para o repórter João Marcos Coelho, da
Folha de Sáo Paulo, como sendo fruto de
dois inimigos: a falta de informação e a
resignação.

É verdade que em todo o mundo
existem tendências musicais que chamo
de falsa vanguarda. Contrariamente às
aparências e por causa da ignorância dos
que as praticam, enfim, por sua apresen-
tação pseudofilosófica, idiota e pretensio-
sa, estas tendências representam um
atraso considerável à verdadeira evolu-
ção. Neste dominio, a impostura é fácil. O
outro inimigo com que me debati, em
minha vontade de ajudar a cultura e a
música brasileiras, é a resignação. Redu-
zir a cultura brasileira a carnaval, samba,
televisão e futebol é criminoso, interrom-
pe o desenvolvimento cultural do Brasil.

Mas a verdadeira inimiga de Philippot,
ele está agora convencido, foi mesmo a
inveja, que utilizou como arma a calúnia
— até sob a forma de cartas.

Nunca me desliguei do Conservató-
rio de Paris, nem mesmo no período que
lecionei em São Paulo. Durante o ano de
1979, Olivier Messiaen, o titular de Com-
posiçáo do Conservatório, aposentou-se.
E eu fui chamado para substituí-lo, pois o
Conservatório gostaria de manter a mes-
ma categoria, a mesma linha de base no
ensino. Respondi que não desejava aban-

donar meus alunos brasileiros, quase mas
ainda não prontos. Entrei, então, num
acordo. Durante o inverno brasileiro eu
trabalharia aqui, no Brasil. Serge Nigg
ficaria lá. Durante o verão brasileiro eu
assumiria na França. Começou então
uma campanha contra mim, em que era
acusado de "nào ser o sucessor de Mes-
siaen e de ter falsificado o decreto minis-
terial francês" que me colocava naquele
cargo. Bom, quando voltar, irei para a
prisão — eu pensei. É, como Anna diz, a
tática de Goebels sendo utilizada. De
tanto se repetir uma determinada coisa,
as pessoas acabam por acreditar. Havia
outra acusação ainda, de eu não entender
a cultura brasileira, de representar o aca-
demismo francês.

Anna Stella Schic, cabelos ruivos, pele
clara, intervém constantemente na con-
versa do marido, nem que seja para corri-
gir seu português, de sotaque muito carre-
gado. Nem que seja para oferecer mais um
cafezinho quente e forte, café de quem,
embora morando muito tempo no estran-
geiro, não esquece as coisas marcantes do
seu lugar.

Colonialismo — eles disseram. E
quem nesse país não faz música coloniza-
da? Só os indios, eu creio.

Michel Philippot continua a falar, sor-
riso contrafeito, pernas enormes que não
encontram muito espaço para se soltar.

Depois que enviaram para a França
cartas de acusação a mim, tomei uma
decisão. Disse à reitoria que não poderia
mais trabalhar naquelas condições. E, co-
mo as coisas ficassem no mesmo pé, me

retirei. "É lamentável que uma mosqul-
nha cutuque um elefante"—comentaram
sobre o incidente alguns amigos. O JOR-
NAL DO BRASIL publicou um editorial
apoiando o mestre francês e esperou-se a
volta deste para Paris — uma cidade que
Philippot diz ser fantástica, "mas tem
parisienses demais".

— Compararam o meu caso aos de
Sabine Lévi-Strauss, comparações que
me honraram. Mas prefiro citar o caso de
Bertrand Roussel. Com ele aconteceu
exatamente o mesmo tipo de coisa no
New York City College. Mas, como con-
tasse com o apoio de amigos americanos,
resolveu ficar. Comigo também. Recebi
apoio de gente como Mignone ou Camar-
go Guarnieri. Adoro nào especialmente o
Brasil, mas os brasileiros. E resolvi ficar.

O curso que Philippot vai dar na Uni-
Rio versará sobre "as matérias teóricas
que constam dos manuais de música, que
falam de regras e interdições, sem expli-

Philippot acha que, de um país
como o Brasil, no qual os jovens
defendem de todos os meios seu
acesso ao conhecimento, tudo se
pode esperar

car no entanto as causas e sem justifleati-vas para os efeitos".
Não vai ser um curso sobre a vida

dos compositores, mas um curso de expli-
cações sobre regras abstratas e rebarbati-
vas. Em que se verão, constatarão e vive-
rão necessidades vitais que a cada época,
e em função de uma evolução, juntaramteoria e obra.

Razões outras para a permanência de
Philippot no Brasil? Ele acredita na ne-
cessidade do intercâmbio, de sair do seu
pais, pois "a cultura é uma coisa verdadei-
ramente Internacional."

Posso citar o exemplo da música
francesa. Nos dois períodos em que ela
esteve fechada, nas guerras de Napoleâo e
depois da I Grande Guerra, foi catastrófi-
ca. É o caso da Rússia agora, mas é
melhor não escrever isso para não criar
incidentes. Quando eu estava na ORTF,
criei um coral jovem e combati esse tipo
de idéia. Para treinar os jovens coristas,
troxe uma professora de canto austríaca,
de uma das melhores escolas de canto
européias. Portanto é verdade que a lei
francesa só permite um professor estran-
geiro em escola oficial durante dois anos.
Mas lá também existe o "jeitinho". Para a
composição, cultura geral é imprescindi-
vel. Por isso estou aqui, por isso tenho
levado alunos brasileiros a Paris e trazido
alunos franceses ao Brasil.

Querer entrar na Universidade para
estudar música e ser reprovado no vesti-
bular por desconhecer química. Esse é um
problema brasileiro que Philippot confes-
sa náo entender muito.

Lá na França, ao contrário, os exa-
mes sâo muito especializados. Corre-se o
risco de encontrar um músico com cultu-
ra específica, mas que nào sabe multi-
plicar.

Fala mais do Brasil.
Aqui há uma juventude que quer

defender, por todos os meios ao seu alcan-
ce, seu acesso ao conhecimento, que dese-
ja melhorar e amplificar esses meios. Há
também pessoas que se elevam acima de
todas as discussões para defender princi-
pios de cultura e justiça. Guarnieri mes-
mo me defendeu, dizendo do meu valor,
apesar de discordar esteticamente de
meu trabalho. Penso sinceramente que,
num país onde acontecem coisas desse
gênero, tudo é possível, tudo pode se
supor, tudo pode um dia se realizar.

TEATRO

... ABRE AS ASAS SOBRE NOS
Yan Michalski

E 

claro que temos hoje mais liber-
dade do que em longos períodos
recentes; tanto assim que Liber-
dade, Liberdade já pode entrar
em cartaz; e, como Millôr Fer-
nandes e Flávio Rangel adver-

tem com propriedade, se espetáculos como
esses continuarem sendo tolerados, corre-
mos o risco de um dia cair numa democra-
cia...Ainda assim, o valor diretamente rei-
vlndicatório que o texto tinha quando es-
treou em 1965 não está nem de longe supera-
do: o professor Dalmo Dallari, os jornaleiros
e a imprensa alternativa que o digam. A esse
valor circunstancial acrescenta-se hoje, po-
rém, um estímulo para uma reflexão mais
abrangente sobre o cerceamento de liberda-
de que durante tanto tempo vivemos. Visto
sob este ângulo, Liberdade, Liberdade apa-
rece agora, ao lado de Rasga Coraçáo, Paté-
tica, conjunto da obra de Plínio Marcos, etc.,
como um dos símbolos da luta de resistência
do teatro nacional. E nos leva a lembrar que,
se um dramaturgo tivesse tido a idéia de
colocar na boca de seus personagens multas
e muitas das frases que o Papa pronunciou
durante a sua recente visita, isto teria sido,
hã não mais de dois anos, motivo suficiente
para a proibição sumária da obra — inclusi-
ve sob a alegação de defesa dos valores da
civilização ocidental e cristã. Dá o que pen-
sar, náo é mesmo?

Longe da poeira imediatista que turvou a
sua discussão na época do lançamento,
Liberdade, Liberdade revela hoje, melhor
talvez do que entào, as suas qualidades. Nâo
só as qualidades humanistas e democráticas
do seu conteúdo; mas também as qualida-
des. da sua considerável perícia dramatúrgi-
ca. Na época, a fórmula colagem estava
dando os seus primeiros passos, e encontra-
va certas resistências criticas (das quais me
arrependo de ter ocasionalmente participa-
do, embora nào especificamente a propósito
de Liberdade, Liberdade). Agora, a fórmula
nâo está mais em discussão — em boa parte
graças à inteligência com que o próprio
Millôr soube impó-la, através de toda uma
série de trabalhos. E, superado esse debate
levantado por um prisma inadequado, a
obra revela inequivocamente os seus méri-
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"Liberdade, Liberdade"; Suli, Neca Terra,
Octacilio Coutinho e Fred Gouveia

tos: o volume da pesquisa realizada pelos
dois autores; a admirável qualidade dos
textos selecionados; a eficiência dos peque-
nos textos de ligação; o equilíbrio entre os
elementos de humor e de emoção; a bem
dosada ftisáo entre os objetivos circunstàn-
ciais, de protesto contra uma situação con-
juntural, e uma declaração de amor ao con-
ceito de liberdade visto como um valor per-
manente e direito inalienável do ser humano
em todos os momentos e circunstâncias.
Sem esquecer a habilidade propriamente
teatral com que as dezenas de textos que
integram a coletânea foram agrupados e
costurados, com sensível abertura ao valor
dramático do contraste, com empenho pela
variedade dentro da unidade, com o flo

. temático sendo puxado, de um trecho para
outro, com uma sabedoria que âs vezes
chega ao virtuosismo.

Não dá para comparar a atual montagem,
a cargo de um grupo que ainda está no inicio
do caminho, com a histórica produçáo do
Opinião, dirigida pelo próprio Flãvio Ran-
gel; mas, ao mesmo tempo, à medida que
vamos ouvindo o texto, é dificil eliminar da
lembrança as vozes e as silhuetas de Paulo
Autran, Vianinha, Tereza Rachel, Nara
Leão. A primeira constatação que se impõe,
mais essencial do que a indispensável men-
ção a algumas bem boladas atualizações no
texto e sobretudo na trilha sonora, é a de
que a nova Liberdade, Liberdade é muito
mais musical do que a primeira. E que é
nessa ênfase dada ao elemento musical que
reside o fundamental mérito da encenação
que marca, de modo animador, a estréia de
Roberto Azevedo como diretor. Com efeito,
a qualidade do trabalho musical é nada
menos do que surpreendente; e a inteligên-

cia, inventividade, sofisticação e instinto
teatral do trabalho realizado neste setor
revelam, em Zé Zuca, um diretor musical de
amplas possibilidades. O acerto começa pe-
los singelos arranjos instrumentais muito
bem manejados pelos músicos Gè Menezes e
Rodney Marciano (que no segundo ato aca-
bam também tendo uma pequena participa-
çâo como atores); prossegue na atraente
seleção do material musical complementar
ao que a obra original já comportava, e em
alguns belos arranjos vocais; e culmina no
excelente comportamento coletivo do elen-
co nas tarefas de canto, com destaque para a
forte presença de Irema Nascimento, jovem
cantora dotada de material vocal privile-
giado.

A comunicação cantada situa o espetácu-
lo num clima táo agradável que quando o
elenco pára de cantar e começa a falar, uma
certa quebra de impacto é inevitável. Ainda
assim, o comportamento do elenco continua
sempre digno e emocionado; e alguns mo-
mentos mais leves, sobretudo a cargo de
Neca Terra e Octacilio Coutinho, chegam a
ser satisfatoriamente valorizados. Mas é na-
tural que falte ao jovem elenco vivência
interpretativa e gama suficiente de recursos
para enfrentar os monólogos, diálogos e poe-
mas de maior peso.

Tentando contornar o problema, a dire-
ção tende a recorrer a uma movimentação
quase frenética, e procura compensar com
atividade fisica a falta de um maior fôlego
interpretativo. Isto, por um lado, contribui
para criar um espetáculo animado, do qual
os inventivos acessórios de Martingil, na
cenografia e nos figurinos, participam de
modo bastante espirituoso. E várias marca-
çóes -sublinham expressivamente o conteú-
do do texto. Mas o problema interpretativo
não chega a ser resolvido. O poema Liberda-
de, de Eluard, é um bom exemplo: ele pede,
naturalmente, uma interpretação estática,
interiorizada; interpretação visivelmente fo-
ra do alcance atual da atriz; então ela o
recita correndo, descabelada, pelo palco; o
que nâo deixa de ser uma tentativa válida,
mas nâo consegue evitar o parcial desperdí-
cio do lindíssimo texto.

Ainda assim, um espetáculo honesto e
comovente. Pergunto-me se não seria possi-
vel levá-lo, por uma semana que fosse, para o
Teatro Opinião. Seria dificil imaginar um
fechamento mais expressivo do ciclo de 15
anos da sala onde Liberdade, Liberdade viu
pela primeira vez a luz dos refletores.

Drummond

O POETA )
MURILO, QUE
AMOU O RIO

POUCAS 

linhas, que eu saiba, regis-
traram o fim de mais um poeta:
Murilo Araújo. Depois da emoção
nacional que envolveu a morte de -
Vinícius, parece que nada sobrou

para sentir a perda de outro trabalhador da
poesia. Em parte se compreeende, embora se
lastime. Vinícius tinha a vida pública do
autor de poesia musicada, que alcançou
outros continentes, e sua figura fisica estava
sempre sob a luz dos spots, mesmo que ele
quisesse (e queria) viver na santa paz de um
violão e um amor ao lado. Enfim, o próprio
tipo de trabalho do "Poetinha" o condenava
à popularidade. Jâ Murilo Araújo se remete-
ra, há muito tempo, ao silêncio, em sua casa
de Ipanema, viúvo ao lado da filha única e
anjo-da-guarda do poeta. Filha cujo nome já
constitui um traço de poesia muriliana: Mar-
e-sol, Marissol. Porque Murilo, um neo-
simbolista-modernista, era ainda um roviãn-
tico, e queria dar à vida sentido poético, de
lirismo nominativo. A natureza o maravilha-
va, o invocava, reluzia em metais, folhagens
e águas nos seus versos, como se ele mesmo
quisesse incorporar-se ao todo. Marissol não-
é apenas uma fantasia. É a concepção de
poesia de Murilo tomando feições humanas.

Do seu silêncio nos últimos tempos dou
testemunho, ao vê-lo freqüentar a casa em
que Plínio Doyle reúne semanalmente ami-
gos intelectuais. Lá ia ele, com esforço físico,
amparado pelo anjo, e instalando-se em poi-
trona ficava longo tempo calado, ouvindo,
ou talvez não, imerso na satisfação de estar
ao lado de gente que ama a literatura, mes-
mo não falando nela. Os que lhe dirigiam a
palavra o faziam com essa espécie de respei-
to que se deve aos antigos. Não falo em
velhos, que hoje muitas vezes são catitas e
aderem a todas as formas modernas de estar
vivo. Ele parecia antes um antigo, na sua
imobilidade, sua mudez, que um fio de voz
mostrava não ser absoluta. Estava longe de
ser aquele entusiasta da luz e da terra exube-
rante que seus versos refletiam. Mas sabia-
mos que por trás da vida em declínio ficava a
obra estuante de exaltação do ato de viver,
deffuir sensualmente (e espiritualmente) os
bens que a natureza reuniu para nossa pas-
sagem pelo mundo.

Coube a Murilo a tarefa de ser, dentro do
modernismo, um modernista relutante, com
idéias próprias, que não lia pela cartilha dos
outros e, mesmo filiado na época a um dos
grupos cariocas, o de Festa, mantinha o
individualismo caro a seu temperamento.
Discutia as idéias de Graça Aranha e recu-
sava-se a experiências de vanguarda que
desfigurassem a concepção algo sagrada de
poesia, que era a sua. Náo esquecer que nos ¦
deu a melhor, senão única artinha poética
moderna de que dispomos para a iniciação
do versejador—A Arte do Poeta, que, partin-
do das normas técnicas tradicionais, chega
ao verso livre e dedica um capítulo às "des-

virtuações do modernismo", sem negar a
contribuição deste movimento para a reno-
vação do verso, pela surpresa estética, pela
síntese que intensifica a emoção, pelo sub-
consciente que revela deslumbramentos vir-
gens, tudo conduzindo a um estaso de "poe-

sia pura", à margem do conceito de Bre-
mond. O trabalho valioso de Manuel Bandei-

1 ra — autoridade inco?itestável — A Versifica-
çâo em Língua Portuguesa, é separata de
verbete de enciclopédia, naturalmente sinté-
tico, e não desmerece o livrinho por tantos
aspectos original de Murilo Araújo.

Eu gostaria que os candidatos à glória
poética, hoje enxameando no país, inéditos,
éditos e antologiados, dessem uma lida rios
ensinamentos de Murilo. Porque já está
doendo nos olhos ver tanto livro e tanto
poema por aí, escrito sem a menor ciência e
consciência das leis de ritmo, sonoridade e
apuro vocabular, que só por si distinguem o
produto poético de um arroto ou de um'
borborigmo. E o que há de borborigmo e
arroto pretensamente literários dá para a
gente recear o fim da fala inteligente.

Mineiro do Serro do Frio, aos 13 anos
mudou-se para o Rio de Janeiro, e desde
então se declarou deslumbrado pela paisa-
gem carioca. Sua poesia é o Rio fulgindo,
coruscando, irradiando calor, música, pai-
xão, apetite de viver. Mário Pederneiras viu n
o Rio plácido de jardins umbrosos, onde a
vida era (ou podia ser para alguns) doce-
mente contemplativa. Murilo captou o Rio
incandescente de lavas crepusculares, de
frenesis atlânticos, um Rio todo ouro e cha-
ma, que o arrebatava. E era, náo ubstante,
um delicado, da raça exigente que pede
discrição e isolamento. A cidade onde viveu
mais de 70 anos, e que foi motivo e motor da
maioria de seus poemas, está lhe devendo
homenagem: nome em uma rua nova ou
busto em jardim público. Agradecer-lhe com
indiferença é que não estaria certo.

Carlos Drummond de Andrade

\ l> & O

• e* $?&*! •¦í'r^»,-fv_.#>.f!^í.v».*a» &&V$*<&i3$t^-2£^ •^.íj*_?(Ht%j««v-*iíS--.



PÁGINA 8 O CADERNO B n JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, quinta-feira, 7 de agoito de 1980

Pepeu Gomes ^«b
Depois do sucesso no Festival dc Ja:; F*4
de na Suíça HhB

Somente hoje, às 21 horas ^^HHI^H
Concha Verde ^^VTi^^^H
Morro da Urca ¦BflPHMl

EMC0C8 MUSICAM WMWMMMLTDA

VERÍSSIMO
Julieta fefymeu-1/

Wfo VAI IWiaSRlO.dtfJglA.^

fl&OT 6 A MIWH* mMÍHA í

QITUTIt CUIli O
¦g* jât^^ Reservas: 245-5527 e 245-5533 **J*mm ,*£*. 

fi D|RE|T|| *,
DO PRESIDENTE

Venha se |unlir As 40 000 pestou
Que |A riram com esta comedia de
VICENTE PEREIRA t MAURO RASI

ARLETE SALES» lM>. um» cortei! n» Bruma
GRACIHDO JUMOR e Fuiwio hmou c
«NDflE WlUONíum».. .misllo
JORGE BOTELHO o «roídn •mini»
BENTO GOMES, otnoto'
DI,«;»o ÁLVARO OUIMARAEÍ

B/Or
teümoâcw

ttfc...

mtf
^ OM... J (^m^\)

PEANUTS

Ctnlrlo: COLMAR
Flgur: DINIZ

itwitireifo jr

yw\
RIO JAZZ MONTEREY

FESTIUAL
O MAIS INCRÍVEL FESTIVAL DE

MÚSICA DE TODOS OS TEMPOS.
WEATHER REPORT • AL JARREAU

• JOHN McLAUGHLIN • RAUL DE SOUZA
AIRTO MOREIRA • HERMETO PASCOAL

GEORGE DUKE • EGBERTO GISMONTI
McCOY TYNER • JORGE BEN
ART ENSEMBLE OF CHICAGO

VICTOR ASSIS BRASIL» CLARK TERRY
NANÁ VASCONCELOS

STANLEY CLARKE
e muitas outras atrações. Você não pode perder.

DIAS 14,15,16 e 17 DE AGOSTO DE 1980
(sem transmissão ao vivo por TV).

LOCAL: MARACANÃZINHO
(COM TRATAMENTO ACÚSTICO)

Patrocínio
Ingressos à venda no (j^ UNIBANCO \wfM'WmBtm!}
Maracanãzinho - Teatro Municipal - Rio "

CHARLES M. SCHULTZ

MINHA REOACÃO É
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HORÓSCOPO
...NEM NUNCA ESTE-
VE EM HOLLYWOOD.
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DE ELE ESTEVE...
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O MAGO DE ID BRANT PARKER E JOHNNY HART
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RODRIGO - Fantasia para um
Gentilhombre

TORROBA - Concerto Ibérico paro
4 guitarras e orquestro

MADINA - Concerto Basco para
4 guitarras e orquestra

ISAAC
KARABTCHEVSKY

Regente
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

HEffJ

Sábado, 9 de agosto, às 16:30 horas
TEATRO MUNICIPAL

ÔdpOlOSUL AMÉRICA
SEGUROS

Inqressos grátis j-<ir<i esludantesRúa Ouvidor, 70

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO s«

HORÁRIOS DIVKRSai

UMA MULHER RARA ENCHER QUALQUER MEDIDA!
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PROBLEMA N° 452
1. a parte móvel da porta (5)
2. chistoso (6)
3. corpórea (6)
4. derradeiro (5)
5. embaciada (5)
6. estudo dos fonemas (8)
7. faldistório (8)
8. fedor (5)
9. felicidade (7)

10. ilusório (5)

11. lado (6)
12. murcho (6)
13. necessitado (5)
14. pândega (5)
15. relativa a voz (6)
16. relativo a Fenol (6)
17. semblante (4)
18. simples (5)
19. tédio (6)
20. transitório (6)
Palavra-chave: 14 letras
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OUOLEY MOORE • JULIE ANDREWS ¦ B0 DEREK • ROBERT WEBBER
produziria por BIAKE EDWARDS • TONY ADAMS

músici do HENRY MANCINI turito o dirigido por BIAKE EDWARDS
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0 AMOR E
IMAIS GOSTOSO

QUANDO TEM
CHEIRO DE

MATO

¦ CançOes: Francis Hime, Chico Buarque e Paulo César Pinheiro |
H Um filme para Humberto Mauro, Colorido Jpl
WL. realizado por Alex Viany u im» «S«s

LA' * CINlMA EA MAIOR DIVERSÃO

Soluções do problema n° 451: Palavra-chave: COMPOSITORA
Parciais: captor; campo; cômoro; casório,- caritó; cripta; composto; cioso; coitar;
compito; caim; cotiar; compar; citar; cosmo; coisa; carpo; coarto; crisma; copiar.

Consiste o LÒGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo,
cujas consoantes já es-
tão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à di-
reita, é dada uma rela-
ção de 20 conceitos,
devendo ser encontra-
do um sinônimo para
cada um, com o nume-
ro de letras entre pa-
rênteses, e todos come-
çados pela letra inicial
da palavra-chave. As
letras de todos os sino-
nimos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as le-
trás repetidas.

CRUZADAS CARLOS OA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — revés da fortuna; falta
de elegância; 6 — segundo as escrituras
bramânicas, seres dotados de uma pureza
perfeita e de poderes sobrenaturais; 10 —
movimentação vertical, lenta, que sofrem as
massas continentais, as quais sobem e des-
cem com relação ao nível do mar; 12 —
arbusto da família das hipocrateáceas, habi-
tante dos cerrados centrais, de folhas serrea-
das, -coriáceas, flores esverdeadas e polpa
comestível; 13 — bastão de uso dos pastores
romanos; báculo pastoral; 14 — coberta feita
de folhas e palmas que serve de abrigo contra
a chuva; bailado campestre, espécie de fan-
dango, acompanhado de viola; 16 — cidade
do Egito, mencionado no Velho Testamento;
17 — espécie de ave pernoita da América do
Sul, do tamanho de um peru, que possui nas
asas dois esporões compridos e dois curtos,
dos quais se vale como arma de defesa;
tacha; 19 — vida inimitável; existência sem
igual; 22—constelação do hemisfério boreal;

luz clara e penetrante que se infiltra pelo
umbral dos Gêmeos até o domínio do Caran-
guejo; 23 — desinência verbal tônica do
presente do infinitivo e da primeira e terceira
pessoas do singular do futuro do subjuntivo
da terceira conjugação; 24 — vapor aquoso
que se vê pela manhã depositado em forma
de pequenas gotas sobre grande parte dos
corpos expostos ao ar livre; 25 — pouco mais
ou menos, aproximadamente; 26 — conjunto
de instruções elaboradas e reunidas na se-
qüència correta para um computador desem-
penhor uma operação ou uma série de opera-
ções, um programa pequeno ou uma parte de
um programa; 28 — travessa que limitava o
banco dos remadores; 29 — atingir com a
cabeça ou com a extremidade; tocar no ponto
mais alto,- 30 — excrescência membranoso ou
córnea do tórax dos insetos (um ou dois pares);
31 — zona do talo liquênico onde se formam
os sorédios, quando são circunscritos.
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VERTICAIS — 1 — nas religiões do Oriente,
cada uma das diversas divindades masculi-
nos que se situam entre os seres divinos
superiores e os homens (p. ex.: no zoroastris-
mo, os deuses atmosféricos; no bramanismo,
deuses benéficos e imortais a quem se ofere-
cem sacrifícios; 2 — dizia-se dos cinco dias
que os egípcios acrescentavam ao ano de
Nabonasor, que era dividido em 12 meses de
30 dias cada um; 3 — fruto múltiplo, do
gênero Ficu», do qual o figo comum é um
exemplo típico (pi.); 4 — terra maninha na
qual se pratica a agricultura; 5 — animais
ortrópodes, da classe dos insetos, ordem Si-
phonaptera, holometabólicos, ápteros, de
aparelho bucal pungitivo, pernas longas,
adaptadas para o salto; 6 — interior pouco

cultivado; 7 — mamífero cetáceo, próprio da
região do Alto Amazonas; 8 — (are.) desse
tempo; 9 — espécie de bolo que os nhambi-
quaras preparam com um tatu moqueado,
triturado em pilão e misturado com farinha de
mandioca; 11 — símbolo do gálio; 15 — pó
hipnótico, aplicado contra insônias nervosas;
18 — óvulo reto em que a micrópila está
oposta ao funículo; 19 — toque cerimonial
das orquestras de candomblé para Xangô, o
deus das tempestades; rebate; 20 — material
resultante do britamento de pedra, com diâ-
metros máximos compreendidos entre 4,8mm
e lOOmm; 21 — desenvolver, apressar o
trabalho; 27 — palavra que se coloca junto de
um trecho musical para indicar que ele deve
ser repetido três vezes. Léxico»: Morais; Mo-
Ihoramentot, Aurélio • Casanova».

SOLUÇÕES 00 NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS—cortadeira; arco; bem; raparigas; reimosa;
ev; noa; soro; transitivo; eu; tetara; lapa; idade,- anani;
amor,- sonata; asa.

VERTICAIS — corrutelos; rapina; tromontana; acroase; dois;
ibo; reservados; am,- ae; gastada; vôo; oiramo; ruano; iti;
pan,- era,- it.

Correspondência • remessa de livros • revistas ehara-
dísticos para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo
— CEP 22.270.

CARNEIRO — 21/3 a 20/4

Finanças—Trabalho — Representantes e recep-
cionistas favorecidos. Nos negócios, tome cuidado
com a concorrência e não assine contratos. Feliz-
mente, o domínio financeiro continua excelente.
Amor — Encontro para alguns nativos (as) e
acontecimentos felizes para outros. Este domínio
está lhe dando boas satisfações, aproveite. Cuide
de seus filhos. Pessoal — Hoje, ordene seus
projetos e suos idéias. Saúde — Boa. Um pouco
de nervosismo.

TOURO — 21/4 a 20/5

Finanças—Trabalho — Sorte nos negócios e no
plano profissional com a concorrência. Não assine
contratos. Felizmente, o domínio financeiro conti-
nua excelente. Amor — Encontro para alguns
nativos (as) e acontecimentos felizes para outros. .
Este domínio está lhe dando boas satisfações,
aproveite. Cuide de seus filho». Peuoal —Ponha
em ordem seus projetos e suas idéias. Saúde —
Boa, apesar do cansaço. Nada de grave.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6
Finanças—Trabalho — Secretário (as) e mossa- i
gistas favorecidos. A sorte vai reinar hoje. Você j
deve fazer projetos e dar provas de audácia. .
Satisfações no plano profissional, compreensão de ,
seus chefes. Amor — Decepção sentimental e •
amor próprio ferido devem ser temidos. Não torne ,
este dia impossível por causa de um ciúme ;
injustificado. Pessoal — Seja mais tolerante mas ;
não sacrifique seus direitos. Saúde — Se você ,
praticar esporte, não assumo riscos.  •

CÂNCER — .21/6 a 21/7
Finanças—Trabalho — Contadores (as) e artistas
favorecidos. Bom dia. Sorte em todas as negocia-
ções. Negócios de primeira ordem. Cuidado para
não falar muito de seus projetos futuros. Amor —
Um encontro poderá ser proveitoso para o seu
futuro, se você não encarar este encontro como um
namoro passageiro. Resolva os problemas fami-
liares. Pessoal — Renove seu método de trabalho
e faça a sua correspondência mais urgente. Saúde
— Procure viver ao ar livre.

LEÃO- 22/7 a 20/8.
Finanças—Trabalho — O dia é favorável para
assinar documentos, contratos importantes e con-
cluir negócios antigos. Bom clima financeiro.
Chance profissional. Evite as solicitações. Amor —
Não procure dar à pessoa amada motivos de
dúvidas a respeito de seu comportamento. Será ,j»
uma pena estragar um,dia sentimental tão lindo, jjj
Pessoal — As circunstâncias trabalham a seu
favor. Pode esperar por bons resultados. Saúde —
Cansaço a temer.

VIRGEM — 21/8 a 22/9
Finanças—Trabalho — Aeromoças e costureiras
favorecidas. Durante o dia, bons resultados nos"
planos material e profissional. Aja. No plano—
financeiro, a sua chance será grande. Amor —""*
Com Vênus em sextil, você será particularmente'.^
atraente: o sucesso é certo. Tenha mais intimidade
com seus filhos e com o sua família. Pessoal —^"
Dia benéfico para resolver os assuntos de herdn-
ço. Saúde — Vigie a sua alimentação e evite
tomar bebida gelada.

BALANÇA — 23/9 o 23/10

Finanças ;—Trabalho — Profissões liberais favo-
recidas. É melhor evitar as especulações com
Júpiter ainda em quadratura. Trabalho monóto-
no: evite as discussões com seus chefes. Evite _
também as solicitações. Amor — Procure dominar-,.
se e não pronuncie palavras infelizes e definiti--
vas. Cuidado com as aventuras, principalmente se
você é casado(a). Pessoal — Siga o seu caminho e
não se deixe influenciar por seus próximos. Saúde
— Vigie o seu coração, hoje.

ESCORPIÃO — 24/10 a 21/11

Finanças —Trabalho — Você poderá abrir um
comércio de luxo. Hoje ou nunca mais, você deve
tomar uma decisão importante. Dia propício para
todos os negócios. Estudos e viagens favorecidos.
Amor — O clima sentimental é bom. Em caso det
mal-entendidos, não hesite em dar o primeiro,
passo. Você ganhará muito com isto. Pessoal —.
Alguém procura enganá-lo(a) fozendo-lhe muitos^
elogios. Saúde — Divirta-se e relaxe. ,

SAGITÁRIO — 22/11 o 21/12 ¦

Finanças — Trabalho — Sua chance é boo.'"
Profissões liberais favorecidas. No plano profissio- ¦¦

nal, Saturno protege todos as iniciativas. Você'
pode mudar de emprego e começar um processo.
Amor — O clima será neutro mas tenha cuidado -
com uma pessoa que será um pouco atrevida. Ela
poderá prejudicá-lo (a) sem querer. Excelente»-
clima familiar. Pessoal — Convoque o seu bom »
senso, siga a sua intuição e os conselhos recebi-
dos. Saúde — Perturbações glandulares.

CAPRICÓRNIO- 22/12 a 20/1

Finanças — Trabalho — O dia será mais ou
menos. É melhor não emprestar dinheiro. Nego-,'~
cios no/mais mas haverá divergências no seu m
trabalho. Dia pernicioso para solicitações, escritos
ou exames. Amor — Com vênus em oposição, ._
cuidado com as aventuras que vão trazer ia
aborrecimentos no plano sentimental. Saiba que
apenas os amores sérios serão favorecidos. Pos- _.
soai — Procure a ajuda de seus amigos (as).
Saúde — Você nâo deve fazer esforços inúteis,
hoje.' ^

AQUÁRIO — 21/1 a 18/2 r.
Finanças — Trabalho — Sorte se você é funciono- .,
rio(a). Durante o dia, aborrecimentos a respeito de ¦
um antigo negócio. Pequena discussão no setor ,
profissional. Felizmente, o plano financeiro será,,
bom. Amor — Possibilidade de dificuldades com\-
aplicações. Não provoque mal-entendidos. Du-.^,
rante o dia ser melhor adiar todos os encontros«,
sentimentais. Pessoal — Bom dia para transfor- "'

mar um pouco a sua caso. Saúde — Boa, nada ,(l
deve ser temido hoje.

PEIXES — 19/2 a 20/3 *
Finanças — Trabalho — Profissões favorecidas, ú
Hoje haverá facilidade de contatos. Você pode *
resolver um assunto financeiro. No setor profissio-";
nal, saiba mostrar a sua capacidade e tomar .v.
iniciativas. Amor — Com Vênus em trígono você s
pode criar a seu redor um clima de grande
ternura, se for compreendido (a) e nâo sentir .
ciúme. Pessoal — Hoje, seu individualismo pode- *¦
ró prejudicá-lo. Saúde — Ela não sera dos -

melhores: refaxe e evite o álcool.

^ & *. IT 75
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Decoração que segue a
filosofia minimalista — uso de
móveis e objetos de maneira
que sobre bastante espaço livre
no cômodo, geralmente com

ppuco ou nenhum quadro na parede, mesas e
estantes praticamente vazias.
*• Esculturas em terracota.Paneaux indianos com desenhos de animais,
cavalos, elefantes, imensos.{Cabeceira de cama estofada no mesmo padráo
dctecido que reveste a parede.:Piso de pedra são tome ou lajota, cada pedra
entremeada com madeira.

Porcelana pintada
com motivos
orientais, sem ser fi»;
antiga ou legítima. m\Preocupar-se

excessivamente cada vez que surgem novas
tendências em decoração, e mudar tudo na casa ".
por esta razão. .Escada caracol de ferro e alumínio trabalhados;
em apartamentos duplex.8ofá de ferro fundido no jardim.Chinelo ao pé da cama no quarto em dias de
festa ou visita em casa. Vale também para roupas
e sapatos largados no quarto.

O QUE FAZER DO BANHEIRO?
EIS AS OPÇÕES

TÃO GOSTOSO QUE 
"PARECE UMA CAIXINHA" LUXO EM LAMINADOS E INOXIDÁVEL
»^^^^^
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A decoradora Joanna
d'Are Theóphilo
utilizou como
revestimento a
fórmica fosca, o
espelho e o aço,
formando um painel
artístico. O painel de
aço inoxidável com
relevo e contraste
custa CrS 6 mil 875
por m2, se o tamanho
for 30cm x 30cm e
CrS 5 mil 735 por ma
com o tamanho 18cm
x 18cm. O
revestimento em aço é
da Clickel

0 REALCE NO
DETALHE DE UM ESPELHO

A arquiteta Maria. Alice Roiter utilizou a laminaçào exclusiva, da
Arteflex. O preço da laminaçào é Cr$ 2 mil 749 por m* e a medida das chapas pode ser

I,25mx2,50moul,25mx3,08m

UM TOQUE PESSOAL
NA FORRAÇÃO

O espelho decorado com riscos de água é
solução para o revestimento de um lavabo —

amplia o ambiente, mas foge à simplicidade do
revestimento de espelho comum. Na foto, o
espelho é da Glickel— revestimento, cordoné

Cristal com Orvalho eom2
custa Cr$4 mil 905

0 époxi, quando bem aplicado, dá efeito
dos mais decorativos. Nesse banheiro,
revestido em branco, o teto de lambris

combina com os armários

Patrícia Mayer

E SCOLHER o revestimento
apropriado para os banheiros
de uma casa ou apartamento
náo é hoje em dia tarefa com-
plicada, tal a variedade de ma-
terial oferecido no mercado.' Já vai longe a época em que o azulejo lisoi ou decorado reinava impunemente e sem

! concorrência, e era considerado o único
, material viável para as paredes do banhei-
i ro, pela resistência â umidade. Também

passou o tempo das pedras como o mar-
more e o granito, que tiveram sua fama.

, Hoje, sáo procurados pelos que podem
pagar alto preço. O revestimento agora, é' feito com materiais diferentes, tâo bonitos
e as vezes tâo resistentes e mais em conta.

Entre as inúmeras variedades de revés-
itimentos que surgiram para substituir
i azulejos, pastilhas e pedras caras, talvez a
; mais prática e decorativa seja a fórmica e
i seus derivados. Limitada anteriormente
i ao tipo brilhante, apesar da variedade de' cores, a fórmica evoluiu e surgiram várias1 modalidades desse material, desde a fosca

até a estampada. Geralmente resistente a
choques, calor, água e umidade, a varieda-
de de fórmlcas chegou a tal ponto que
atualmente é possível até escolher um
tecido e mandar fbrmicá-lo. A solução é
ideal para os banheiros, já que antes, devi-
do â umidade, somente o lavabo podia
levar tecido ou papel na parede.

A Arteflex, firma de Sáo Paulo agora
também operando no Rio, no Shopping
Center da Oávea (loja 335), é das que
oferece maior escolha. Seu material, com
aparência semelhante â fórmica, é um la-
minado plástico de alta pressão e deve ser
instalado em paredes lisas, jâ sarrafladas,
com traçado de madeira e cimento, ou
sobre madeira. Para banheiros, é enorme a
variedade de padrões: pode-se escolher o
tipo madeira, que imita o marfim claro, o
louro, a cerejeira, a sucupira e até o mogno
e bicuíba, tao perfeitamente que ninguém
diz que náo é madeira. Para lavabos (pe-
dem revestimentos mais sofisticados, o
revestimento imitando tecido), o Laque de
Franoe, material idêntico a uma laça, e as
plantas naturais desidratadas e estratífl-
cadas com resinas sâo perfeitos. Mas, o
interessante mesmo é escolher um tecido
ou papel e mandar formicá-lo na Arteflex.

possibilitando um padrão exclusivo no re-
vestimenta do banheiro.

A tinta époxi é outra modalidade de
revestimento para banheiros muito usada
atualmente. Se aplicada devidamente, a
tinta époxi pode ter certa durabilidade e
alguma resistência a calor e umidade. Po-
de ser encontrada em variedade de cores e
sua aparência é de uma tinta brilhante,
permitindo assim uma possibilidade enor-
me de toques decorativos no banheiro. Asdesvantagens mais comuns e criticadas doépoxi sâo que, se o trabalho náo for muito
bem-feito — a massa deve ser especial e
lisa, o trabalho de aplicação da tinta tam-
bém — a tinta rapidamente estoura e
começa a soltar-se. No procedimento de
colocação do époxi, o primeiro passo é
aparelhar bem a parede, nfto deixando
nenhuma ondulação, caso contrário a pa-rede ficará marcada quando receber a tbb
ta. O banheiro onde será aplicada a tinta
époxi deve ser bem ventilado, pois a umi-
dade ou calor excessivo contribuem para o
desgaste da tinta. Quem for colocar époxi
deve estar preparado para a provável ne-
cessidade de repintar a parede de três em
três anos, mais ou menos. Se aplicado com
pistola—geralmente trabalho mais onero-

so pois exige compressor, a tinta époxi dá
excelentes resultados. No Rei das Tintas,
Buenos Aires, 122 e filiais pela cidade o
galão de tinta époxi com um quarto do
catalizador necessário custa cerca de Cr$ 2
mil 300, dependendo da cor (branco e ver-
melho sâo mais caras); a massa especial
Oupepoxi, também com o catalizador a ser
misturado, fica em Cr$ 1 mil 800 e o rolo
especial para a tinta époxi custa Ci$ 280.0
époxi pode ser aplicado em cima de azule-
jos, se este for devidamente emassado.
Mas, o fundamental é descobrir um pintor
ou firma que saiba trabalhar com époxi.

Papel de parede e revestimentos tipo
palha coreana, acrillco-tartaruga ftmeie-
nam bem, mas de preferência em lavabos,
onde a umidade ê pouca e nâo há necessi-
dade de tanta limpeza. Outro material
muito usado atualmente sâo espelhos e
aço, estes com preparados especiais quenâo deixam enferrujar e dflo um toque
sofisticado a qualquer banheiro. Na Oue-
kel (Marquês de Sâo Vicente, 52, 3° piso,loja 360) há uma enorme variedade de
revestimentos, dos mais diferentes, como
espelhos decorados com gotinhas de água
ou coloridos, ate faixas de aço inox, perfis
para acabamentos etc.

PARA 

a arquiteta Maria
Alice Roiter, poucas
soluções para o revés-
timento de banheiros
podem ser melhores
ao que a fórmica, prin-

cipalmente agora que é possível
escolher um pano e mandar im-
primi-lo.— Procuro revestimentos
mais modernos e informais —
diz ela. — A fórmica, além do
efeito bonito que dá, pode mo-
íhar e limpar.

Em geral, nos seus banhei-
ros, Maria Alice forra as partes
secas, já que no box é preferível
o revestimento de cerâmica pa-
ra ser durável. Importante tam-
bém équeo material usado no
revestimento seja repetido e
não combinado com revesti-
mentos diferentes, "para que
haja uma constante Quando se

usa mais que dois materiais di-
ferentes, some o efeito do que
você está imaginando".

Nas fotos, dois banheiros de-
corados por Maria Alice Roiter.
Em um deles, a arquiteta esco-
lheu um tecido estampado em
tons de verde, marrom, rosa,
amarelo e azul, mandou para o \serviço de laminaçào exclusiva
da Arteflex e forrou coma novo
material o banheiro inteiro, até
o teto, "parece uma caixinha,"
diz ela. No outro banheiro, o
material utilizado para revestir
as paredes foi afórmicafosca—
cor de goiaba — esóno teto foi
colocado a laminaçào exclusi-
va - Maria Alice escolheu um
cartaz de cinema do filme A
Piscina, com Alain Delon, man-
dou laminá-lo e deu o toque
mais decorativo do banheiro.
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A RENASCENÇAS
_^_ Uma tradição em móveis de estilo Vi
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Venha conhecer,
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados e do
mais fino

acabamento. PAzulejos e pisos.
Rigido controle de qualidade.Beleza artesanal.

• Muito mais economia.

OUT
• Ladrilhos e pastilhinhas.

• Tacos, carpetes e chão de cimento.
Placas de madeira nas paredes.

• Despesas altas.

klabin
A evolução do ambiente.
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Consumo

EM 

junho, o azeite Toureiro
(500ml) custava Cr$ 89,10.
Na primeira semana de
agosto, está custando Cr$

109,30. No mesmo período, aumen-
taram de preço os seguintes pro-
dutos de mercearia: Presuntada
Svrift, de Cr$ 49,40 para Cr$ 59 JO,
suco de caju Maguary, de Cr$
33,50 para Cr$ 38,30; Dois em um
Cica, de Cr$ 63,30 para Cr$ 67,10;

Corn Flakes KeUogg's, de Cr$
38,70 para Cr$ 42,50; Toddy refor-
çado, de Cr$ 29,50 para Cr$ 32,80;
Pinho-Tok, de Cr$ 25,60 para Cr$
28£0; suco de uva Superbom, de
Cr$ 49,20 para Cr$ 52,30; gelatina
Royal, de Cr$ 10£0 para Cr$ 12,30;
e salsicha Wüson Viena, de Cr$
31,80 para Cr$ 33,80. Em relação à
semana passada, houve entre os
hortigranjeiros seis alias (tomate,

de Cr$ 20 para Cr$ 32; abobrinha,
de Cr$ 18,50 para Cr$ 25; vagem,
de Cr$ 35 para Cr$ 38,90; cenoura,
de Cr$ 23 para Cr$ 25; e batata-
inglesa HBT, de Cr$ 42 para Cr$
44) e duas baixas: pimentão, de
Cr$ 49 para Cr$ 42, e alface, de Cr$
19 para Cr$ 16. Entre as frutas,
subiu a maçã argentina, de Cr$ 70
para Cr$ 91.

laticínios

DISCO

Zona
Norte

Zona
Sul

BANHA
Zona
Norte

Zona
Sul

SENDAS
Zona
Norte

Zona
Sul

PEG-PAG

Zona
Norte

Zona
Sul

Boulevard

Zona
Norte

Carrefour

Barra da
Tijuca

Manteiga Pauli — 200 g
Iogurte Yoplait — polpa
log. Chambourcy — polpa
Requeijão Poços de Calda
Leite Longa Vida CCPL

32,84
12,20
13,20
71,50

32,84
13,30
13,30
72,50
39,00

33,60
11,40
12,25
66,00
33,60

35,80
12,90
•12,70
68,70
35,00

33,60
10,80
12,25
66,00
33,60

33,60
12,10
12,10

33,60
13,20
13,20

36,00

33,60
12,20
13,20
74,20
33,60

32,84
11,30
12,10
66,00

33,30
12,10
12,10
68,80
33,10

SALGADOS
Carne-seca ponta de agulha
Toucinho de fumeiro
Costela salgada
Lingüiça fina

144,00
105,00
123,00
200,00

135,00
105,00
136,00
175,00

HORTIGRANJEIROS
Ovos—tipo grande
Morco

Alface
Tomate
Cenoura
Aipim
Pepino
Chuchu
Pimentão
Batata-doce
Beterraba
Abobrinha
Vagem
Cebola
Alho-200g
Batata—Inglesa
Morco

135,00
106,00
135,00
188,00

150,00
102,00
135,00
187,00

105,80
119,00
154,70

134,80
105,00
119,00
162,50

138,00
160,00
210,00

168,00
135,00
156,00
110,00

135,00
115,00
123,00
187,00

138,00
165,00
212,00

37,50 37,50
C.S.A.

8,50
20,00
17,00
15,00
13,00
16,00
36,00
15,00
27,00
20,00
35,00
25,00
28,00
39,00

Miúdo

CAMI

11,00
19,00
19,00
15,00
15,00
16,00
39,00
15,00
27,00
18,00
35,00
26,00
28,00
39,00
Escovado

37,50 37,50
Ovo Novo

7,00
23,00
16,00
14,50
11,00
18,00
42,00
16,00
25,00
25,00
34,00
25,00

44,00
H.B.T.

CAMI

8,00
23,00
16,00•20,00
11,00
18,00
42,00
16,00
17,00
20,00
34,00
25,00
34,00
44,00

H.B.T.

37,50 37,50
CAMI

5,50
23,00
18,00
15,00
13,00
18,00
40,00
13,00
30,00
19,00
35,00
26,00
28,00
44,00

H.B.T.

CAMI/Polpo

5,50
23,00
18,00
22,00
13,00
18,00
40,00
13,00
20,00

i 16,00
33,00
26,00
28,00
44,00

H.B.T.

35,20
Aprovo/Polpa

9,60
18,60
16,40
13,80
13,70
13,70
36,00

27,50
21,00

19,90
27,60
41,80

bira

35,20
Aprovo/Polpa

9,60
18,60
16,40
13,80
13,70
13,10
36,00
14,50
21,50

30,30
19,90
27,60
41,80

H.B.T.

37,50
ITO

8,50
20,00
17,00
15,00
13,00
16,00
36,00
15,00
21,00
18,00
35,00
25,00
28,00
39,90
Etcovado

35,40
CAMI

16,00
32,00
25,00
19,00
19,60

. 17,00

24,50
44,00
10,80
38,90
34,00
66,96
39,65

Bolinho

FRUTAS
Limão
Laranja—pera
Laranja—lima
Banana—prata
Maçã argentina

30,00
15,00
19,00
22,00
65,00

30,00
15,00
19,00
22,00
65,00

27,00
19,00
21,50
20,00
70,00

28,00
20,00
22,00
20,00
70,00

22,00
18,00
22,00
22,00
70,00

30,00
23,00
33,00
22,00
75,00

24,00
17,30
20,70
20,00
69,00

24,00
10,60
20,70
19,60
72,00

30,00
15,00
19,00
22,00
65,00

27,00
22,80
23,00
29,80
91,00

CEREAIS
Arroz
Mateo

Feijão
Tipo

Milharina Quacker
Farinha de mesa Tipity

22,00
Goiòt

58,00
Emo(ti

36,40

22,00
Goiòt

70,00
Roxinho

10,70
36,40

28,00
Gatão

65,80
Frodinho

15,00
37,20

22,00
Giba

62,30
Frodinho

15,00
38,50

20,30
Gabriola

138,20

37,80

29,00
Sendo»

61,00
Manteiga

14,10
37,80

22,00
Frojola

68,80
Enxofra

10,50
35,50

22,00
Frojola

68,80
Enxofra

11,50
37,00

28,00
Combratit

64,00
Enxofra

10,70
36,40

31,57
Coparroí

70,20
Manteiga

13,55

MASSAS
Espaguete Adria-Ovos 500g
Massinhas Piraquê
Pão Almofadinha Aniversário

23,80
10,00

25,80
9,60

25,00
9,60

20,50

25,20
9,60

21,20

23,80
10,80

19,20

23,35
10,80
19,20

25,70
10,60

25,70
9,90

21,70

23,80
10,30

23,35
9,55

CAFÉ E ALIM. INF
Nescafé— lOOg
Corn Flakès Kellogg's
Mel Superbom — 230ml
Toddy Reforçado—200g
Farinha Láctea Nestlé — 400g
Gelatina Royal — 85g

LATARIA

59,90
42,50
87,10
31,70
45,90

9,90

59,00

73,50
26,90
37,00
12,30

58,10
40,50
75,00

48,80
40,50
75,50
32,80

12,30 12,30

59,00
36,80
75,00
27,70
45,90
9,70

48,80
40,50
75,00
27,80

9,70

55,60
39,00

75,40
26,80
37,50
9,90

54,80
41,60
79,20
26,80
39,40

9,90

59,00
36,80
68,50
27,70
37,00
9,70

31,45
68,55
27,70
33,40
10,40

Azeite Toureiro—500ml
Óleo de Soja
Marca

Ervilhas Peixe—200g
Salsicha Wilson Viena—200g
Presuntada Swift
Purecica
Sardinha 88—135g
2 em 1 Cica
Leite Condensado Moça
Creme de Leite Nestlé

109,30
35,00

18,60

59,70
27,30
21,50
58,00
45,50
46,00

109,30
39,00

Tropical

18,60
33,80
59,70
27,30
21,50
58,80
45,50
56,00

109,30
35,00

Tup6

25,50
53,40
35,50
21,80
67,10
40,95
48,50

109,30
39,00

27,40
53,40
35,50
21,80

45,50
56,00

109,30
39,80

Vio Ha

28,60
53,40
23,60
20,90
52,50
45,50
56,00

106,30
39,80

Primo»

48,30
24,10
18,50
41,50
45,40
56,00

32,90

18,50
25,40
47,40
17,90
21,40
47,30
40,80
55,30

90,80
32,80

19,40

53,90
17,90
31,70
47,30
44,50
55,30

109,30
35,00

Clarion
15,90
27,40

23,60
20,90
52,50
39,50
51,30

35,00
Zlllo

48,35
24,15
19,45
45,45
40,95
47,50

SUCOS E BEBIDAS
Suco de Caju Maguary
Suco de Uva Superbom
Coca-Cola (média)
Guaraná Brahma

OUTROS

30,50
49,20

6,00
6,00

31,20
49,20
6,00
6,00

33,50
36,00

5,50
5,00

30,50
49,00

6,00
6,00

30,50 38,00

5,50
5,50

5,00
6,00

29,80
48,90

5,50
5,80

30,50
51,30

5,50
5,80

30,50
48,70
5,50
5,50

38,30
48,90

5,00
4,95

Vinag.de vinho Peixe — 750ml
Temp. Compl. Arisco — 300 g
Leite de Coco Socôco — peq.
Mostarda Cica

LIMPEZA E HIGIENE

30,50
21,50
27,10

30,50
19,80
29,50
25,00

27,00
25,00
28,50
36,90

27,60
25,00
27,80
36,90

27,00
21,30
26,10
33,60

27,60
21,90
26,80
33,60

27,50
27,10
25,90
28,00

27,50
19,60
25,90
32,20

27,00
17,60
26,10
24,30

22,40
20,55
26,85
29,00

Pinho-Tók — 200 ml
Sabão pó Mago Limão — 600g
Saponáceo Vim — 300 g
Papel Hig. Neve — 2 rolos

13,20
29,20

36,90
13,00
29,20

22,90

29,00
13,30
23,00

20,70

26,00

28,20
33,90
12,90
24,60

19,40
35,80
16,00
24,50

19,90
38,90
18,80
27,50

22,50
36,40
12,30
26,10

33,90

24,70

BELEZA
Xampu Colorama — 90 ml
Cr. dental Philips — 90 g
Desodorante Avanço — 85cm3
Sabonete Darling — 90 g
TOTAL

20,00
25,40
17,40
11,40

20,60

17,40
12,40

2.340,34 2.456,76
— 7 prod

no Moi do

166,00

— 4 prod
no Mal d*

91,45

25,20
25,50
19,10
13,00

25,20

19,10
12,90

2.355,90 2.36040"
— 7 prad

na Mal d»

178,80

— 5 prod
no Mal d*

146,10

20,60 25,20

15,00 18,20
11,10 15,35

2.251,45 2.177,40"

265,00

-7pn>d

no Mol da

197,80

21,40
16,00 16,00
12,90 18,20

2.095,80 2.395,60
—•prad

na Mal do

395,50
no Mal do

56,20

20,60
22,50
15,00
11,10

22,30

15,35

2.316,84 2.255,38

no Mal do

99,70

— 12 prad
no Mal di

473,10

• Esta pesquisa é publicada todas as quintas-feiras. Os artigos de preços mais baixos, numa comparação entre os supermercados, estão em
nearito • Foram pesquisados os seguintes supermercados: ZN: Disco, Conde de Bonfim, 120; Casas da Banha, 28 de Setembro, 274; Sendas, Uruguai,
329 Peg-Pag, Conde de Bonfim, 1297; Boulevard, Maxweü, 300; ZS: Discp, Ataulfo de Paiva, 669 Casas da Banha, Bartolomeu Mure, 705; Sendas, José
Linhares, 245; Peg-Pag, Bartolomeu Mitre, 1082; Carrefour, Km 6 da Rio-SaníoslBarra.

Em vigor até 4 de setembro, o chamado Listão da Poupança apresenta os seguintes preços jixos referentes a
uma determinada marca de cada produto, estipulada pelos supermercados:

Biscoito (Mario eMoizeno) 200g.... Cr$ 15,80
Margarina 400fl.... Cr$23,80
Sardinha 140g..... Cr$ 19,80
Vinagra SOOrní.. Cr$ 15,90
Sabonete 90g Cr$7,90
Ervilha 200g.... 0$ 15,50

Macarrão kg CrS 19,50
Óleo de soja 900 rial.. Cr$ 39,00
Fubá.; kg Cr$ 16,00
Sal kg Cr$7,20
Maizena. 200g...... CrS7,50
Sobâo(tablete)..... 200g CrS8,50

Oito produtos tiveram seus preços alterados: maçar-
rão, de CrS 16,50 para CrS 19,50; óleo de soja, de
Cr$ 35 para Cr$ 39; fubá, de CrS 11,50 para CrS 16;
sal, de CrS 6,20 para CrS 7,20; sabão (tablete), de
Cr$ 7,50 para CrS 8,50; biscoito (Maria • Maizena),
de CrS 13 para CrS 15,80, vinagre, de CrS 14,30
para Cr$ 15,90; e sabonetes, de CrS 7,20 para CrS
7,90. Produtos novo»: sardinha e ervilha.

Usando produtos Mundial,
você é quem vai estar sempre

em alta cotação.

Cartas
Chaveiros perdidos

Nomex: o chaveiro
com o seu nome.
E dos seus
amigos.
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ram. Domingo, dia 3, confirmei comjfc
colega em Aracaju os dados e, ao voltai,
ao Galeão às lSh, ouvi do Sr Raposo #
impressionante história de que a docu*'
mentação chegara, mas as mercadorias
nào. Depois de ligar para náo sei onde,'
chegou à brilhante conclusão de que"poderiam estar em Brasília, ou quem
sabe Salvador ou Sào Paulo". Foi-me
explicado também que mercadorias pe-
recíveis viajam sem valor comercial. As-
sim, não se trata de um mero extravio, e
sim de um disfarce, diabolicamente pie-
parado contra o usuário, que flca i
minimo direito a uma indenização.
armadilha. Como já recebi vacinas enr;
baladas em frascos refrigerados viniflC
dos Estados Unidos e trazidas por trlMfcr
lações da Varig e até entregues em ot*
nha casa gratuitamente e com precisÉB*
cronométrica e que curaram minha fUBF
tèm-se nessa comparação duas perftgj
mances diferentes. Penso que restadt
VASP começar tudo de novo e vii^E
público com a coragem de se retratar.
Caso contrário, convido a autoridade
competente que disso tomar conheci-
mento a seguir o caso e aplicar à desas-
trada VASP as devidas sanções (...).
Eduardo Abílio de Andrade — Rio de
Janeiro. \ J

Contribuintes perturbado»;

D EIXEI-ME enganar pelos anun-
cios de uma certa firma chamada
BP, Brindes Promocionais Ltda.,

que anuncia em revistas conceituadas,
como Veja, a venda de chaveiros com
nomes gravados. Nos anúncios se solici-
ta seja remetido, junto com o pedido,
cheque nominal a essa "firma", que se
propõe a entregar os chaveiros num pra-
zo de 30 dias. Acontece que já se passa-
ram mais de dois meses do meu pedido e
não me foi dada nenhuma satisfação, o
que me leva a crer que rui lesado, pois
remeti a essa "firma" um cheque do
Banco do Brasil, de número 106 668, no
dia 22 de abril de 1980, tendo esse cheque
sido compensado normalmente no dia 2
de maio. O cheque é no valor de Cr$ 440,
que se referem a dois chaveiros Nome x
folheados a ouro. A referida "firma" nem
ao menos coloca nos anúncios o seu
endereço, o que acho que deve ser para
dificultar o acesso à sua localização. É
revelada apenas a Caixa Postal, que é a
de número 11 735, de Sáo Paulo. (...)
Carlos Alberto Ribeiro—Rio de Janeiro

Catálogos ilusórios

MOTIVADOS 

pela promoçào Dis-
ney World Ideal, da Hotur, com
saida do Rio no dia Io de julho,

em vôo sem escalas pelo Jumbo da Bra-
niff Internacional, assinamos com a refe-
rida firma o contrato da parte terrestre
em 30 de abril, ficando a parte aérea a ser
paga após 40 dias da assinatura do con-
trato referente à parte terrestre. Só con-
seguimos receber as passagens no penúl-
timo dia antes do embarque. Nào é preci-
so dizer o transtorno que isso nos cau-
sou, visto que no dia 30, último dia do
mês e do semestre, os bancos estão fe-
chados para balanço, conforme informa-
ção do Baneij. Até ai, tudo bem Quem
quer enfrentar toure, tem de aceitar a
desorganização administrativa das flr-
mas. Não abrimos mão de protestar, po-.
rém, contra o blefe referente à parte
aérea. A Hotur não teve a minima consi-
deraçào de notificar a mudança na mar-
ca da aeronave. Chegamos ao aeroporto
na hora prevista pela Braniff. Houve
atraso de três horas na decolagem, pois a
tripulação estava exausta e teria de des-
cansar. Para surpresa nossa, após atra-
vessarmos o túnel de acesso à aeronave,
constatamos a troca do Jumbo por um
DC-8, velho, que nem água tinha para
oferecer aos passageiros. Elogiáveis o
esforço e o desdobramento da tripula-
ção, compensando a falta gravíssima da
Hotur e da Braniff Não se pode conceber
tanta falta de seriedade, relegando a
segundo plano os clientes que se deslum-
bram com catálogos coloridos e bem
bolados, tendo como objetivo ludibriar
os usuários. Trazemos assim ao conheci-
mento das autoridades responsáveis a
deslealdade da firma Hotur, que se diz
pioneira em turismo no Brasil. Caio Ru-
bens Romero Lyra — Rio de Janeiro.

Iguarias desaparecidas

POR 

volta do meio-dia de sábado, 2
de agosto, meu colega Sr Francis-
co Santos, um industrial sergipa-

no, telefonou-me dizendo que despacha-
ra pela VASP, no vôo 151/155, que sairia
de Aracaju às 17h e chegaria ao Rio às
19h, duas iguarias que muito aprecio:
carne-de-sol e caranguejos. Tais merca-
dorias foram cobertas pelo conhecimen-
to aéreo n° 940 156.9, em dois volumes,
com peso total de 15 quilos e frete pago
de Cr$ 936,60. Feliz, cheguei ao terminal
de cargas da VASP, no Galeão velho, às
19h30m Apresentei-me aos Sn Edson e
Diniz (VASP) e, às 21h30m, esses fundo-
nários "lamentaram" informar que docu-
mentação e mercadoria náo haviam che-
gado. Poderiam ter acontecido mile uma
coisas, mas antes da meia-noite eles tele-
fonariam para minha casa. Náo telefona-

O Sr Governador do Estado do Rio :
de Janeiro, dando cumprimento •¦
ao Decreto-Lei n? 5, de 15.3.1975,!

vem de baixar o Decreto n° 3.193, de •
15.5.1980, que regulamenta o citado dl-:
ploma legal, estabelecendo normas so-;
bre a cobrança da nova Taxa de Serviços ,
Estaduais — Prevenção e Extlnçáo de :
Incêndios, que passa a vigorar a partir i
do presente exercicio de 1980 e incide '
sobre todos os imóveis com mais de 50ma
de área construída. Da forma pela qual o '
fez, no entanto, é de ver-se que S Ex* não ;atentou para dois aspectos que deslavo-,
recém o erário estadual como também :
perturbam sensivelmente os contribuln-
tes, tornando mais odioso, ainda, o nova
tributo que lhes é imposto. Trata-se, Io)
da esdrúxula forma adotada pam o pu*,1
gamento da taxa, que náo será feita
através da tradicional guia (como ae pra;;
cede na cobrança do imposto predial,
taxa do lixo, contas de luz, gás e telefone"
etc.) mas sim mediante o prévio preen-
ciumento de um DARJ (Documentou
Arrecadação do Estado do Rio de Janei-
ro), conforme o modelo que só o Diário
Oficial publicou e com o qual a grande
maioria não se encontra familiarizaria; e,
2o) a data-limite para o pagamento, que
no caso dos imóveis situados no Munici-
pio do Rio de Janeiro expirará no dia do
vencimento da última quota do respecti-
vo imposto predial, dia esse que é total-
mente desconhecido por quantoa Já efe-
tuaram o pagamento do dito imposto da ,
uma só vez (quota única), pois oa talfies;
relativos às quotas parceladas sáo imiti-1
lizados na hora pelos próprios caixas dos ;
bancos recebedores. Está em tempo, po-1
rém, de serem corrigidas as anomalias!
apontadas, senão a referida no Item 1°,'
pelo menos a descrita no item V, neste '
caso estendendo-se ao Município do Rio
de Janeiro o critério adotado para os ;
demais municípios do Estado (Caxias, ¦
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, PetrópoUs,,
Teresópolis etc.), onde o prazo de paga- >
mento varia de acordo com o último-
algarismo da respectiva inscrição pre»;
dial, ou seja, final 1 e 2 (de Io a 10/lt»,
flnal3e 4 (de 11 a20/10), final 5e6(deSrtr;
31/10), final7e8(del°alO/ll),final9elO.
(de 11 a 20/11) e, para os imóveis náo ,
inscritos, até 30/11. Anthero Guimarães
Azeredo — Rio de Janeiro). — í

rE
Garantia descumprida

profundamente lamentável dizer
que a Philips do Brasil (Rua Vis-
conde do Uruguai, 170), em Nite-

rói, está usando método indesejável part
aumentar seus lucros. No dia ll.OT.80r
deixei lá um gravador para reparosuB
serviço importou em Cr$ 385 e me foi
dada uma garantia de 30 dias. Acontece
que quando comecei a usar o gravador, o
mesmo defeito foi constatado. No dia
17.07.80, tornei a levar o aparelho para
nova revisão. E tive, além de pagar maia
dinheiro, de ouvir papo finado do re*,
ponsável pela loja. Agora eu pergunto:
que tipo de garantia é essa? Se fosse
acusado outro defeito, todo beas. MW o
mesmo defeito, essa náo. Eber Ribeiro
Soares, Niterói (RJ).

A
Cor marfim

propósito da carta do Sr Elierer
Poubel Magliano, esclarecemos
que realmente foram realizados

duas tentativas em 6.1 e 5.7.80, sem tal-
to, dada a inexistência de par disponível.
A instalação foi remarcada para 29.7 J0,
só náo podendo ser concluída pela feita
de aparelho na cor pretendida pelo aül-
nante. No entanto, após contato com a
Sra Dulce, autorizando o atendimento
com a cor marfim, remarcamos a instala-
cão para 4.8.80. Carlos Roberto Wlttlkh,
chefe da Divisão de Relaçfes eom a
Comunidade, Telerj, Rio de Janeiro.

| MUNDIAL

;- A '..leiarlfi
A Fftt'ncs lc !n.

-:>««: x '. vtfn.1 in.'-'

i^^Áijt>:^ f$xr*"°?:*>&;&>7?y*. ^¦^si^»^if^:.f-3^^^'^y^^-T- *• ~ *"<>-SS>ÍTi?;;



CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL a Rio de Janeiro, quinta-feira, .7 de agosto de 1980 o PÁGINA 11

Faça você mesmo|

LUMINÁRIAS SIMPLES AO ALCANCE DE QUALQUER UM
' Nâo precisa ser muito ha-

büidoso (ou habilidosa)
pura fazer certas peças
fundamentais dentro de
casa. Luminárias, por
exemplo. A idéia, a princi-
ptó, assusta, mas com o
material certo na mão, a
explicação correta de co-

mo fazer e a paciência ne-
cessaria, não será dificil
nem complicado. Lumlná-
rias sâo um bom. começo
para os donos-de-casa
nunca antes iniciados em
trabalhos manuais do-
mestiços. Nos Estados
Unidos, onde a mâo-de-¦ ê m\íw lfl
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obra é cara e o dinheiro é
contado tostão por tostão,
é com orgulho que o ho-
mem da casa faz ele mes-
mó orçamentos e até mó-
veis e os mostra aos ami-
gos. Luminárias, como as
das fotos, podem ser feitas
tanto péia dona-de-casa

como pelo marido, devido
à simplicidade das peças,
ou até pelos filhos, como
passatempo. Siga nos de-
senhos a indicação de co-
mo fazer a luminária e ve-
ja nas fotos o resultado
flnal.

Foto» dt Vidol do Trindad*  
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A luminária pode ser pintada ou
laqueada e é ideal para o trabalho na máquina

de escrever, que exige luz de cima.

A luminária de cortiça é simples de fazer e
excelente para leitura, já que a lâmpada de

bulbo prateado dirige o foco.

LUMINÁRIA DE MADEIRA
m

uu; / //
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PARA. UiO

W Material necessário — duas madeiras de cerca de
l&m de espessura e lOcm de comprimento (o tamanho
fio» à escolha). Um bocal inclinado, fio com interruptor
de. meio fio, dois parafusos para prender o bocal na
madeira, duas argolas para passar o fio.
2 ^t Para montar o suporte, passe cola de madeira na
altura onde será feito o encaixe das duas peças—deve

ser feito de modo que fique em pé — pregue dois
preguinhos para a sustentação. Calculado o local onde
se afixará o bocal, faça um furo por onde passará o fio.
3 — Ajuste o bocal com parafusos, e passe o fio pelas
argolinhas que deverão ser fixadas na altura indicada
pelo desenho.

4 — Luminária pronta: os ângulos da tábua devem ser
retos, uma tábua deve encaixar exatamente na perpen-
dicular da outra. A luminária é ideal para o trabalho na
máquina de escrever, pois ilumina de cima. Sugestão:
pintar a madeira na cor desejada ou laqueá-la.
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LUMINÁRIA !
DE CORTIÇA

— Compre dois bos-
quês de cortiça em lojas
especializadas em mate-
rial de pesca. Os batoques
já vêm cortados, existem
em diversos tamanhos e...:.
você escolhe o que lhe
convém. Os batoques de-
vem complementar-se, de
modo a formarem um
tronco de cone. Adquira
em lojas de iluminação
um bocal liso de plástico
preto, o fio, iun interrup-
tor de meio-de-flo e uma
tomada.

— Com o bocal, mar-
que o centro do batoque
menor — o de cima —
pressione para que este
marque a cortiça e cave
no espaço marcado com
uma chave de fenda ou
objeto pontiagudo, to-
mando o cuidado de não
fazer o buraco maior do
que o bocal. Para que isto
não aconteça, use o pró-
prio bocal para abrir ca-
minho na cortiça depois
de aberto um pequeno es-
paço. O bocal atravessará
o primeiro batoque e se
encaixará em parte do se-
gundo, sempre justo, não
devendo chegar até o final
da peça de cortiça. É lm-
portante que fique justo!

— Efeito da luminária
quase pronta, já pratica-
mente montada.

— Dè um pequeno cor-
te no final da cortiça e
faça um pequeno furinho
para somente o fio passar.
Use lâmpada de bulbo
prateado. A luminária es-
tá pronta.

_^í___
O que há de novo

¦.tm. Mesa desmonta e vira maleta
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O pires-prato resolve o problema
do excesso de louça na hora de

servir um chá ou café
com biscoitos

Copos plásticos com fita
adesiva grudam no descanso de lona,

e evitam a ação do vento nas
praias e jardins à beira da piscina

Aberta, a mesa-maleta facilita o jogo de cartas e resolve o problema
da falta de apoio para copos, sanduíches na praia, passeios,

piqueniques. Fechada, a mesa é uma malinha,
leve, simples de carregar

¦~ EVAR uma mesa para a praia? A principio, soa
gr absurdo. Mas, pensando bem, até que pode ser
mm prático e divertido dispor de uma superfície pia-
n£ ç livre de areia para um eventual jogo de cartas, um
d£$.anso para o lhnãozinho, ou mesmo, para os mais
preocupados, um apoio para escrever uma carta, resol-
ver um problema de estudo ou trabalho.- -Tal como uma éspreguiçadeira, a mesa é facilmente
diíShiontável e transportâvel. Pode ser encontrada na
Decasa (Av. Atlântica, 4248, loja 226, Shopping Cassino

Atlântico), e depois de dobrada, vira uma maleta com
alça de corda. É útil em piqueniques, passeios, viagens,
e para quem quer ter sempre a mão uma superfície
plana para o jogo de cartas, gamão, dama etc...

A mesa, de madeira clara e tampo (e exterior da
malinha, ao mesmo tempo) forrado de palhinha, é do
tipo ráfia. Mede 85 x 40cm, quando aberta, e 42 x 42,
fechada, e custa Cr$ 3 mil 800. Não pesa muito e é
bastante firme para permanecer de pé em qualquer tipo
de superfície, como areia, grama, entre outras.

CERÂMICA PARA PLANTAR ABACATEIRO

.A

aAbacate de
.'—cerâmica
"t&râ 

plantar
abacates e
: seguir a

-3.moda.das
«•*» árvores
9 frutíferas

dentro de
2=-; casa
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ARVORES 

frutíferas dentro de casa
estão em plena moda, principal-
mente se a semente tiver sido plan-

tada pela própria dona da casa. Acontece
que atè ficar grande e frondosa, uma
árvore frutífera como o abacate passa por
vários estágios de desenvolvimento, al-
guns não muito decorativos. Mas, se o
caroço — a própria semente —for coloca-
do nesse abacate de cerâmica da Decasa,
com o brotinho para baixo, será fácil ter
um abacateiro pequeno, em que o galho e
folhinhas vão subindo pela abertura de
cima e costuman enrolar-se na estante ou
em qualquer plano vertida por perto. De-
pois que as raízes surgirem e o abacateiro
precisar de terra, plantar outra semente.
O abacate de cerâmica em tons de verde
custa Cr$ 810.

CONSELHOS
ÚTEIS

Para remover man-
chás de vinho de toalha
da mesa, esfregue uma
pedra de gelo em ambos
os lados da toalha, ate
encharcá-la e a mancha
sumir, o que ocorrerá ra-
pidamente.

Um dos métodos mais
simples e eficientes para
a limpeza de peças de
cobre — comuns em fo-
gões e fomos — é a mis-
tura de suco de um Umáo
com algumas pitadas de
sal. As pecas devem ser
deixadas de molho nesta
soluçio e depois esfre-
gadas.

A água que escorre da
carne ainda crua—geral-
mente em grandes quan-tidades durante um des-
congelamento — mistu-
rada a um pouco de leite
é a fórmula ideal para
regar as plantas pelo me-
nos uma vez por semana
e mantê-las sadias e bo-
nitas.

A rais da jibóia, se for
segura com pedrinhas de
rio (seixos), possibilitará
que a planto cresça rapl-
damente, tornando-a
mais atraente.

Fórmula de soluçào
caseira para uso em sau-
nas e durante ginásticaou corrida — 1 litro de
vaselina liquida, três ta-
bletes de cantora, 2S0g de
parafina. Colocar em pa-nela e deixar ferver Pas-
sar no corpo todo duran-
te sauna ou exercícios fl-
8ÍCOS.

PIRES-PRATO

POR 

que não simpli-
ficar e, em vez de
servir café com leite

na xícara com pires em-
baixo e os biscoitos num
prato separado, juntar tu-
do num pires que é prato
ao mesmo tempo? Fica fã-
cil de segurar no caso de
servir um chazinho para
as amigas e é prático tam-
bém para o café matinal
na cama. Na Decasa, em
cores pastéis, o pires-
prato custa Cr$ 750.

COPO
QUE GRUDA

NO
DESCANSO

AO 

ar livre, beira de
piscina, praia, jar-
dina, a ação do

vento é um problema qua-
se inevitável: quando me-
nos se espera, começa a
voai tudo, o jornal que es-
tava dobrado, as roupas
penduradas. É uma corre-
ria só. O pior é quando

viram os copos, ese derra-
ma aquele restinho de uís-
que tão desejado. A sol&
çâo, pelo menos para o
caso do copo, pode ser o
conjunto de plástico colo-
rido e descanso, com o de-
talhe da fita plástica ade-
siva, permitindo que am-
bos, copo e descanso, não
saiam do lugar. Ideal tam-
bém para barcos a vela e
lanchas, a caixa com qua-
tro copos coloridos e des-
cansos de lona com o no*
me soft drinks (refrigeran-
tes em inglês) custa Cr$ 1
mil 500, na Decasa.

MODULADOS VOGUE
vezes_ j sem

aumentoA maior e melhor exposição
de estantes e armários VOGUE se encontra
em nossa loja. Venha conhecé-la
ou peça sem compromisso, a visita
de um projetista

ã insta 20% de desconto
Venha conhecer

também, nossa última novidade,
a COZINHA VOGUE

0 lar feliz decorações
Tradição de mais de 30 anos

Pça. das Nações, 186 - Tels. 230-2566
e 260-4089 - Bonsucesso

Diariamente atè 18,30h. sábados até 13b

ÍRETOr
A 

OS MAIS BONITOS MÓVEIS
NO MAIS FINO ACABAMENTO.

ABRICA
Í"\ 
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JHJPLEX USO 2 portas 9.
portas 11.700,
portas 14.700,

aportas 18.500,
G. ROUPAS
2 portas 6.000,
3portas- 9.000,

portas 11.000,
portas 13.000,

BAÚ ESTANTE
SultHiro 2.700,
Casai 3.200,

ESTANTE MODULAR
outtet 12 prateleiras
2.920,

corpos, buffet,
oar e 4 prateleiras
S.706,

corpos, 2 buttets,
bar e 6 prateleiras
8.140,

corpos, 3 Buttets,
bai e 8 prateleiras
10.550.

/5?\
CAMA BOX
Solteira 4.690,
Cisai 6.600,
CAMA
Solteiro 3.290,
Casal 4.340,
Bi-cama 5.800,

COLCHÕES ORTOP.
Solteiro 2.990,
Casal 4.420.
MESINHA de cabeceira
A partir de 1.300,
CONSOLE com espelho
A partir de 2.800,
PENTEADEIRA com
banqueta e espelho4.800,
CÔMODA 4.300.

4v»YA9B<; KSMIUCHA
DIVISÃO DE MÓVEIS E ESTOFADOS

¦XPOSIÇAO E VINDA*
FAB. Rua Torres dt Oliveira, 105 • TeL 269-3044 - Piedade

Rua Constança Barbou, 140 - E - TeL 2894999 - Méier
De !• a a» até *t19 hora* • Sábados tté it 16 horas

Tone» de Oliveira Plantio aos Domingo* de 8 às 12 hora*

BREVEMENTE TAMBÉM EM VILA ISABEL

RUI

J
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veleja, ideal presente é o mocassim ^B executivo da 4r ""r 
#

com sola plástica modelo idêntico ao ^^KBMP gne et lu; ^wi*' JF
top-sider americano, da Elle et Lui, CrS em cromo 

'' «?N|^. Jf2 mil, em várias cores (marrom, preto, escuro ou BBXB'y ?B:*Í ¦:!iili5^|gpv.,. Jill'
azul-marinho) claro. CrS 10 
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Miudezas para
presente do

dia dos pais —
porta-garrafa
de vinho (Cr$

mÜ 700),
marcador e
cortador ao
mesmo tempo
(CrS 390),
escultura de
corações
entrelaçados
(CrS 850).
Ipanema
Design

y<-'Á

Jogo double-face de
gamão e dama, em
cortiça com detalhes em
metal dourado para
aqueles pais que
cultivam hobbies. CrS 2
mil 700 na Papelaria
Edicol

Cabide de pé de mogno
encerado, com vários
escaninhos, divisões, espaço
para calças, terno, sapatos e
miudezas. CrS 20 mil 500,
da Ipanema Design

r
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SUGESTÕES
PARA O

MELHOR
PRESENTE
DO PAPAI

A

}E para o pai que gosta de ler revistas? Organizá-las
% fácil no porta-revista para pendurar na parede:
'além de ser prático, decora. CrS 1 mil 800. Decasa

H
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escolha do presente
certo para o dia dos
pais não é tarefa das
mais simples. Poucas
são as pessoas que não

ficam em dúvidas quando o se-
gundo domingo de agosto se apro-
xima, não sabendo como se deci-
dir pelo melhor presente, embora
as lojas masculinas, de objetos
para casa e de esportes ofereçam
normalmente uma variedade de
opções."Será que ele vai gostar?" Pa-
pai é muito complicado etc. são
problemas facilmente resolvidos
se, antes de se sair para a compra,
o papai em questão seja analisa-

do: ele é esportivo? Vaidoso no
vestir? Será um gourmet, dado
aos bons vinhos e guloseimas? Li-
da com a casa, preocupa-se com a
decoração? Gosta de arte? — ou
passa horas absorvido na leitura
de um bom livro ou embalado ao
som de um disco? Alguns papais,
sem dúvida, são indefiníveis em
questão de gosto e difíceis de
agradar com presentes. Mas, mes-
mo nesses casos, ainda é possível
encontrar no comércio uma ou
outra novidade capaz de sensibi-
lizá-lo.

Nas fotos, algumas sugestões
que vão ajudar na escolha — uma
vez descoberto o gosto do pai.

Um porta-retrato modelo tripé
em bambu para as fotos da
família na mesa de cabeceira
também é uma boa idéia. CrS
1 mil 100. Ipanema Design

I / 
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Objetos para o escritório são
sempre bem-vindos entre os
papéis-executivos. Risque e
Rabisque (CrS 1 mü 450),
em cerejeira e latão e
espátula de latão cromado,
com cabo em formato de
corrente (CrS 380). A caixa,
em cerejeira com detalhe em
latão (CrS 1 mü 250). Da
Ipanema Design.
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Conjunto de balde para gelo e bandeja revestido em
apier-maché, em tons de verde, para o homem que se
preocupa com o serviço da casa (CrS 6 mü 200). Os
copos, com listras verdes, complementam (CrS 1 mü 200,
o jogo de quatro copos).
Decasa
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O homem
organizado gosta
de presentes como'
caderninhos de
telefone, bloquinhos w,„
de anotação. Os da foto, da Elle et Lui, têm capa de
pano etiquetada em tons de azul, bege, marrom e vêm
com caneta. CrS 3 mü 500 cada

II

O homem que acha que
tudo tem que ter sua
função certamente
apreciará trabalhos
esculturais de Calabroni
— um cinzeiro e uma
espátula em bronze
polido. CrS 6 mü cada.
Da Galeria Aktuell

Um conjunto de três
esculturas — bronze polido,
platinado preto e cromada —
da linha Dinâmica de Yole
Travassos enfeitarão tanto o
escritório quanto a sala
de estar preferida do papai.
As esculturas podem ser
compradas individualmente
ou em grupo-de três. CrS 15
mü. Da Galeria Aktuell •

Não deixa de ser um presente original, principalmente no caso do
papai que se preocupa com a casa e quer ver sempre tudo bonito e
limpinho, sem manchas — a caixa com seis descanços de copo de
papelão duro com o logotipo da famosa água mineral francesa Perrier,
CrS 980. Da Decasa

Uma bela escultura na mesa
ou estante do escritório
satisfaz qualquer gosto
masculino. Por que então
não dar de presente ao
homem da casa a escultura
de bronze polido do
Calabroni (peça numerada e
assinada)? CrS 15 mü, na
Galeria AktueU
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Quando a escolha do presente é
particularmente difícil, objetos
úteis e decorativos para o
escritório sempre agradam ao
papai. Em aço escovado,
porta-correspondência e carta
(CrS 1 mü 250) e porta-bloco de
anotações (CrS 1 mü 350). Da
Ipanema Design
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Para o pai
apreciador de
vinhos,
champanhas,
licores e outras
bebidas de
qualidade, nada
melhor do que a
cesta de vime
envernizada em*
marrom para B
carregar garrafas.
A cesta pode teí*
outra finalidade
— objeto
decorativo. Uma
idéia: além de
dar a cesta de
vime, recheá-la
com duas
garrafas (do
melhor vinho, 

"

champanha ou
uísque). CrS 5
mil. Da Decasa.

Quando o papai faz o gênero
largado, à vontade, mas ainda
assim precisa de uma malinha de
executivo, a da EUe et Lui, de
couro italiano é mala e bolsa a
tiracolo ao mesmo tempo. CrS 25
mü

QUANDO 

a escolha
realmente parece di-
ficil, um bom roman-
ce ou um disco po-
dem ser presentes

para o dia dos pais. Entre os
fivros, o romance Mad Maria, de
Márcio Souza, estória em torno
da construção da estrada de fer-
ro Madeira—-Mamoré, As Vidas
de Dubin, de Bernard Malamud,
contando a estória de um escri-
tor fracassado, que tenta imitar
um escritor bem-sucedido, ou
Sobre Heróis e Tumbas, de Er-
nesto Sabatto, romance em dois

planos, são lançamentos recen-
tes e excelentes escolhas. Dos
discos, para os nostálgicos, des-i
tacam-se o álbum Big Band
Hits, gravações em estéreo,
atual, das partituras das orques-
trás de dança americanas dos
anos 40. Para os amantes do clás-
sico, La Mer e outras peças de
Debussy, com Daniel Barem-
boim. E quem gosta de música
popular brasileira pode ficar com
o álbum duplo de Tom Jobim,
Terra Brasilis, ou com Deo
Riam interpreta inéditos de Ja-
cob do Bandolim.

!. ,,Onòe comprar: • Decasa — Av. Allónlica, 4248 loja 226 — Shopping Center Cassino Ailõnt.co. t Ipanerna Design — Ruo Farm» de Amoedo. 56. • Golerio Aktuell ¦
¦ * 

.• Elle et Iul — Av. Visconde de Pirajó. 393-A. • MIM — Benson & Hedges — Av. Atlântica. 4248 loja 336 — Shoppi/ig Center Cassino Atlântico.
• Av. Atlântico, 4248 loja 223 — Shopping Center Cassino Atlântico. • Popelorio Edicol — Av. Atlântico, 4246 loio 211 — Shopping Center Cassino Atlântico.

t &.

^.^*£ll$t-f&ri '. ;"V' -;•._+>


