
JORNAL O BRASIL
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 4 de dezembro de 1980 Ano XC — N° 240 Preço: Cr$ 20,00

TEMPO
Rio — Nublado o pardalmen-
te nublado; temperatura ettá-
vel; vento de nordeste a norte,
freta»; máxima, 34.7 (Realen-
go); mínima, 21.0 (Alto da
Boa Visto)

O Salvamar Informa que
o mar está calmo, com
águas correnco d* leste
para sul. A temperatura
da ocjua i de 20.0 graus,
dentro da bala * fora da
barra.

Temperatura referente àt últi-
mas 24 horas

(Mapas da Pag. 24).

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúteis CrS 20,00
Domingos CrS 20,00

Minas Gerais / São Paulo •
Espirito Santo:
Diasúteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 25,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE
Diasúteis CrS 30,00
Domingos Cr$ 30,00

Outros Estados
e Territórios:
Diasúteis CrS 40,00
Domingos Cr$ 40,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

ASSAITO NO RAUL DA BARRA
— Perdeu-se um Cach. pastor de
2 meses. Gratifica-se a 5 mil a
quem encontrou. Teli 235-7967.

CACHORRO PtRDIDO — Raia
Terrier (pelo de arame). Preto e
dourado. Codola. Desaparecida
em São Conrado, Praia do Pep:
no. Gratificação 5 mil. 205
7431.

CONSTRUTORA MINAS RIC
LTDA. Comunicamos que o At-
vorá de localização, nr
265.000.00, da Av. Passos n'
101 s/ 407/ 408 Centro, foi
extraviado. A Gerência — Rio,
03/12/60

FOI FURTADO — O Cartão de
Credito CREDICARD N°
803.28863.01.6 de VIRGÍNIA
MARIA BARROSO NASCIMEN-
TO. Aviso-se a Praça p/ evitar
utilização indevida ou fraudu-
lenta. Cartas p/ a Portaria deste
Jornal sob o N° T.j 833375/17.

FORAM ROUBADOS NO DIA 25/
11/80 Os seguintes documentos
do Sr Virgílio Coelho Freire: CPF
022731107/ 82,- Cart Ident. IFP-
1107831; Talão Cheq. Ouro e
Cartão do Boo. Brasil n° 22919/
80. Ocorrência registr. na 18°
OP/ P. Bandeira sob
001986/9.

PERDEU-SE — Documentos Rome-
ro Ferreira Leite. Cartão Credicarc
803.21967.01.2, ident. Min.
Marinha 215.508. Does. auto
Puma GTS NZ 0006, talões che-
ques Boavista e Banerj, Cartão
CIC e outros. Gratifica-se
quem devolver — Ligar 226-
3049/ 243-1829 e 223-0436.

PERDEU-SE — Cartões Elo e Credi
car de n°s 4560.001792667 e
70332978.01.0 em nome de Lu-
zia Sônia Carlos Marinho. Infs.
295-0726.

ROUBO DE TALÃO DE CHEQUES
— Fritz Oswaldo Riedol informa
que lhe roubaram talão de che-
ques — Banco Itaú — Cinco
Estrelas — Ag. Sta Rito — lo-
drôes apresentam C.P.F. e Car
teira de Identidade falsificados.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

A. A. DIMENSÃO. Of. ba-
ba, coz. d« f/ fogão, co-
p/arrum. • diarista* todas
rig. selec. com ref. da ex-
patroa; ««te é o modo mais
seg. de se obter uma do-
mestiça. Nossa garantia é
válida por 1 ano e devol
vemos a sua taxa se a
empregada não ficar em
tua casa. Reg. no Min. do
Trab. n" 012. Insc. Est' 514:139.00. Ligue. 220-
7533 e tenha a tua emp.
d segurança. DIMENSÃO,
REC. HUMANOS LTDA.

ACABE G SEU PROBLE-
MA DE EMPREGADA,
babá — Solicite sua
profissional do lar ao
Gabinete de Psicologia

' selecionadas e testadas
realmente por psicolo-
gos, através de testes e
entrevistas baseados
numa fundamentação
científica. Preserve s/
família e s/casa. Nãoé
agência. Ref. compro-
vada. Taxa fixa 5 mil
Garantia 6 meses. Li
gue 237-9712 e obte-
nha maiores informa
ções. Obs: N/ temos fi
liai.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABÁ, ETC.
—r Selecionadas por
psicólogos, através de
testes psicológicos, en-
trevistas e comprova-
ção de referências. GA-
BINETE DE PSICOLOGIA
empresa pioneira em
assessoria doméstica
científica no Brasil. Não
é agência. Somos outra
opção. Conheça com
segurança quem entra
em sua casa. Aprov.
385 Secr. de Saúde. Ta-
xa fixa 5 mil. Garantia
6 meses. T. 235-7825
— 236-3340 — 237-
x^lO — Não temos fi

A AG. MERCÚRIO -
256 3405/ 235-3667
Domésticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/ 301.

PMDB decide
apoiar Djalma
contra Marchezan

A bancada do PMDB decidiu por aclama-
ção apoiar a candidatura dissidente de Djal-
ma Marinho (PDS-RN) à Presidência da Cà-
mara e fechar questão a favor de uma chapa
independente para todos os cargos da Mesa.
A decisão foi comunicada ã noite pelo Depu-
tado Ulysses Guimarães a Djalma Marinho,
que reafirmou ter compromisso "apenas com
a instituição".

A comissão executiva do PP esteve reuni-
da por mais de duas horas e manteve o apoio
ã candidatura do representante do PDS do
Rio Grande do Norte. O Senador Tancredo
Neves informou que a bancada foi instruída a
organizar uma chapa encabeçada pelo Depu-
tado Djalma Marinho e prometeu divulgar
hoje nota oficial sobre a reunião. (Pagina 4)

"Alacidista" afirma
que dissidentes
não voltam ao PDS

Vinte e quatro horas antes de receber, em
Belém, o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, que tenta
negociar a volta ao PDS de 11 deputados esta-
duais ligados a Alacid Nunes, o lider do Gover-
no na Assembléia paraense, Deputado Célio
Sampaio, garantiu ontem que "não haverá re-
cuo". Em Brasília, os Deputados Brabo de Car-
valho e Oswaldo Mello, já tèm pronto oficio
para também abandonar o Partido.

Ontem, o Deputado Mario Stamm, do Para-
ná, alegando divergências com o Prefeito
de Londrina, desligou-se do PDS, e aumen-
tou as dificuldades do Governo para manter
a maioria na Câmara. O Partido oficial
ficou reduzido a 215 parlamentares, quatro
acima da maioria absoluta. (Páginas 2 e 3,
Coluna do Castello e Coisas da Política)

PequIm-UPI.

D Aloísio adverte
que comunidades
vão derrotar PDS

O Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloisio
Lorscheider, advertiu o Governo para uma pos-
sível derrota do PDS em municípios onde
atuam comunidades eclesiais de base, se não
houver mudanças na politica governamental.
Considerou viável o diálogo com o Estado, mas
garantiu: "Um sim por parte da Igreja ao siste-
ma sócio-politico reinante entre nós jamais será
possível".

Dom Aloísio deu entrevista à TV Verdes
Mares, do Ceará, e depois, por intermédio
da Arquidiocese, divulgou artigo no qual diz:"O sistema sócio-econômico-politico adotado
entre nós é um sistema pecaminoso, antievangé-
lico, necessitando de profunda transformação,
que significa mudança estrutural". (Página 7)

Crédito em 81
terá expansão
máxima de 50%

O Governo decidiu fixar em 50% o teto
da expansão de crédito no próximo ano,
contra os 45% concedidos em 1980. O mes-
mo percentual de 50% estará valendo tam-
bém para o crescimento dos meios de paga-
mento (moeda em poder do público mais
depósitos à vista nos bancos comerciais) e
da base monetária (emissão de moeda).

As principais linhas do orçamento mo-
netário de 1981 — a ser aprovado pelo
Conselho Monetário Nacional dia 17 —
foram definidas pelos Ministros do Plane-
jamento, Delfim Neto, e da Fazenda, Erna-
ne Galvêas, e pelo presidente do Banco
Central, Carlos Geraldo Langoni, em reu-
nião no Palácio do Planalto. (Página 18)
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Carter alerta para perigo
de ação contra a Polônia

ísidente dos Estados Uni- outros oficiais poloneses enviaram

A viúva de Mao, Chiang Ching, reconheceu ser sua a voz que,
numa gravação, conspirava contra o ex-Presidente Liu Shao-Chi

O Presidente dos Estados Uni-
dos, Jimmy Carter, advertiu à
União Soviética que a invasão da
Polônia afetará "direta e muito
gravemente" a relação entre os
dois países. Também o Presidente
eleito Ronald Reagan avisou que
uma intervenção "teria conse-
qüências graves nas relações Les-
te-Oeste, em geral, e entre EUA e
URSS, em particular".

O Secretário de Estado ameri-
cano Edmund Muskie disse que
uma ação, da parte dos soviéticos
quase certamente liquidará o Tra-
tado de Holsínqui, anulará o co-
mércio com a Europa Ocidental e
criará clima de tensão. A Grã-
Bretanha ameaçou os soviéticos
com represálias econômicas e poli-
ticas se tropas da URSS entrarem
na Polônia.

Um grupo de 60 generais e 200

outros oficiais poloneses enviaram
documento ao Partido Comunista
polonês afirmando que, se forças
da Alemanha Oriental entrarem
em seu país, pegarão em armas
para defendê-lo. A proibição que
os soviéticos impuseram aos ob-
servadores militares de se aproxi-
marem das fronteiras da Alemã-
nha Oriental encerra-se no dia 9.

Em seu esforço para limpar o
passado e abrir caminho para a
reconquista do papel do PC na
liderança do país, as autoridades
polonesas realizaram pela primei-
ra vez, no bloco oriental, o julga-
mento político de um ex-líder ain-
da vivo: Edward Gierek foi respon-
sabilizado por "deficiências na
política ideológica, econômica
e social", informa o enviado Wil-
liam Waack. (Página 16 e editorial)

Reagan escolhe
Weinberger para
Pasta da Defesa

Caspar Weinberger, que chefiou o De-
partamento de Administração e Orçamen-
to no Governo Nixon, será o Secretário de
Defesa do Presidente eleito dos Estados
Unidos, Ronald Reagan, e William Casey,
que chefiou a campanha presidencial do
Partido Republicano, dirigirá a Agência
Central de Informações (CIA), revelaram
altas fontes republicanas.

Os jornais The New York Times e New
York Daily News, citando fontes também
republicanas, disseram que Reagan es-
colheu Walter Wriston, banqueiro de Nova
Iorque, para a Secretaria do Tesouro,
e especula-se que o General Alexander
Haig, ex-Comandante da OTAN, será
o Secretário de Estado. William French
Smith, advogado de Reagan, iria para
o Departamento de Justiça (Página 15)

Viúva de Mao
admite culpa

Governo investe Mercado de carros
Cr$ 11 bilhões em novos cai mais

eZ C»nSpir!SMa0Tél educação e saúde 14,6% em novembro
Chiane Ching, viuva de Mao Tsé-tung, "

Casa

Chiang Ching, viúva de Mao Tsé-tung,
saiu de seu longo silêncio e admitiu ter
participado de uma conspiração contra o
ex-Presidente da China, Liu Shao-chi. Pe-
rante o tribunal especial que julga o Bando
dos Quatro, reconheceu como sua a voz
numa gravação em que chamava o dirigen-
te de traidor e pedia que fosse cortado em
"milhares de pedacinhos".

Chiang teve também que reconhecer a
autoria de várias cartas apresentadas no
tribunal como prova de cumplicidade no
complô contra Liu. Após a confissão, aban-
donou a costumeira posição altiva bateu
na mesa com os punhos e lançou um olhar
incriminador aos promotores. A rádio de
Pequim disse que a admissão de Chiang
prova que é culpada de traição. (Página 14)

Argentinos detêm
outro brasileiro

Na reunião do Conselho de Desenvolvi-
mento Social (CDS), o Presidente João Fi-
gueiredo autorizou a aplicação de Cr$ 11
bilhões 233 milhões 100 mil em projetos da
área social. A área da educação ficará com
Cr$ 7 bilhões 840 milhões 500 mil — 70% da
verba — e a área da saúde e previdência
receberá Cr$ 2 bilhões 460 milhões 3Q0 mil —
22% da verba.

O Ministro da Comunicação Social, Said
Farhat, disse que a verba extra-orçamentá-
ria destinada ao Ministério da Educação
náo é para atender as reivindicações sala-
riais dos professores, mas, em grande parte,
para despesas com construção e ampliação
de escolas do 1° e 2° graus em diversos Es-
tados. Segundo ele, o dinheiro dos professo-
res "virá de fontes adicionais". (Página 7)

Cavalo morre
eletrocutado na

A indústria automobilística regis-
trou queda de 14,6% em suas vendas
para o mercado interno, em novembro,
comercializando 66 mil 197 unidades,
contra 75 mil 899, em outubro. As fábri-
cas atribuem esse declínio, pelo segun-
do mês consecutivo, às dificuldades de
financiamento e à quase paralisação
do mercado de carros usados.

Na proposta que encaminhou ao
Ministério da Indústria e do Comer-
cio, a indústria reduziu de 700 mil para
500 mil a produção de carros a álcool
para 1981. O CEP ainda não foi auto-
rizado a examinar pedido de aumen-
to imediato de 12,5% nos preços dos
veículos em geral, como antecipação
de reajustes do próximo ano. (Pág. 23)

Desapropriação
leva à frente

O JORNAL DO BRASIL publica du-
rante este mês, às quintas-feiras, a Bolsa
de Natal, um guia de compras com os
preços de brinquedos, bebidas e comestí-
veis. Registra as oscilações do mercado e
as diferenças de preços entre um estabe-
lecimento e outro. Esta semana, por
exemplo, um mesmo brinquedo, a Cozi-
nha Atma, pode ser encontrado em uma
loja a Cr$ 230 e, em outra, a Cr$ 1 mil 114.

O Mexe-Mexe, da Trol, pode ser ad-
quirido a Cr$ 185 e a Cr$ 470. As bebidas
apresentam preços relativamente equili-
brados. As maiores diferenças atingem o
vinho verde Casal Garcia, à venda a
Cr$ 325 e a Cr$ 810, e o uísque Passport,
nacional, a Cr$ 983 e a Cr$ 1 mil 450.

Caderno B

por causa de carro raia do Jóquei a Lagoa—Barra
Da mesma forma como aconteceu com o

gerente da Interbrás, o subgerente do Banco
do Estado de Sào Paulo em Buenos Aires,
Júlio Honold Oliveira, portador de passaporte
azul, passou uma noite num calabouço, rece-
bendo tratamento dispensado a contraban-
distas ou suspeitos de contrabando. Isso por-
que sua mulher, brasileira, dirigia um automó-'
vel, que entrou regularmente no país, em
nome do marido.

É o segundo caso de prisão de funcionário
de empresa estatal brasileira na Argentina,
em menos de um mès, e está entre dezenas de
casos de brasileiros presos nos últimos meses.
O carro foi apreendido, com poucas chances
de ser recuperado. Entrou na lista dos muitos
veículos brasileiros confiscados. (Página 17)

O cavalo Esquadro, de criação e pro-
priedade do Haras São José dos Ferrei-
ros, morreu eletrocutado, quando galopa-
va na raia auxiliar do Hipôdromo da
Gávea, ao passar por uma caixa aberta
de fios de alta tensão esquecida junto à
cerca. Próximo a pista, está sendo cons-
truída a sede campestre para os sócios do
Jóquei Clube Brasileiro.

Três dias depois da morte do jó-
quei Francisco Esteves, que caiu numa
vala da raia principal, os pilotos vol-
taram a reclamar da falta de segurança
para eles e os animais. Afirmaram que
trabalhar na raia auxiliar é muito perigo-
so pela quantidade de pedras e verga-
lhões que sobram das obras. (Página 25)

A estrada Lagoa—Barra superou o últi-
mo obstáculo de natureza legal ontem,
quando o Juiz J. Simões Costa, da 4a Vara
de Fazenda Pública, autorizou a desapro-
priação de 4 mil 280 metros quadrados do
terreno da Rua Marquês de São Vicente,
355, de Mário Ribas. O DER depositou os
Cr$ 13 milhões 665 mil fixados pela Justiça
e o desmatamento da área começou.

O valor da indenização, entretanto,
continuará em discussão, pois o Juiz
deixou claro, na sentença, que, caso o
DER não ofereça acesso às duas partes
do terreno, que foi dividido pela auto-
estrada, deverá pagar pela totalidade da
área (24 mil 500 metros quadrados), avalia-
da em Cr$ 78 milhões 223 mil. (Página 8)

A COZINHEIRA — Pessoa que
saiba cozinhar comida caseira.
Nõo necessito trivial. Doe. e ref
Sol. Cr$ 10.000.00. Bor. Ribeiro
774/709.

A DOMÉSTICA — Moço ou sra de
boa apor. p/ «srv. fam. peq. Sal.
CrS 11.000,00. Doe. e exp. ante-
rior. Bor. Ribeiro 774/710.

A DOMESTICA — Todo serviço,
referência um ano paga-se bem
tratar Laranjeiras 322/ 401 Fo-
ne: 225-4782 ò noite

A SENHORA OU MOÇA —
Cozinhando variado, pago12.000. Serviço de catai.
Folga domingo. Av. Copa-
cabana, 583 apto. 806.

AGÊNCIA EMPREGADORA CRISE-
LA — A única d REG. MT" do
Trabalho e mais de 5.000 clien-
fes. Of. babas, cozs. f/fogão,
triv., cop., orrumod., motorista e
gov., d refs. e da. 390-8940/
350-5179.

ARRUMADEIRA — Precisa-se d
referencio e prática. Tratar Av.
Epitácio Pessoa, 2094/ 202. loa-
nema/ Lagoa.

ARRUMADEIRA — Preciso-se. ca-
sa fino trato. Tratar Av. Franklin
Roosevelt. 39 salas 508/ 510.
Teh 220-5378, 220-0927. .

ARRUMADEIRA — Que goste de
criança. Cr$ 7 mit. Referência
mín. 1 ano, d doctos. R. Araucá-
ria, 126/ 102. J. Botânico. T.
286-4283.(

AO EMPREGO — Precisa-se de
empregada pi todos serviços. Pa-
ga-se bem. Tr.: telefone: 227-
3762

AGÊNCIA EU 240-1103 —
Oferece diaristas, faxinei-
ras, lavadeiras, passadei-
ras, t/ serviço, acompa-
nhantes, cozinheiras.
Atendimento imediato;
também domésticas fixas.

A BABÁ RESPONSÁVEL —
Com prática em bebê e
referência. Cr$ 15.000.
Av. Copacabana, 583 ap.
806.

AG. ALEMÃ D. Olga Of. 21
anos de babás, cozs. for-
no/ fogão, trivial, cop., ar-
rum., gov., etc. 227-3098
e 227-9510.

A BABA — Mãe que trab. fora
necessita pessoa responsável,
meiga. Trazer refer. e doe. Pago
CrS 11.000,00. Bar. Ribeiro
774/709.

\ EMPREGADA — P/ fam. peq.
CrS 14.000,00. T. 237-8510 ou
257-4116. Copa.

A BABÁ E COZINHEIRA — Casal
recém chegodo precisa d refs.,
dorme emprego, sal. 10/12 mil.
R. Timóteo da Costa 785' 604. T.
274-2156.

AGÊNCIA SIMPÁTICA —
240-2801,240-3401. Do-
mestiças fixas ou diaris-
tas. Atendimento imediato
d taxa fixa 3.000, diária
500. Evaristo da Veiga 35,
%l 1413.

AO CASAL DE CASEIROS — Cõm
referência e exp pago 15 mil.
Barata Ribeiro. 774/ 709, ur-
gente.

A EMPREGADA — P/ todo serv.ço,
cozinho trivial variado, d refs. e
does., sói. 6 mil. Tr. 236-3538.
Av. Epitácio Pessoa, 2.330/405.

A EMPREGADA — Todo serviço,
goste criança, trivial simples, óti-
mo salano. Dorme emprego.
Folga Domingo. Does. refs. Tra-
tar D. Morise 240-2447.

A EMPREGADA — P/ todo serviço
Casal + filho. Doe. e refer., sol.
6.000.00 286-4003 R. São Cie-
mente, 233/ 402 Botafogo.

AG. MAID — Seleciona empreg,
doms. Apresento d refs e doctos.,
Cozs., cops., babás, motoristas.
Todos cadastrados 255-8449.

A EMPREGADA — C/ Referência,
comido simples, paga bem. Rua
Negreiros Lobato, 23/ 1.603. Lo-
goa. Tel. 246-0212.

ARRUMAR — E Cozinhar bem,
referências e documentos Sal. CrS
8.000,00 Folga aos domingos.
Rua Viuva Lacerda, 300' 601
Humaitá.
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BRÁS
2° Clichê Rio de Janeiro — Quinta-feira, 4 de dezembrq^fe1J$9. aB An0 XO. — N° 240 Preço: Cr$ 20,00

TEMPO
Rio — Nublodo o porciolmen-
te nublado; temperaturo está-
vel; vento de nordeste o norte,
fracos; máxima, 34.7 (Realen-
go),- mínima, 21.0 (Alio da
600 Visto)

O Salvamar Informa que
o mar eno calmo, com
águas correneo de lette
para sul. A temperatura
do ógua é de 20.0 grauí,
dentro da bala e fora da

Temperatura referente ài últi-
mos 24 horos

(Mapai da Pòg. 24).

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias úteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 20,00

Minas Gerais / São Paulo e
Espirito Santo:
Diasúteis CrS 20,00
Domingos CrS 25,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE
Diasúteis CrS 30,00
Domingos Cr$ 30,00

Outros Estados
e Território.:
Diasúteis Cr$ 40,00
Domingos Cr$ 40,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

ASSALTO NO RAUL DA BARBA
— Perdeu-se um Coch. pastor de

.2 meses. Gratifica-se a 5 mil a
quem encontrou. Tels 235-7967.

CACHORRO PERDIDO — Raça
Terrier (pelo de arame). Preto e
dourado. Cadela; Desaparecidr
em Sõo Conrodo, Praia do Pep:
no. Gratificação 5 mil. 205
7431.

CONSTRUTORA MINAS RIC
LTDA. Comunicamos que o Al-
vara de localização, n°
265.000.00, da Av. Passos n°
101 s/ 407/ 408 Centro, foi
extraviado. A Gerência — Rio,
03/12/80

FOI FURTADO — O Cartão- de
Crédito CREDICARD N
803.28863.01.8 de VIRGÍNIA
MARIA BARROSO NASCIMEN-
TO. Avisa-se a Praça p/ evitar
utilização indevida ou fraudu-
lento. Cartas pi a Portaria deite
Jornal m. o N° T.: 833375/17.

FORAM ROUBADOS NO DIA 23/
11 / 80 Os seguintes documentos
do Sr Virgílio Coelho Freire: CPF
022731107/ 82; Cart Ident. IFP -
1107831; Talão Cheq. Ouro e
Cartão do Bco. Brasil n° 22919/
80. Ocorrência registr. na 18°
DP/ P. Bandeira sob
001986/9.

PERDEU-SE — Documentos Rome-
ro Ferreiro leite. CartóoCredlcard
803.21967.01.2, ident. Min
Marinha 215.508. Coes. auto
Puma GTS NZ 0006, talões che-
ques Boavista e Banerj, Cartão
CIC e outros. Gratifica-se
quem devolver — Ligar 226-
3049/ 243-1829 e 223-0438.

PERDEU-SE — Cartões Elo e Credl-
car de n°s 4560.001792687 e
70322978.01.0 em nome de lu-
zia òonfa Carlos Marinho. Irrfs.
295-0726.

ROUBO DE TALÃO DE CHEQUES
— Fritz Oswaldo Riedel informa
que lhe roubaram talão de che*
ques — Banco Itaú — Cinco
Estrelas — Ag. Sta Rita — lo-
drões apresentam C.P.F. e Car-
teiro de Identidade falsificados.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

A. A. DIMENSÃO. Of. ba
bá, coz. de il fogão, co-
p/arrom. e diarista* todas
rig. selec. com ref. da ex<
patroa; este é o modo mais
seg. de se obter uma do-
mestiça. Nossa garantia é
válida por 1 ano e devol-
vemos a sua taxa se a
empregada não ficar em
sua casa. Reg. no Min. do
Trab. n° 012. Insc. Est.

.514.139.00. Ligue 220-
7533 e tenha a sua emp.
d segurança. DIMENSÃO
REC. HUMANOS LTDA.

ACABE O SEU PROBLE-
MA DE EMPREGADA,
babá — Solicite sua
profissional do lar ao
Gabinete de Psicologia
selecionadas e testadas
realmente por psicólo-
gos, através de testes e
entrevistas baseados
numa fundamentação
científica. Preserve s/
família e s/ casa. Não é
agência. Ref. compro-
vada. Taxa fixa 5 mi
Garantia 6 meses. Li-
gue 237-9712 e obte-
nha maiores informa
ções. Obs: N/ temos fi
liai.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABÁ, ETC.

Selecionadas por
psicólogos, através de
testes psicológicos, en-
trevistas e comprova-
ção de referências. GA-
BINETE DE PSICOLOGIA
empresa pioneira em
assessoria doméstica
científica no Brasil. Não
é agência. Somos outra
opção. Conheça com
segurança quem entra
em sua casa. Aprov.
385 Secr. de Saúde. Ta
xa fixa 5 mil. Garantia
6 meses. T. 235-7825

236-3340 — 237-
ftSIQ — Não temos fi

A AG. MERCÚRIO -
256-3405/ 235-3667
Domésticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/ 301.

- **me
PMDB decide Alacidista afirma" ^m Aloísio adverte
apoiar Djalma que dissidentes que comunidades
contra Marchezan não voltam ao PDS vão derrotar PDS

A bancada do PMDB decidiu por aclama-
ção apoiar a candidatura dissidente de Djal-
ma Marinho (PDS-RN) à Presidência da Cà-
mara e fechar questão a favor de uma chapa
independente para todos os cargos da Mesa.
A decisão foi comunicada ã noite pelo Depu-
tado Ulysses Guimarães a Djalma Marinho,
que reafirmou ter compromisso "apenas com
a instituição".

A comissão executiva do PP esteve reuni-
da por mais de duas horas e manteve o apoio
à candidatura do representante do PDS do
Rio Gra».de do Norte. O Senador Tancredo
Neves informou que a bancada foi instruída a
organizar uma chapa encabeçada pelo Depu-
tado Djalma Marinho e prometeu divulgar
hoje nota oficial sobre a reunião. (Página 4)

Vinte e quatro horas antes de receber, em
Belém, o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, que tenta
negociar a volta ao PDS de 11 deputados esta-
duais ligados a Alacid Nunes, o lider do Gover-
no na Assembléia paraense, Deputado Célio
Sampaio, garantiu ontem que "náo haverá re-
cuo". Em Brasilia, os Deputados Brabo de Car-
valho e Oswaldo Mello, já têm pronto oficio
para também abandonar o Partido.

Ontem, o Deputado Mario Stamm, do Para-
ná, alegando divergências com o Prefeito
de Londrina, desligou-se do PDS, e aumen-
tou as dificuldades do Governo para manter
a maioria na Câmara, O Partido oficial
ficou reduzido a 215 parlamentares, quatro
acima da maioria absoluta. (Páginas 2 e 3,
Coluna do Castello e Coisas da Política)
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A viúva de Mao, Chiang Ching, reconheceu ser sua a voz que,,
numa gravação, conspirava contra o ex-Presidente Liu Shao-Chi

Reagan. escolhe
Weinberger para
Pasta da Defesa

Caspar Weinberger, que chefiou o De-
parlamento de Administração e Orçamen-
to no Governo Nixon, será o Secretário de
Defesa do Presidente eleito dos Estados
Unidos, Ronald Reagan, e William Casey,
que chefiou a campanha presidencial do
Partido Republicano, dirigirá a Agência
Central de Informações (CIA), revelaram
altas fontes republicanas.

Os jornais The New York Times e New
York Daily News, citando fontes também
republicanas, disseram que Reagan es-
colheu Walter Wriston, banqueiro de Nova
Iorque, para a Secretaria do Tesouro,
e especula-se que o General Alexander
Haig, ex-Comandante da OTAN, será
o Secretário de Estado. William French
Smith, advogado de Reagan, iria para
o Departamento de Justiça. (Página 15)

Lasa
O JORNAL DO BRASIL publica du-

rante este mês, às quintas-feiras, a Bolsa
de Natal, um guia de compras com os
preços de brinquedos, bebidas e comestí-
veis. Registra as oscilações.do mercado e
as diferenças de preços entre um estabe-
lecimento e outro. Esta semana, por
exemplo, um mesmo brinquedo, a Cozi-
nha Atma, pode ser encontrado em uma
loja a Cr$ 230 e, em outra, a Cr$ 1 mil 114.

O Mexe-Mexe, da Trol, pode ser ad-
quirido a Cr$ 185 e a Cr$ 470. As bebidas
apresentam preços relativamente equili-
brados. As maiores diferenças atingem o
vinho verde Casal Garcia, à venda a
Cr$ 325 e a Cr$ 810, e o uísque Passport,
nacional, a Cr$ 983 e a Cr$ 1 mil 450.

Caderno B

Viúva de Mao
admite culpa
em conspiração

Chiang Ching, viúva de Mao Tsé-tung,
saiu de seu longo silêncio e admitiu ter
participado de uma conspiração contra o
ex-Presidente da China, Liu Shao-chi. Pe-
rante o tribunal especial que julga o Bando
dos Quatro, reconheceu como sua a voz
numa gravação em que chamava o dirigen-
te de traidor e pedia que fosse cortado em
"milhares de pedacinhos".

Chiang teve também que reconhecer a
autoria de várias cartas apresentadas no
tribunal como prova de cumplicidade no
complô contra Liu. Após a confissão, aban-
donou a costumeira posição altiva, bateu
na mesa com os punhos e lançou um olhar
incriminador aos promotores. A rádio de
Pequim disse que a admissão de Chiang
prova que é culpada de traição. (Pagina 14)

Argentinos detêm
outro brasileiro
por causa de carro

Da mesma forma como aconteceu com o
gerente da Interbrás, o subgerente do Banco
do Estado de São Paulo em Buenos Aires,
Júlio Honold Oliveira, portador de passaporte
azul, passou uma noite num calabouço, rece-
bendo tratamento dispensado a contraban-
distas ou suspeitos de contrabando. Isso por-
que sua mulher, brasileira, dirigia um automo-'
vel, que entrou regularmente no país, em
nome do marido.

É o segundo caso de prisão de funcionário
de empresa estatal brasileira na Argentina,
em menos de um mês, e está entre dezenas de
casos de brasileiros presos nos últimos meses.
O carro foi apreendido, com poucas chances
de ser recuperado. Entrou na lista dos muitos
veículos brasileiros confiscados. (Página 17)

O Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio
Lorscheider, advertiu o Governo para uma pos-
sivel derrota do PDS em municípios onde
atuam comunidades eclesiais de base, se náo
houver mudanças na politica governamental.
Considerou viável o diálogo com o Estado, mas
garantiu: "Um sim por parte da Igreja ao siste-
ma sócio-político reinante entre nós jamais será
possível".

Dom Aloísio deu entrevista á TV Verdes
Mares, do Ceará, e depois, por intermédio
da Arquidiocese, divulgou artigo no qual diz:"O sistema socio-econômico-politico adotado
entre nós é um sistema pecaminoso, antievangé-
lico, necessitando de profunda transformação,
que significa mudança estrutural". (Página 7)

Crédito em 81
terá expansão
máxima de 50%

O Governo decidiu fixar em 50% o teto
da expansão de crédito no próximo ano,
contra os 45% concedidos em 1980. O mes-
mo percentual de 50% estará valendo tam-
bém para o crescimento dos meios de paga-mento (moeda em poder do público mais
depósitos à vista nos bancos comerciais) e
da base monetária (emissão de moeda).

As principais linhas do orçamento mo-
netário de 1981 — a ser aprovado pelo
Conselho Monetário Nacional dia 17 —
foram definidas pelos Ministros do Plane-
jamento, Delfim Neto, e da Fazenda, Erna-
ne Galvêas, e pelo presidente dó Banco
Central, Carlos Geraldo Langoni, em reu-
nião no Palácio do Planalto. (Página 18)

Carter alerta para perigo
de ação contra a Polônia

O Presidente dos Estados Unidos,
Jimmy Carter, advertiu a União Soviética
que a invasão da Polônia afetará "direta e
muito gravemente" a relação entre os
dois países e "teria conseqüências graves
nas relações Leste-Oeste em geral". O
Presidente eleito Ronald Reagan afirmou
que "este é um momento muito tenso
para o mundo livre".

O Comitê Central do PC fez ontem
um apelo ao povo polonês para que ajude
a frustrar os planos de pessoas com obje-
tivos contra-revolucionários que pre-
tendem propagar a anarquia e o caos no
país. Reconheceu a existência de uma
profunda crise política na Polônia e aflr-
mou que a agitação prolongada está em-
purrando a pátria para a destruição mo-
ral e econômica.

O Secretário de Estado americano
Edmund Muskie disse que uma ação da
parte dos soviéticos quase certamente
liquidará o Tratado de Helsínqui, anulará
o comércio com a Europa Ocidental e

criará clima de tensão. A Grã-Bretanha
ameaçou os soviéticos com represálias
econômicas e políticas se tropas da
URSS entrarem na Polônia.

Um grupo de 60 generais e 200 outros
oficiais poloneses enviaram documento
ao Partido Comunista polonês afirmando
que, se forças da Alemanha Oriental en-
trarem em seu país, pegarão em armas
para defendê-lo. A proibição que os sovié-
ticos impuseram aos observadores milita-
res de se aproximarem das fronteiras da
Alemanha Oriental encerra-se no dia 9.

Em seu esforço para limpar o passa-
do e abrir caminho para a reconquista
do papel do PC na liderança do país,
as autoridades polonesas realizaram pela
primeira vez, no bloco oriental, o jul-
gamento político de um ex-líder ainda
vivo: Edward Gierek foi responsabilizado
por "deficiências na política ideológica,
econômica e social", informa o enviado
William Waack. (Página 16 e editorial)

Governo investe Mercado de carros
Cr$ 11 bilhões em novos cai mais
educação e saúde 14,6% em novembro

Na reunião do Conselho de Desenvolvi-
mento Social (CDS), o Presidente João Fi-
gueiredo autorizou a aplicação de CrS 11
bilhões 233 milhões 100 mil em projetos da
área social. A área da educação ficará com
Cr$ 7 bilhões 840 milhões 500 mil — 70% da
verba — e a área da saúde e previdência
receberá Cr$ 2 bilhões 460 milhões 300 mil —
22% da verba.

O Ministro da Comunicação Social, Said
Farhat, disse que a verba extra-orçamentá-
ria destinada ao Ministério da Educação
não é para atender as reivindicações sala-
riais dos professores, mas, em grande parte,
para despesas com construção e ampliação
de escolas do Io e 2o graus em diversos Es-
tados. Segundo ele, o dinheiro dos professo-
res "virá de fontes adicionais". (Página 17)

Ministro manda
fazer auditoria
no Jóquei do Rio

O Ministro da Agricultura, Amaury
Stabile determinou ontem uma auditoria
contábil no Jóquei Clube do Rio de Janei-
ro, que será feita por um órgão do Minis-
tério e deverá estar concluída até o dia 28
de fevereiro de 1981.0 Ministro pede aos
proprietários e criadores que inscrevam
seus animais para nâo impedir a realiza-
ção das corridas.

O cavalo Esquadro, de criação e
propriedade do Haras São José dos Fer-
reiros, morreu eletrocutado, quando ga-
lopava na raia auxiliar do Hipódromo da
Gávea, ao passar por uma caixa aberta
de fios de alta-tensão esquecida junto
à cerca. Próximo a pista, está sendo
construída a sede campestre para os só-
cios do Jóquei Clube Brasileiro. (Pág. 25)

A indústria automobilística regis-
trou queda de 14,6% em suas vendas
para o mercado interno, em novembro,
comercializando 66 mil 197 unidades,
contra 75 mil 899, em outubro. As fábri-
cas atribuem esse declínio, pelo segun-
do mês consecutivo, às dificuldades de
financiamento e à quase paralisação
do mercado de carros usados.

Na proposta que encaminhou ao
Ministério da Indústria e do Comer-
cio, a indústria reduziu de 700 mil para
500 mil a produção de carros a álcool
para 1981. O CIP ainda não foi auto-
rizado a examinar pedido de aumen-
to imediato de 12,5% nos preços dos
veículos em geral, como antecipação
de reajustes do próximo ano. (Pág. 23)

Desapropriação
leva à frente
a Lagoa—Barra

A estrada Lagoa—Barra superou o últi-
mo obstáculo de natureza legal ontem,
quando o Juiz J. Simões Costa, da 4a Vara
de Fazenda Pública, autorizou a desapro-
priaçáo de 4 mil 280 metros quadrados do
terreno da Rua Marquês de Sáo Vicente,
355, de Mário Ribas. O DER depositou os
Cr$ 13 milhões 665 mil fixados pela Justiça
e o desmatamento da área começou.

O valor da indenização, entretanto,
continuará em discussão, pois o Juiz
deixou claro, na sentença, que, caso o
DER não ofereça acesso às duas partes
do terreno, que foi dividido pela auto-
estrada, deverá pagar pela totalidade da
área (24 mil 500 metros quadrados), avalia-
da em Cr$ 78 milhões 223 mil. (Página 8)

A COZINHEIRA — Pessoa que
saiba cozinhar comida caseiro.
Nâo necessito trivial. Doe. e ref.
Sal. Cri 10.000.00. Bar. Ribeiro
774/709.

A DOMÉSTICA — Moça ou sra. de
boa apar. p/ ^rv. ram. peq. Sal.
CrJ 11.000,00 Doe e exp. onte-
rior. Bar. Ribeira 774/710.

A DOMESTICA — Todo serviço,
referência um ano poga-se bem
tratar Laranjeiras 322/ 401 Fo-
ne: 225-4782 à noite.

A SENHORA OU MOÇA —
Cozinhando variado, pago12.000. Serviço de casal.
Folga domingo. Av. Copa-
cabana, 583 apto. 806.

AGENCIA EMPREGADORA CRISE-
LA — A única d REG. MT° do
Trabalho e móis de 5.OCO clien-
tes. Of. babás, cozs. f/fogão,
triv., cop , arrumad , motorista e
gov., d rets. e cks. 390-8940/
350-5179.

ARRUMADEIRA — Precisa-se d
referência e prática. Tratar Av.
Epitácio Pessoa, 2094/ 202. Ipo-
nemo/ Lagoa.

ARRUMADEIRA — Precisa-se, co-
sa fino trato. Tratar Av. Franklin
Roosevelt, 39 salas 508/ 510.
Tel: 220-5378, 220-0927. .

ARRUMADEIRA
criança. Cr$ 7

Que goste de
lil. Referência

min. I ano, c/doctos. R. Araucá-
ria, 126/ 102. J. Botânico. T.
286-4283.

AO EMPREGO — Precisa-se de
empregada p/ todos serviços. Pa-
ga-se bem. Tr.: telefone: 227-
3762.

AGÊNCIA ELA 240-1103 —
Oferece diaristas, faxinei-
ras, lavadeiras, passadei-
ras, !/ serviço, acompa-
nhantes, cozinheirqs.
Atendimento imediato;
também domésticas fixas.

A BABÁ RESPONSÁVEL —
Com prática em beba e
referência. Cr$ 15.000.
Av. Copacabana, 583 ap.
806.

AG. ALEMÃ D. Olga Of. 21
anos de babás, cozs. for-
no/ fogão, trivial, cop., ar-
rum., gov., etc. 227-3098
e 227-9510

A BABA — Moe que trab. fora
necessita pessoa responsável,
meiga. Trazer refer. e doe. Pogo
Cr$ 11.000,00. Bar. Ribeiro
774/709.

i. EMPREGADA — P/ fam. peq.
CrS 14 000.00. T. 237-8510 ou
257-4116. Copa.

A BABA E COZINHEIRA — Cosol
recém chegado preciso d refs.,
dorme emprego, sal. 10/12 mil.
R. Timóteo do Costa 785V 604. T.
274-2156.

AGÊNCIA SIMPÁTICA —
240-2801,240-3401. Do-
mestiças fixas ou diaris-
tas. Atendimento imediato
d taxa fixa 3.000, diária
500. Evaristo da Veiga 35,
s/ 1413.

AO CASAL DE CASEIROS — Com
referência e exp. pogo 15 mil.
Barato Ribeiro, 774/ 709, ur-
gente.

A EMPREGADA — P/ todo serviço,
cozinho trivial vonado, d refs. e
does., sói. 6 mil. Tr. 236-3538.
Av. Epitócio Pessoa, 2 330/405.

A EMPREGADA — Todo servido,
goste criando, .ríviol simples, Oti-
mo salário. Dorme emorego
Folga Domingo Does refs. Tro-
tar D Monse 240-2447.

A EMPREGADA — W todo serviço
Casal + filho Doe. e refer, sal
6 000,00 286-4003. R São de-
mente, 233/ 402 Botafogo.

AG. MAIO — Seleciona empteg,
doms. Apresenta d refs e doctos ,
Cozs., cops., babás, motoristas.
Iodos cadastrados 255-8449.

A EMPREGADA — O Referencio,
comida simples, pogo bem. Rua
Negre.ros Lobato. 23/ 1 603 Lo-

goa. Te! 246-0212.

ARRUMAR — E Cozinhar bem,
reterênctosedocumentosSol CrJ
8 000,00 Folgo oos domingos.
Ruo Viuvo Locerda, 300/ 601
Humaitá.
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Coluna do Castello

Análise dos
votos do PDS
Brasília — Apesar da euforia com que o

Governo e o PDS receberam o resultado da
votação na bancada do Partido oficial que
indicou o Sr Nelson Marchezan, por 154 votos,
candidato a Presidente da Câmara, tudo indi-
ca que ainda não estamos diante de um dado
conclusivo.

Do ponto-de-vista do Governo, o fato mais
positivo na votação foi o comparecimento de
194 deputados. A bancada mobilizou-se e
atendeu à convocação. Dos presentes, 40 vo-
tos não foram dados ao atual líder, mas esses
40 votos não apresentam uma realidade uni-
forme. Por estranho que pareça, os 15 votos
favoráveis à candidatura do Sr Djalma Mari-
nho não partiram de coneligionários do can-
didato liberal. A aceitar-se a versão dominan-
te no Partido, esses sufrágios representaram
uma homenagem do PDS ao seu velho e
ilustre companheiro. No fundo, eles devem
somar-se aos 154 do Sr Marchezan, que passa-
ria assim a contar com 169. A votação djalmis-
ta está representada pelos 17 votos em branco
e por alguns dos votos nulos, nulos geralmen-
te por acidente.

Os 20 deputados ausentes à eleição parti-
daria devem ser considerados em parte favo-
ráveis ao Sr Djalma Marinho, o qual poderá
obter do seu Partido um mínimo de 25 e um
máximo de 30 votos, isso segundo admitem
setores da direçáo partidária. Trata-se de
uma boa margem para o candidato dissiden-
te, mas o PDS espera compensá-la pelos votos
dos conservadores silenciosos das bancadas
oposicionistas e sobretudo pelo ativo trabalho
que o Sr Aluízio Alves, dirigente do PP do Rio
Grande do Norte e adversário tradicional do
Sr Djalma Marinho, vem realizando em conju-
gação com o Sr Ibrahim Abi-Ackel. Suas liga-
ções com o Ministro da Justiça já têm o peso
de uma certa data e ninguém ignora a óbsti-
nação e a capacidade de aliciamento do ex-
Governador do Rio Grande do Norte. t

Esses dados e as características da vota-
çâo e do quadro político não permitem uma
previsão segura em favor de qualquer dos
dois candidatos. Está tudo na dependência do
esforço que ambos desenvolverem ao longo do
recesso parlamentar, isto é, até o final de
fevereiro. O PDS espera que o Sr Nelson
Marchezan não cometa erros e que o Sr Djal-
ma Marinho se mostre displicente, na presun-
çâo de que a Oposição e os dissidentes do PDS
tenham posição nítida e tranqüila.

A reunião da bancada, se satisfez o Go-
verno e manteve o Sr Heitor Ferreira em
estado de felicidade pelo elevado compareci-
mento e a intimidade com os dados que expli-
cam a distribuição dos votos, não parece,
contudo, tranqüilizadora para o Sr Nelson
Marchezan, a quem está destinado um árduo
trabalho ao longo de três meses.

O caso do Pará
Outro caso que não parece tranqüilamen-

te resolvido é o do Pará. Assinalado de um
lado pela carga de emoção com que vive os
fatos políticos o líder Jarbas Passarinho e de
outro lado pela segurança afetada por seu
adversário, o Governador Alacid Nunes. Tan-
to não está resolvido que se anuncia a viagem,
hoje, do Ministro da Justiça a Belém. Se ele
viajar efetivamente, isso confirma a ausência
de acordo. Se ele não for, tanto poderá indi-
car, a desistência, a convicção de que se
entenderam as partes como a convicção con-
traria de que não há viabilidade de entendi-
mento.

A fórmula encontrada, segundo a qual
ambos os líderes paraenses abririam mão da
disputa do Senado, cabendo a um indicar o
candidato a senador e a vice-governador e ao
outro o candidato a governador e a suplente
de senador, não atende ao grupo do Sr Alacid
Nunes, o qual não pretende perder o Governo
do Pará e, mobilizados ou não por seu chefe,
anteciparam-se numa atitude de desligamen-
to formal do PDS que se poderá efetivar num
definitivo ato de rebeldia a que não faltaria o
comando do Chefe do Governo. Os alacidistas
parecem convencidos de que derrotam o Se-
nador Jarbas Passarinho no confronto eleito-
ral e, a partir de uma posição de força, se
disporiam a precipitar as definições.

O Sr Heitor Ferreira, que desempenha
com desenvoltura o papel que lhe foi atribuído
no proscênio da política governamental, da-
ria ao Sr Alacid Nunes a confiança suficiente
para aguardar, dentro do PDS, uma solução
adequada aos seus interesses, mas dificilmen-
te se poderia encaminhar uma fórmula hostil
ao líder do Governo no Senado e futuro Presi-
dente do Congresso. O Sr Jarbas Passarinho
lavou o peito no seu discurso na convenção
nacional do Partido, mas em seguida rendeu-
se à tese da conciliação mediante o esqueci-
mento de todo o passado, inclusive o recente,
isto é, inclusive o seu próprio discurso.

Esse é um caso que não se resolve fácil-
mente, ainda que se anuncie hoje um entendi-
mento cuja durabilidade será posta à prova
ao longo de dois anos.

A homenagem a Mediei
A homenagem ao ex-Presidente Emílio

Mediei, na próxima sexta-feira no Country
Clube, terá a presença do Presidente João
Figueiredo e de todos os Ministros de Estado,
exceção do Sr Walter Pires, em tratamento
nos Estados Unidos, do Sr Delfim Neto, com
compromisso anterior em São Paulo, e do
General Golbery do Couto e Silva pelas ra-
zões notórias.

A homenagem do Country será precedida
por um jantar íntinio hoje, data âos 75 anos de
nascimento do ex-Presidente da República.

Carlos Castello Branco

Excursões
Passabra

INTERNACIONAIS
CHINA EXPRESS — 33 dias
ESTADOS UNIDOS — HAVAÍ — JAPÃO
_ CHINA — TAILÂNDIA
SAÍDA: 25 de Janeiro
Avião Jato — Hotéis de Luxo — passeios
AÉREA: Rio e São Paulo — US$
3.130,80
TERRESTRE: US$ 3.190,00
REVEILLON NO TAHITI — 11 dias
SANTIAGO — PAPEETE — MOOREA—
BORA-BORA
SAÍDA: 28 de Dezembro
Avião Jato — Hotéis de 1a — passeios
AÉREA: Rio e São Paulo — US$
1.706,80
TERRESTRE: US$ 1.190,00

NACIONAIS
CIDADE DA CRIANÇA — 03 dias
ônibus Grã Turismo — Hotel de 1a —
passeios
SAÍDAS: 09 de Janeiro e 23 de Janeiro
PREÇO POR PESSOA: CrS 7.880,00
REVEILLON NA FAZENDA — 05 dias
ônibus Grã Turismo — Ceia música ao
vivo — pensão completa
SAÍDA: 31 de Dezembro
PREÇO POR PESSOA: Cr$ 12.000,00.

IRSSABRA

^JjS9$^£:;:: -':v:y'v .¦¦'¦'¦¦ y.:^.':-'-'' !• /.; .
Braillra Son|o/R»go PDS perde mais um-

Deputado e bancada
tem agora só 215

Stamm e Baldacci encontraram-se na Câmara

Excursões

AGENCIA DE VIAGENS C TURISMO

«UPO 6 SUPf RGASUAS
Rio de Janeiro: Av. Erasmo Braga, 299 - 7° and. • Tel.: 224-4166 -

Telex (021) 21308 ¦ PAUT - Embratur 080048800.8
Sio Paulo: Rua Libero Badaró. 425 - 22° and. • Tel.: 36-6392 -
Embratur 080048801.6 .

Passabra
MUNDIALITO — URUGUAY — 15 dias

SAÍDA — 28 de Dezembro
Avião Jato — Hotel de 1a c/café — passeios —
traslado — Ingressos tribuna olímpica
AÉREA: Rio —US$430,00

São Paulo —US$364,00
TERRESTRE: US$ 1.295,00

AGfNCIA Dl VIAGÍNS f TURISMO

0«U>O j> SUWHGAS1MS
Rio de Janeiro: Av. Erasmo Braga, 299 - 7.° and. - Tel.: 224-4166 -

Telex (021) 21308 • PAUT - Embratur 080048800.8
Sio Paulo: Rua Libero Badaró. 425 - 22.° and. - Tel.: 36-6392 -

Embratur 080048801.6 __

Brasilia — O Deputado Má-
rio Stamm (PR) entregou on-
tem ao Presidente da Câmara
dos Deputados, Sr Flavio Mar-
cilio, oficio comunicando seu
desligamento da bancada do
PDS, Ele explicou que adotava
essa poslçáo "por um imperati-
vo de sobrevivência, problemas
com o prefeito de Londrina, na-
da tendo contra o Palácio do
Planalto ou o Governador Ney
Braga". A bancada do PDS es-
tá agora reduzida a 215 deputa-
dos, para uma maioria absoluta
de 211.

Eleito deputado federal com
mais de 11 mil votos no munici-
pio paranaense de Londrina, o
Deputado Mário Stamm disse
que se desliga do PDS por lhe
faltar espaço político dentro do
Partido. Acusou o prefeito de
Londrina, ex-Deputado Anto-
nio Bellnatti, que saiu do anti-
go MDB para o PDS, de fazer
uma administração apenas pa-
ra o seu grupo, sem atender às
reivindicações dos demais cor-
religlonários.

CONVITES
"Eu nunca consegui fazer

uma só nomeação em Londri-

Vá passar 3 semanas
na casa de um viking

Programa de
Convivência
Familiar na
Escandinávia
(Dinamarca)

Jovens brasileiros, de 14 a 25 anos. de am*
bos os sexos e com conhecimento da
língua inglesa, estão convidados a conhe-
cer o die-a-dia de uma família da Estían-
dinôvia.
Durante 3 semanas o participante irá fazer

Rarte 
de uma família cuidadosamente se-

iclonada, conhecendo o seu modo de vi*
da, sua cultura, seus costumes e tra-
dições.
As aulas serio em colégios e universida-
des locais. Após o programa, inicio de
uma excursão visitando Copenhague, Pa*
ris e Londres, com traslados, acomo-
dações em hotéis de V classe e guia bra*
sileiro acompanhante.
Este é mais uma iniciativa da Nacional
Empresa deTurismo.sob o patrocínio do
People to People, uma organização de in-
tercâmbio cultural, fundada em 1966 pelo
presidente americano Eisenhower.

Partidas: 18 e 25 de janeiro
Preço: parte terrestre US$ 1.164.00

INSCRIÇÕES SÓ ATÉ 19 DE DEZEMBRO

* NACIONAL
EMPRESA DE TURISMO SA.
Av. Rio Branco, 1S6 s/loja 301
Tel. (021)262-4142- Rio de Janeiro
Embratur n". 0600334000/RJ

SOS
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VERDADEIRO
FESTIVAL DE TURISMO

FLÓRIDA FESTIVAL (c/DImiy)
-15 DIAS-USS 770

AMERICAN FESTIVAL(c/Mliml.onindc.
wi.ii.in. York) -16 DIAS -USS98D

ROMANTIC FESTIVALiN.vork.ittVtpi,
Loi Angtl» , $. Fu):
A-c/N.OrtuntsMIiml —200IAS—USt 1264
B-e/MiilcoíAuputai — 200IAS —USS129B

Preços parle terrestre, em aptos, duplos
Cruzeiros Opcionais às Bahamas

1 Diversos planos de financiamento
1 Consulte o seu Agente de Viagens

EMBRAIUB N' 080095600 I

OLpJLtDÜLluLr
Rui <U OulMnUl. 19 • Gr 207 • 7,11. 23? 0840
724 593S - 242 2813 ¦ 231 2310 ¦ 222 0S77

ESPECIAL
DOMINGO

==-^||SP
JORNAL DO BRASIL

Cruzeiros no
abreu Funchal abreu
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AMAZÔNIA-FERIAS 27 di»
SANTOS - RIO - VITÓRIA - RECIFE - BELÉM - MANAUS — SAO LUIS

FORTALEZA - NATAL — SALVADOR - RIO - SANTOS.
Oastlno Chagada Saida
Samoa 14.00 hrt 19.00 hrt
Rio 9.00 hrs 13.00 hr»

I Vitória 9.00 hr» 23.00 hrt
I Nav*ga;io —
l Nivtflíçlo —
I RwHa 7.00 hr» 20.00 hrt
I N«vefl«ç4o —
I Navegação —
I Batem  19.00 hr» —
I Bolem....
I Navegação —
I Navagaçto —
I Manau».. 14.00 hra
I Manau»  —

«a Dattíno

— 19.00 hra

21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
01/02
02/02

Chagada Sida
Manau»  3.00 hr»
Navagaçío —
NavagaçSo —
S»oLul»  8.00 hra 20.00 hra
Fortalaxa 22.00 hra —
Fortalaza  16.00 hra
Natal 11.00 hra 22.00 hra
Navagaçao —
Salvador 11.00 hra —
Salvador  1200 hra
Navegtçâo —
Rio 14.00 hr» 19.00 hra
Samoa 9.00 hra —

PRATA FERIAS i3 d.,
RIO - SANTOS - BUENOS AIRES

MAR D. PLATA — MOTEVIDÉO
SANTOS - RIO

O* Daatino Chagada Salda
01/02 Rio  _ 19.00 hra
02/02 Samoa  9.00 hra 14.00 hra
03/02 Navagaç»o _
04/02 Navagaçto _
06/02 a Ain*  8.00 hr» —
06/02 B.Alra»  — 19.00 hra
07/02 Mar O. Plata... 17.00 hra —
08/02 Mar D. Plata... — 14.00 hr»
09/02 Montavldéo... 6.00 hra 24.00 hra
10/02 Navagaçío —
11/02 Navagaçao -
12/02 Santoa  11.00 hra 16.00 hra
13/02 Rto  17.00 hra —

NORDESTE 5 dia,
SANTOS - RIO - VITÓRIA - RECIFE
NATAL - FORTALEZA - SALVADOR

RIO — SANTOS
Oa D—Ono Chagada Saída

12/02 Santoa  - 16.00 hra
13/02 Rio 7.00 hra 13.00 hra
14/02 Vitória 9.00 hra 23.00 hra
15/02 Navegação —
16/02 Navagaçío -
17/02 Ftodf» 7.00 hra
16/02 Natal 4.00 hra
19/02 Fortalaza 13.00 hr»
20/02 Fortalaza....
21/02 Navagaçío
22/02 Salvador 8.00 hra
23/02 Salvador
24/02 Navagaçío
25/02 Rio 14.00 hr» 18.00 hr»
26/02 Santo* 10.00 hra —

17.00 hrt
16.00 hrt

— 1.00 hra

— 12.00 hra

Cruzeiros em outras datas peça-nos folhetos
RIO RUA MÉXICO: 21 - LOJA

TEL.: 220-032?. (PABX)

Embratur 0000 2-00-41-9
FUNDADA - EM 1840

PAULO: AV. IPIRANGA 796
3? ANDAR

TEL: 222-6233 (PABX)
Embratur 080068101-6-SP

na. O prefeito não atende H'J
pedidos da gente", dizia o Srs
Mário Stamm no gabinete do",
presidente da Câmara dos De— •
putados, afirmando que sai do
Partido governista sem qual-"
quer ressentimento do Palácio- ¦
do Planalto ou do Governador
do Paraná, Sr Ney Braga. Ex-"
pllcou que foi eleito deputado"
federal tendo 18 mil votos nà'
regiáo de que Londrina é o pulo-
de Irradiação. .. -v

" . I .
O Deputado Mário Stamm-

disse que já foi convidado pelo
Deputado Hamilton Vilela, do
PTB paranaense, pelo ex-
Governador Jaime Canet Jú-,
nior — que dirige o Partido-
Popular no Estado — e pelo.
Senador José Richa, um <íos.,
lideres regionais do PMDB.

Confessou que está propenso'
a ingressar no Partido Popular,- >
tendo em vista sua afinidade-
com muitos dos peplstas para';v,
naenses, inclusive com o ex-..
Governador Jaime Canet Jú-
nior, que "fez uma excelente
administração no Estado".

Petebista não
aceita Erasmo ¦'h.i.i

O Partido Trabalhista Brasi-
leiro, através de nota oficial li-
da na Câmara pelo Deputado
Jorge Cury (RJ) negou ontem
qualquer contato com o Depu-
tado federal Erasmo Dias
(PDS-SP) e garante que jamais
o aceitaria em seus quadros.

"Reiteradamente"—diz a no-
ta — "a imprensa tem feito alu-
soes à possível vinda do Depu-
tado Erasmo Dias para o PTB,
inclusive declarações a eleatri-

buidas envolvendo o Partido e
o nome do Sr Jânio Quadros,

A Comissão Executiva Nacio-
nal provisória esclarece que 0
PTB nada tem a ver com o'
citado deputado, que jamais
manteve qualquer contato com
a estrutura partidária, mesmo
porque o PTB náo o considera
compatível com o seu pensa-
mento político e, Interpretando,
os sentimentos de suas bases, a
direção partidária jamais o
aceitaria em nossos quadros".

- — m U

>'V "

Ex-emedebista
adere ao Governo

. 
' 

.VfTOl t

Salvador—O Prefeito de Ita-
Julpé, Oenebaldo Souza San-
tos, eleito pelo extinto MDB,
vai aderir ao PDS durante a
convenção do Partido no seu
município, produtor de cacau,
no Sul do Estado. A noticia foi
dada ontem pelo secretário-
geral do PDS baiano Deputado
Murilo Cavalcante, e surpreen-
deu até os dirigentes do PMDB
local.

O Sr Genebaldo Santos náow«a
foi encontrado ontem na sede'"
do município, tendo viajado pa,--..
ra sua fazenda. A mulher-do..<¦¦"
Prefeito, porém, D Altair Souza .,
Santos, náo apenas confirmou -. "'
o Ingresso no PDS, mas tanv-.<,.'."
bém revelou que a ficha de ins-",;,,,
crição do Prefeito foi abonada.,,,,,
pelo próprio Governador Anto-. •
nio Carlos Magalhães. < ¦*.»-.¦

Oposiçôes e Passarinho
criticam projeto que ^
amplia Colégio Eleitoral

Brasilia — Não obteve boa repercussão junto aps-":.'.:.
Partidos de Oposição a proposta de emenda constitu- < •
cional do Deputado Henrique Brito (PDS-BA) qué'.-¦••¦.
inclui no Colégio Eleitoral que elege o Presidente da «>
República um vereador de cada Câmara Municipal do • -s-
pais.

Os líderes do PP, PMDB, PT e PDT condenaram.a ,
iniciativa, considerando-a casuística. O ,líder do PDS.
na Câmara, Deputado Nelson Marchezan, disse que não. _
tinha examinado ainda o assunto, mas o líder rto Z.
Senado, Sr Jarbas Passarinho, não gostou da proposta; „
do representante baiano. , !»•„"*
ELEIÇÕES DIRETAS

O líder do PMDB na Câmara,
Deputado Freitas Nobre, disse
que seu Partido é a favor de
eleições diretas para a Presi-
dència e que "não há cegonha
eleitoral que cubra o colégio
eleitoral democrático que é o
povo".

A seu lado, o líder do PT,
Deputado Aírton Soares, afir-
mou que "o Deputado que fez
esta proposta está a fim é de
conseguir apoio dos vereadores
para se manter na Associação
Brasileira dos Municípios, por-
que nem ele acredita na sua
emenda". Durante o almoço, os
Srs Aírton Soares e Henrique
Brito se encontraram no res-
taurante do Senado, e o parla-
mentar do PT falou: "Deixa dis-
ao, Henrique, pára com isso,
que é safadeza". O deputado
baiano apenas riu.

O líder do PP na Câmara,
Deputado Thales Ramalho, de-
tendeu a eleição direta em to-
dos os nivela, lembrando que a
emenda "anücasuismo" a ser
apresentada hoje contém dis-
positivo claro, impedindo a rea-
llzaçáo de eleições indiretas.

Para ele, "a mera alteração
do colégio eleitoral é mais um
casuísmo que não resolve abso-
lutamente nada". Sobre o fato
de parlamentares do PP — co-
mo o Sr Daso Coimbra (RJ) —
terem assinado a proposta de
emenda, o Sr Thales Ramalho
reagiu dizendo que isso náo sig-
nlfica que o parlamentar vá
obrigatoriamente votar a favor
dela. Acha que muitas vezes

um parlamentar assina uma,
emenda simplesmente pára"'
completar o número de assíria-™'-
turas e permitir que ela verifiér"
ao debate."Mas não se obriga''.:.-
ao voto" — frisou.

O Sr Alceu Collares (RS), li- •
der do PDT, considerou a ini-
ciativa do Deputado Henrique
Brito "uma das muitas emen-
das que não levam ao apertei-
çoamento do regime democra-
tico" e disse que ela deve ser
rejeitada "porque consagra o .
casuísmo e mantém a eleição: •.
indireta, que no Brasil, nos ültí-.'
mos 16 anos, não é nem Indireta- ...
nem eleição, mas apenas uma -
nomeação." .-..--_- -

O Senador Jarbas Passai!-'' '
nho, a princípio reticente, de-'¦"
pois de dizer que preferia exa-¦•* -
minar com mais calma o assun-' - -
to, terminou por revelar sua'po—L,
siçáo contrária â emenda-do..',
Deputado Henrique Brito. ••;-.:.

A seu ver a simples alteração. ¦"
das regras do Colégio EleitoraT""
não significa coisa alguma, por- 

'
que a eleição do Presidente da m
República continuará a ser rea-"'j v
lizada pela via indireta.' ' r»f*"

— Não é para se jogar forav. .
Mas é "ma iniciativa que me- .
leva a examiná-la com mais va-.
gar e profundidade — disse.-': •.

O Deputado Djalma Marinho,"
candidato independente â Pre-.'"
sidência da Câmara, nào sabia»"
ainda no que consiste a emen-"' •
da. Quando soube, sorriu e afirr-r ¦
mou: "Quanto mais engrande-.-
cer o Colégio Eleitoral, mais a .
gente vai Indo, vai indo, até.
chegar à eleição direta de Presi-
dente." -.''"
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Alacidistas não aceitam acordo com o PDS
Abi-Ackel tem reunião com Golbery

Belém — O Ministro da Justi-
ça, Ibrahim Abi-Ackel, chega
hoje "a Belém, para tentar con-
vencer os deputados alacidis-
tas a retomarem ao PDS, de
oride saíram na semana passa-
da sob a alegação de falta de
condições para uma comrlvên-
cia pacifica com o grupo fiel ao
Senador Jarbas Passarinho. O
Ministro vai encontrar dificul-
dades para cumprir sua missão,
porque os parlamentares reafir-
mavam ontem a sua disposição
de nào voltar para o Partido do
Governo."Nào há qualquer posslbilida-
de de recuo" — disse ontem o
Deputado Célio Sampaio, lider
do Governo na Assembléia Le-
glslativa, acrescentando que a
decisào de abandonar o PDS "é
Irreversível". O Ministro Abi-
Ackel decidiu vir a Belém, tal-
vez num último esforço do Pia-
nalto para conciliar as duas li-
deranças pedessistas, depois
que ò Governador Alacid Nu-
nes lhe comunicou ter fracassa-
do ha tentativa de levar os par-
lamentares de volta ao PDS.

REQUERIMENTOS

O Governador Alacld Nunes,
afirmou, na reuniào que man-
teve anteontem com os depu-
tados do seu grupo, que não
mais deseja concorrer ao Sena-
do em 1982, estando decidido a
permanecer no Governo até o
flm do seu mandato. A revela-
ção foi feita pelo Deputado Cê-
lio Sampaio, para quem isso
significa a rejeição da proposta
do Senador Jarbas Passarinho,
feita- através do Ministro da
Justiça. O Governador Alacid
Nunes concorreria ao Senado e
o Senador Jarbas Passarinho
indicaria o candidato ao Gover-
no do Estado.

Na Assembléia Legislativa, o
bloco do governador, agora in-
dependente, apresentou dois
requerimentos que váo reacen-
der a luta entre os dois grupos.
O primeiro requerimento pro-
põe um "voto de desagravo ao
Governador Alacld Nunes pe-
los insultos proferidos pelo Se-
nador Jarbas Passarinho em
entrevista e discurso na con-
vençáo nacional do PDS". O
segundo propõe "aplausos ao
Deputado Jader Barbalho
(PMDB) pelo lançamento da
sua candidatura ao Governo do
Estado".

Na Câmara municipal de Be-
lém; os quatro vereadores que
ficaram no PDS, depois da sai-
da dos cinco do grupo alacidis-
ta, divulgaram ontem do-
cumento em que reafirmam sua
fidelidade ao Senador Jarbas
Passarinho: "Estamos com
Vossa Excelência porque esta-
mos com os legítimos Interes-
ses e as mais justas esperanças
do Pará e dos paraenses", diz o
documento. Um dos vereadores'
que o assinaram, Daniel Cardo-
so, está ameaçado de perder
seus vencimentos de professor
da Fundação Educacional do
Pará por recusar-se a aderir aos
alacidistas.

O Vice-Governador Gerson
Peres (da corrente Jarblsta),
que também esteve em Brasília
no último fim de semana, e
manteve um demorado encon-
tro com o Ministro Golbery do
Couto e Silva, voltou a Belém
afirmando que o Presidente Fl-
gueiredo deseja o entendimen-
to "em bases honrosas". Na sua
opinião, a conciliação ainda é
possível, "porque em politica
tudo é possível". Ele condenou,
contudo, o que chamou de "pi-
tonisas da desagregação". Ad-
vertiu contra o "aliciamento
ameaçador, porque ninguém
será esmagado e os prefeitos
poderão contar, se assim o de-
sejarem, com o apoio direto do
próprio Presidente da Repúbll-
ca", que ele Incluiu entre os
amigos que estarão ao lado do
Senador Jarbas Passarinho.

Deputados têm
oficio assinado

jã está pronto e assinado o
oficio pelo qual os Deputados
federais Osvaldo Mello e Bravo
de Carvalho, ligados ao Gover-
nador do Pará, Alacid Nunes,
pedirão o desligamento do
PDS Por solicitação do Gover-
nador, entretanto, eles preten-
dem esperar o retomo do Minis-
tro Ibrahim Abi-Ackel de Be-
lém, hoje à tarde, para, de açor-
do com o resultado das nego-
ciações com os 11 deputados
estaduais que se afastaram do
Partido, tomarem uma decisão.

O Deputado Osvaldo Mello
mostrou-se ontem pessimista
âuanto 

às chances do Ministro
a Justiça em convencer os

parlamentares a retomarem
para o PDS. Disse que o Sr
Alacid Nunes já tentou persua-
di-los sem resultado e, para evi-
tar a suposição de que estaria
interessado em conservar a si-
tuação como está, foi sincero
como Ministro Abi-Ackel: que
elé tente, porque seus esforços
foram Inúteis.
OS"JARBISTAS"

Embora circulassem ontem
pelo Congresso versões de que
o Senador Jarbas Passarinho
teria desistido de disputar a
indlcaçáo do Partido ao Sena-
dd,-ém função de alguma pro-
messa do Palácio do Planalto
gárahtindo-lhe importante car-
go depois de 1982, os três depu-
tados Jarbistas — Manoel Ri-
beiro, Sebastião Andrade e An-
tônlo Amaral — desmentiram o
boato.

Disseram que, com a dlsposi-
çftof do Governador Alacid Nu-
nés em permanecer no Governo
ate o fim de seu mandato, o
eventual candidato ao Senado
— que seria o próprio Senador
Jarbas Passarinho — correria o
risco de ser marginalizado pelo
governador.

DO FABRICANTE
AO CONSUMIDOR!

PRODUTOS EM
FIBER6USS
TANQUES OE LAVA
ROUft»
PISOS PAttA BOX
DE CHUVtlBO
bancas de pia
cubas para pia
banheira:, normaise para box de o
VEBO
DIVERSAS CORES
EUPILHltvEIS
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Brasília — O Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, depois de um en-
contro que manterá hoje pela manhã,
com o Ministro Golbery do Couto e
Silva, no Palácio do Planalto, viaja à
tarde, para Belém, a flm de tentar uma
composição no PDS do Pará e o rein-

gresso dos 11 deputados estaduais do
grupo do Governador Alacid Nunes
que deixaram o Partido.

Em telefonema recebido ontem do
Governador Alacid Nunes, o Ministro
Abi-Ackel soube que sua presença é
"imprescindível" para a pacificação

do PDS paranaense. Ele aceitou pron-
tamente ao convite, mas ouvirá do
Palácio do Planalto quais os pontos
que podem ser negociados entre os
alacidistas e a facção do Senador Jar-
bas Passarinho.
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DÊ A quem V. ama o privilegio de ouvir o que seus familiares dizem:

UN MO»! APARELHO VIE1AT01
SURDEZ

Minúsculo, sem molde, sem lio. niguém nota que V. usa aparelho.
E em troca de aparelho usado, por um Novo Viennatone série 1981. até 1 B/12/
80 pagaremos pelo seu um valor duplo. E facilitamos as condições que quiser.

Peça demonstração em sua casa.
HERMES f ERMANDES S.A. VieiUialone

H'0: Av. Rio Branco. 133 -16 = - Tel 252-9624 Tiiuca. Cone* a, Boni.m 370 • SL 204Fabrica: R. Santana 148 . Tel 224-9053 Me*i R Dias da Cru 155. Gr 60'
Catete: Lgo. Macnaío. 11 ¦ Lou Madureira: R Mana Freitas % - Gr 602
Botalogo Vol da Patna 452 • Loia Penna Av Sras Oe Pina 24 - CO 4
Copa I: Av. Copa. 542 Gr 309 Nrteroí: Cel Gomes Macnado 38 ¦ Gr 404/5
Copa II Av Copa . 945 ¦ SL '06 B Honronte R Cutitit» 689 - Gr 702

LIVRO
JORNAL DO BRASIL

SÁBADO
CADERNO B

A Vila é fei-
tico. Pura
mandinga. Quem
conhece se entrega.
Ah, essa Vila quetantos poetas criou
e que inspira tanta
poesia! Sair
da Vila? Jamais. A
Vila é vida. E boa
vida. Se dia, o
reboliço náo chega.
Se noite, o silêncio
apenas quebrado
pelo som das seres-
tas gravadas em
cada esquina.
Poesia pura. Isso
é que é vida. Isso
é a Vila.'Duvidas en-
táo queelaenfeitiça?

Quem co-
nheceVilaNc-
bre Residencial
não vacila. E de-
cisão certa,
à primeira vista.
Afinal, escolhe ao
mesmo tempo
os melhores pontosdas duas ruas
onde Vila Nobre
Residencial tem
suaa\írentes:28de
Setembro e Conse-
lheiro Àutran.

A Vila é uma
cidade indepen-
dente. Tem de
tudo, pra toda gen-te. Condução,
lojas para senhoras,
crianças e ca-•valheiros. Como
antigamente,
compra-se por ali
mesmo, vive-se
e diverte-se à
grande. E com a
tranqüilidade de
uma escola, um
hospital, praças e
jardins e até uma
igreja por perto.Não é mama
de grandeza, náo.
Mas alguém du-
vida, ainda, que o
Boulevard é um
dos maiores eme-
lhoressupermer-
cadosdoRio?

Av. 28 de Setembro, 226 - Vila Isabel.
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ípeciais de patins,claro! Pista de

Pois venha
e fique na Vila.
Perto de tudo queébom.

Sinal verde
para a alegria de
viver. Aqui
todo espaço foi plane-
jado para o lazer.
A grande quadraxMivalente
)ara basquete, vôlei,
ütebol de salão,
xistem pistasesi

é"Cooper".
E mais 2 pis-cinas. sauna

finlandesa e sala de
massagens pararelaxai-.

O playgroundé completo. E o
salão de festas, cri-
ado para ser
usado de verdade.
E o verde? O verde
continua verde
e mais vivo do
que nunca.

Vai crescei",
dar sombra e lugar
para conversa sos-
segada, esticada -
como e tradição en-
tre amigos e gente
que se ama.
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Umprojeto
que vai fazer
escola na Vila.
Bonitonaíàchada.
Elegante no estilo.
Perfeito para mo-
rar. Maravilhosa-
menteplanejadopor
Edson eEdimun-
do Musa. Duas uni-
dades independen-
tes, com entradas
também indepen-
dentes pelas ruas
28 de Setembro
ouConselheiroAu-
tran. Cada uma
com seu hall priva-tivoondeum
porteiro vigia-seja
noite, seja dia.
Sistemãdeinterfo-
nes ligando os
apartamentos com
a portaria egara-
gem com portaeletrônica.

Segurança, is-
soéoquesecna-
ma, e mais do quenunca se precisa.

Garagem com
vaga exclusiva.

Pois suba en-
tão pelos eleva-
dores de alta velo-
cidade, chegando
ao teu andar.

E, bem vindo
ao lar.

Sala e 2
quartos. Um no-
vo conceito
de morar e viver
com poesia. Um
apartamento
de dois quartos dife-
rente, para quem
gosta de criai" seus
próprios ambien-
tes. Sala na me-
dida certa, com es-
paços bem estru-
turados.Doisba-
nheiros sociais, co-
zinhaeáreadeser-
viço, tudo azulejado
ate o teto. Esqua-
drias de alumínio.
Acabamento de
primeira, como
diriam os amin-

cios imobiliários.
Mas nós

dizemos: um aca-
bamentoSOCICO,
com planta inteli-
gente, detalhes ., .
nobres, como as jar- feinço,ningu<
dineiras das escapa. Olha (
janelas. Pasmem!
Jardineirasnas
janelas!Venha conhe-
ceraplantado
Vila Nobre Resi-
dencial, no próprio

local. Onde o fei-
tico vai te pegai'.

De um bom
negócio com
uma pitada de""'' ' em
escapa. Olha e
consulta a tabela
de preços para con-
firmar. O preço é
justo e sem segre-
do. E mesmo de
mexer com o cora-
cão.
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Depressa!
Procura o corretor

de plantão
à tua espera das

8às22hs.
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COMr-ANHIA
CONSTRUTORA

SOCICO

Financiamento

<Ê> UNIBIXNCO

Preço a partir de: Cr$ 2.530.Õ00,
Sinal:  Cr$ 27.830,
Escritura: ...:...,.;....;„. Cr$ 98.670,
Mensais fixas: ....„..;;..:.. Cr$ 6.072,
Saldo financiado em até 15 anos.

Utilize o seu F.G.T.S.
, ENTREGA EM 18 MESES

'liinejiimentue Vendas:

_^CONSULTAN**^ Imóveis
Av Epitácio Pesfoa, 874 • LA( K )A.
TEL: 2594032 ¦
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PDS reúne executiva hoje
Carreta PMDB fecha questão para eleger Marinho

Brasilia—A comissão execu-
tiva nacional do PDS reúne-se
às 10 horas de hoje sob a presi-
dência do Senador José Sarney
em sua sede, no Setor Comer-
ciai Sul, para decidir sobre a
elaboração do regimento inter-
no do Partido, estabelecer me-
todos de trabalho e distribuir
tarefas, segundo revelou o seu
secretário-geral, Deputado
Prisco Viana.

Acredita-se que, na primeira
reuniào da executiva nacional
desde a sua eleição, ocorrida
domingo, o Senador José Sar-
ney discuta com a direção par-
tldária os nomes de politicos e
juristas que poderão integrar a
comissão que vai preparar um
projeto de reforma constitu-
cional.

PMDB ainda compõe chapa
Brasília — Hoje ou amanhã

estará pronta a chapa da Co-
missão Executiva Nacional do
PMDB, a ser escolhida pelo Dl-
retório Nacional, durante a con-
venção do Partido, sábado e
domingo. Há dúvidas até agora
quanto à indicação de alguns
cargos, como a 3* vice-
presidência. A secretaria-geral
deve ficar com o Senador Pedro
Simon (RS).

Até ontem se tinha como cer-
ta a escolha do ex-líder do
MDB, Sr Alencar Furtado (PR),
para a 3* vice-presidência. Os
Srs Teotônio Vilela (AL) e Mi-
guel Arraes (PE) estão confir-
mados na 1* e 2' vice-
presidências. Um dirigente do
Partido confirmou, também, a
Inclusão dos Senadores Franco
Montoro e Orestes Quércia, de
São Paulo, como vogals da Exe-
cutlva.

Cury critica ex-Governador
O líder do PTB na Câmara

dos Deputados, Jorge Cury,
classificou, ontem, "de ridicu-
Ia" a afirmação do Sr Leonel
Brizola, feita no Rio Grande do
Sul, quando disse que o Sr Jã-
nio Quadros renunciou à Presi-
dência da República por exces-
so de cerveja. Lembrou que "o
homem que voltou ao Brasil
para fazer acusações, sem pro-
vas, contra pessoas e institui-
ções, deveria estar no hospício
e não solto pelas ruas".

"A história não perdoa os co-
vardes nem os mentirosos" —
acrescentou o líder trabalhista
— "e ela registra, de maneira
indelével, que Jânio, seguido
pelo Jornalista Hélio Fernan-
des, foi um dos brasileiros a
sofrer a pena de confinamento.
Amargou aqui os rigores do os-
traclsmo e das perseguições,
enquanto Brizola, custeado nâo
se sabe por quem, tezia do exi-
lio tão badalado hoje um Incri-
vel convescote".

Ney adoece e cancela almoço
Curitiba — O Governador

Ney Braga cancelou ontem o
tradicional almoço de fim de
ano com a Imprensa, alegando
estar resfriado. Segundo o Pala-
cio Iguaçu, o Governador sus-
pendeu suas audiências para

descansar e poder enfrentar a
agitada programação que o le-
vara pela manha a Londrina, a
fim de recepcionar o Presidente
Figueiredo que b tarde estará
em Curitiba para inaugurar a
fábrica da Volvo.

rompe com
Brossard

Brasilia — O Senador Evan-
dro Carreira (PMDB-AM) anun-
ciou, ontem, seu rompimento
com a liderança do Partido,
afirmando, durante declaração
de voto, que não aceita mais o
Senador Paulo Brossard como
lider e vai exigir da Oposição"um comportamento mais atl-
vo e mais contundente, que não
fique apenas na troca de galan-
teios e de lenços perfumadoscom a situação".

O representante amazonense
se irritou porque o líder do
PMDB permaneceu em plena-
rio e votou favorável a matéria
de Interesse do PDS, "quando
tinha oportunidade de dar uma
demonstração de força, obri-
gando o Partido da situação a
se esforçar para garantir a apro-
vaçáo do projeto". O líder do
PDS, Sr Jarbas Passarinho, se
antecipou na defesa do Sr Pau-
Io Brossard, que foi aplaudido
pelos pedessistas.

Bancada debate
liderança

A bancada do PMDB no Se-
nado reúne-se hoje, à noite, pa-
ra saber se o Senador Paulo
Brossard (RS) pretende ou nâo
continuar na liderança pela ter-
celra vez consecutiva. Os parti-
dários do Senador Marcos Frei-
re (PE) levantarão a necessida-
de do rodízio no posto.

O PMDB definirá, na reunião,
os seus candidatos à Mesa do
Senado, em que terá direito a
duas secretarias. Os Srs Cunha
Lima (PB) e Orestes Quércia
(SP) sâo candidatos jâ lança-
dos, mas alguns senadores pre-
tendem submeter à bancada o
nome do Sr Itamar Franco
(MG).

Ulysses comunica
candidato

Braillia/Son|o fogo
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A declaração do Deputado

Djalma Marinho (RN), cândida-
to dissidente do PDS a presi-
dente da Câmara, de que não
tem compromissos com chapas
à Mesa Diretora, mas apenas
com a instituição, surpreendeu
o presidente do PMDB, Depu-
tado Ulysses Guimarães. Mes-
mo assim, ele se reuniu, ontem
à noite, com o Sr Djalma Mari-
nho, para lhe comunicar a posi-
çâo do Partido.

No encontro de ontem, o pre-
sidente do PMDB, segundo re-
velou antes, Iria comunicar a
decisão da bancada, por acla-
maçâo, de apoiar a candidatura
do Sr Djalma Marinho e organi-
zar uma chapa independente.
Aos Jornalistas, no final da tar-
de, o Sr Ulysses Guimarães ob-
servou: "Tem que haver recl-
procldade. No nosso apoio e do
apoio dos dissidentes do PDS."

Para o secretário-geral do
PDS, Deputado Prisco Viana,
se a Oposição está apoiando a
candidatura dissidente, "nós
vamos encher a chapa do Depu-
tado Marchezan com deputa-
dos do PDS, nâo dando ne-
nhum lugar na Mesa Diretora
aos oposicionistas."

O lider Marchezan, porém,
preferiu nâo fazer comentários,
alegando que teria de ter a in-
formação "oficial" do presidên-
te do PMDB. "Eu ftü comunicar
ao Deputado Ulysses que seria
candidato e ele ficou de subme-
ter o assunto à bancada Tenho
agora de aguardar sua respos-
ta" — disBe ele.

Informado da expectativa do
Sr Nelson Marchezan, o Sr
Ulysses Guimarães, sem evitar
um sorriso Irônico, comentou:

— Se vou comunicar ao lider
Marchezan a nossa decisão?
Pode ser. Não terei nenhuma
dificuldade nisso. Vamos gastar
o latim..
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\ Natal Garson
s Festa de

preços baixos.

LANÇAMENTO
POLYSISTEM 150
Amplrficador stereo 150 w com
equalizador integrado. Tape deck
frontal, full auto atop com Dolby.
Toca-discos automático Belt Drive.
2 caixas acústicas 70 w, bass
reflex.
Rack com rodízios e portas de

•vidro fume (OPCIONAL).

Avista 107.702,
ou

15.386,
15.386,

1 de

+ 6 de

Total s/ juros 107.702,

POLYSISTEM80
Amplificador stereo 80 w com
equalizador integrado. Tape deck
frontal full auto atop com Dolby.
Toca-discos manual e automático
completo.
2 caixas acústicas 40 w bass
reflex. Rack Opcional..

Total 8/ juros

.IFÍCÃÜÕRÈS AMPLIFICADORES AMPLIFICADORES AMPLIFÍCADORES AMPLIFICADORES AMPLIFICADt

Y í"bb (0 a» i
AP. 3070 Stereo 70 w.

AP. 3100 Stereo 100 w.

PR 4080 AM/FM «0 w.

PR 4150 AM/FM 150 w.

PR 2200 S AM/FM 200 w.

Avista
12495,
16.261,
27.041,

34.286,
29.785,

ENTRADA

1.785,

2.323,

3.863,

4.898,

4.255,

PRESTAÇÃO.

6x1.785,
6x^.323,
6 x 3.863,
6x4.898,
6x4.255,

TOTAL S/JUROS

12.495,

16.261,

27.041,

34.286,

29.785,

-DISCOS TOCA-DISCOS TOCA-DISCOS TOCA-DISCOS TOCA-DISCOS TOCA-DISCOS TOCA-DISCOS TOC

JL -à—_ga____»_l¦•t-ijj"11:'F1%

TD 1000 Automático

TD 3000 Direct Drive

TO 6000 Direct Automático.

PRESTAÇÃO

6x2.212,

6 x 3.700,

6 x 4.240,

TOTAL S/JUROS |,
15.484,

25.900,

29.680,

AS ACÚSTICAS (PAR) CAIXAS ACÚSTICAS (PAR) CAIXAS ACÚSTICAS (PAR) CAIXAS ACÚSTICAS (PAR)

Monitor I 70 w Suip. Acúst.

Monitor IIS0 w Susp. Aeúrt.

Vox 100 S 100 W Bas* Reflex

Vox 150 S150 w Bim Reflex.

Avista
24.605,
35.343,
25.802,
47.804,

ENTRADA

3.515,

5.049,

3.686,

6.829,

PRESTAÇÃO

6x3.515,
6 x 5.049,
6x3.686,
6x6-829,

TOTAL S/ JUROS

24.605,

35.343,

25302,

47.804,
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Garson
Uma queslâo de respeita

NOVA LOJA DA GARSON:
Madureira: Av. Edgard Romero, 197

CENTRO: Utugúaana. 5 Ouv.dor. 137 -Alfândega. 116/118
COPACABANA: Raimundo Corroa. 15/19 - Copacabana.
462-B - IPANEMA: Visconde de Pitap. 4B - BOTAFOGO:
Marquês de Abranles, 27 ¦TUUCA:CondedeBonfim. 377-B
MEIER: Das da C. u _. 25 ¦ MADUREIRA: Carvalho de Souia
282 • Carolina .Machado. 352 • BONSUCESSO: Cardoso de
Moraes. 96 ¦ CAMPO GRANDE: Ferreira Borges. 6/8
CAXIAS: Pres. Kennedy. 1605/1607 ¦ S. i. MERITI: Maln;
103 • N. K3UAÇU: Amaral Penolo. 416/420 - NrTERÓI: Cel
Gomes Machado. 24/26 - S. GONÇALO: Nilo Peçanha. 47

PENHA' Rua Plínio de Oliveira. 5"

NAGARSON O SEUNAIÂL NAO CHEGA ATRASADO, rio sul: a^ ate as 22 heras
Conheça • nova lojt Ganon da Ilha, R. Cambaúba, 6.
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Miro e Tancredo presidiram a reunião da Executiva do Partido Popular

PP mantém nota de apoio
Depois de mais de duas horas de reunião, os

membros da Executiva do PP decidiram man-
ter a nota que o Partido divulgou há 20 dias e,"diante do fato concreto do lançamento da
candidatura Djalma Marinho", recomendar à
bancada que organize uma chapa Independen-
te com o parlamento do Rio Grande do Norte
como postulante à Presidência da Câmara.

Somente hoje o Partido divulgará uma nota
oficial sobre a reunião, porque o Senador Tan-
credo Neves argumentou que o encontro termi-
nou quase sete horas da noite e dificilmente as
informações seriam bem aproveitadas pela im-
prensa.

A nota
A nota do PP náo feia no nome do Deputado

Djalma Marinho, mas "convoca os companhei-
ros dos demais Partidos para que, em defesa da
soberania do Poder Legislativo, tenhamos cha-
pa Independente de candidatos à Mesa da
Câmara dos Deputados".

Assinala ainda: "Frustrados na reconquista
de nossas prerrogativas, náo podemos suportar
a Interferência de forças estranhas ao poder em
assunto de nossa exclusiva competência, sob
pena de náo mais merecermos o respeito da
nação".

Termina dizendo que "os detentores do po-
der ainda náo se livraram dos vícios do autori-
tarismo e procuram destruir, na sinistra mar-
cha do conünuísmo, as Instituições que verda-
deiramente representam o povo".

O Sr Thales Ramalho confirmou que a ban-
cada do PP estará reunida no dia 25 de feverei-
ro para decidir sobre os candidatos à Mesa da

. Câmara.
O Deputado Hélio Campos (PDS-Roralma),

Coronel da reserva da FAB, comunicou ontem,
formalmente, ao presidente da Câmara e ao
líder do Oovemo, que é candidato â 4*
secretária da Mesa, disputando em plenário, na
eleição do dia 26 de fevereiro.

O Deputado Haroldo Sanford (PDS-CE),
derrotado na bancada como candidato a 1°-
vice-presidente, confirmou que lançara sua
candidatura em plenário. "A decisão do PMDB,
de apoiar o candidato dissidente Djalma Mari-
nho — frisou — rompeu o acordo lnterpartldá-
rio e anulou qualquer prévia de Partido".

Os demais preteridos na prévia do PDS —
Marcelo Linhares, Allplo Carvalho, Albérico
Cordeiro, Dario Tavares e Wanderley Mariz —
aceitaram o resultado e náo concorrerão no
plenário.
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FALANDO EM
PROPAGANDA,
PAPAGAIOS E/
JAZIGOS
Falando em Sede Própria, Codificação
Profissional, Registro Profissional,
Departamento Jurídico, Jazigo (humor negro
a parte), Bolsa de Estudo, Exposição de Arte
Permanente (à partir de 81), Convênio
Médico ABI, Empréstimo Pessoal
(papagaios a partir de 81), e em defesa do:
interesses da Classe, hoje, Dia Mundial da
Propaganda, o publicitário e o trabalhado^
carioca em propaganda, está recebendo
um dia de remuneração em dobro*.
Este é o troco dos 20% descontados
novembro, destinados à compra da
Sede Própria. Feliz Natal.

Sindicato dos Publicitários.
Dezembro de 80.

_

•Acordo Salarial n.° 40.327/78, ratifi-
cado pelo Acordo Salarial TRT-DC n.°
231 /80, válido para todos os trabalha-
dores em propaganda do Estado do

_^^________lu TSlx
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Rio de Janeiro. l/ftZjff IAgência veiculo et caterva que não [j!i/^Jw
pagar, telefone para 286-5543, que '.U Wyí
Sindicpto mete bronca. i \f \*
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\foe30:
mais barato

sempre Boeing 727
e pague pelo

crediário.
Pelo Ônibus Noturno Aéreo da Transbrasil você voa 30%

abaixo da tabela e paga em até 10 prestações mensais.
Éo vôo mais barato do país, servindo Rio de Janeiro,

Brasília, Salvador e Recife entre meia-noite e 6 h da manhã.
Voe ONA-727. Sempre Boeing 727.
Consulte a Transbrasil e seus agentes de viagem.

Telefone: 240-8722

Para: BRASÍLIA (toda noite)
Saída Rio- 4:30 h
Chegada Brasília - 5:55 h

Para: SALVADOR E RECIFE (toda segunda e quarta)
Saída Rio-2:30 h
Chegada Salvador - 4:20 h
Chegada Recife •• 5:50 h

Ornem'Noturno
w.

TRANSÍ%BRáiSIL-7IV- BrauJttomftganta

Sgla da Transbrasil para Vôo Econômico Nolurno
PORTARIA D.A.C. n.° 143/60 de 08/09'SO

Brasilia — Por aclamação e
seguindo a posição do presidên-
te nacional do Partido,
Deputado Ulysses Guimarães,
a bancada do PMDB apoiou
ontem a candidatura do Depu-
tado Djalma Marinho, dissiden-
te do PD8, a presidente da Cã-
mara. A bancada fechou quês-.tão, contra um voto, à favor de
chapa independente a todo* os
cargos da Mesa Diretora, a Ber
formada com representantes
dos demais Partidos oposiclo-
nistas e dissidentes do Partido
govemlsta O PMDB Indicara
seus candidatos dia 24 de teve-
relro. ¦ T'

— Temos uma grande causa e
um grande candidato. Djalma
Marinho não terã apenas o meu
voto, mas a minha dedicação,
meu entusiasmo, todo o meu
esforço e minha paixão, para
que ele alcance a vitória. Vitó-
ria que serã do Poder Leglslaü-
vo, em beneficio de toda a na-
çâo — disse ao flnal o presidên-
te do PMDB, sob palmas da
bancada.

RELATO

À reunião da bancada compa-
teceram mais de 80 deputados,
os novos Aliados de Oolãs,
Deputados Francisco de Castro
e Oenésio de Barros, que há
dias deixaram o PDS, foram
recebidos com aplausos. Eles
entraram no Auditório Nereu
Ramos em companhia dos De-
putados Joaé Ftelre (PMDB-
OO) e Iturival Nascimento.

O inicio foi apático, presentesmenos de 30 deputados. O Sr
Ulysses Guimarães, usando da
palavra, tez um relato, conside-
rado "frio", dos seus encontros
com os candidatos a presidente
da Câmara — Nelson Marche-
zan e Djalma Marinho. Ele ape-
nas saiu de sua linha expostUva
ao observar que a posição do Sr
Djalma Marinho, pela valoriza-
ção da instituição parlamentar,"está de acordo com a luta do
PMDB."

O presidente do PMDB che-
gou a ser meticuloso, revelando,
dia, hora e local dos encontros
que manteve com os dois candi-
datos. Chegou a reproduzir dlá-
logos e tezer cltaçóes textuais
de comentários seus e dos Srs
Djalma Marinho e Nelson Mar-
chezan. Não deu maior ênfase à
candidatura Qjalma Marinho,
nem tez criticas á candidatura
Nelson Marchezan

A certa altura, contou ter ou-
vido do candidato dissidente a
Informação de que, pelas mani-
(estações "espontâneas", teria
82 votos na bancada do PDS.

O lider Freitas Nobre confir-
mou o relato do presidente do
Partido, observando que na
ocasião disseram ao Sr Djalma
Marinho que o problema seria
submetido à decisão da banca-
da. O líder, pessoalmente, ma-
nitestou seu apoio ao candidato
dissidente do PDS.

Objetivamente, foram os dois
candidatos a líder e o cândida-
to a 4°-flecretário, Deputado
Marcondes Gadelha (PB), Oda-
cir Klein (R8)e Paes de Andra-
de (CE), que solicitaram à ban-
cada apoio ao candidato DJal-
ma Marinho a Presidente da
Câmara.

ALTERNATIVAS

O Deputado Odacir Klein ob-
servou que a bancada estava
diante de duas alternativas: de
um lado, a candidatura do Pa-
láclo do Planalto, do líder Nei-
sen MnmhPMii, encabeçando
uma chapa "de forte dose de
malofUmo" e comprometida
com o status qno e, de outro, a
candidatura comprometida
com a valorização do Poder Le-
gtalaüvo. Ele fez criticas a dois
candidatos indicados anteon-
tem pelo PDS, sem os citar
nominalmente:

— O PDS Indicou para uma
secretaria o deputado que pre-
side a Comissão Mista de Orça-
mento e denunciado por mani-
pulaçáo de verbas — referindo-
se ao Sr Furtado Leite (CE),
candidato oficial á 1*-
secretaria. "Para outra secreta-
ria foi Indicado um ex-
companheiro nosso do MDB,
que não tem compromisso com
o Parlamento, mas com o Go-
vemador Paulo Maluf', acres-
centou numa alusão ao Sr José
Camargo (SP), candidato ofi-
ciai á 3*-secretaria.

Com o apoio dos presentes, o
Deputado Odacir Klein sugeriu
a elaboração de uma chapa in-
dependente, de candidatos
comprometidos com a valoriza-
ção da instituição, a todos os
cargos. "Não podemos indicar
representantes à Mesa encabe-
cada pelo lider Marchezan" —
frisou.

Na mesma linha manifestou-
se o vice-lider Marcondes dade-
lha, também muito aplaudido.
Reafirmando seu apoio pessoal,
já externado da tribuna, o re-
presentante paraibano negou
qualquer sentido de "contesta-

ção" à candidatura Djalma Ma-
rinho:

O que está havendo é mudan-
ça de hábitos. Tudo o que acon-
tecer aqui poderá acontecer na
sociedade ao largo. A eleição da
Mesa da Câmara será o feto
político mais importante da
abertura do ano político de 81.

E prosseguiu o Deputado
Marcondes Gadelha:

—Fomos chamados outro dia
de lncréus, de azedos, de cavilo-
sos. Por quê? Porque não aca-
tamos as regras do jogo do ca-
suísmo, das anunciadas fraudes
legais pars mudar o resultado
de 82? Nós acreditamos sa
abertura e a vitória de Djalma
Marinho será um teste à slnce-
ridade da promessa presidên-
ciai, de fazer deste pais uma
democracia.

No final, depois de vários
deputados terem falado a favor
da candidatura Djalma Mari-
nho e da chapa independente,
ficou decidido que os Srs Ulya-
ses Guimarães, Freitas Nobre,
Odacir Klein e Marcondes Ga-
delha farão as gestões com dis-
sidentes do PDS e lideres dos
demais Partidos de oposição.

Os candidatos à Mesa da Cã-
mara pelo PMDB—Freitas No-
bre, Paes de Andrade, OtaclUo
Almeida, Jackson Barreto e
Olivir Gabardo, apoiaram á for-
mação da chapa Independente.
Eles disputarão a indicação, na
bancada, dia 24 de fevereiro, à
exceção do Deputado Rui Codo
(SP).
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. Alberto Silva foi o único oposicionista que cumprimentou Figueiredo
•ti

Figueiredo recepciona 150
pc-riamentares no Planalto

.., Brasilia — Cerca de 150 parlamentares —"apenas um da Oposição, Senador Alberto Silva'" 
t(PP-PD, e outro sem Partido, Deputado Epitá-" 

„¦ cio Cafeteira (MA)—estiveram ontem no Salão
Leste do Palácio do Planalto para apresentar
cumprimentos de fim de ano ao Presidente

... João Figueiredo. Após distribuir abraços e

... apertos de mão aos convidados, o Presidente
... Figueiredo passou quase toda a cerimônia ro-" déado por um mesmo grupo, ao que se queixou

Riflas dificuldades econômicas do seu Governo.
'^ '¦-'. '; 

Òs último? a saírem do salão foram o Depu-".'tado Epltácio Cafeteira, que se desligou do
^PMDB há uma semana, e o secretário parti-

¦ ciliar do Presidente, Heitor Ferreira. Ao final da
-conversa, o deputado limitou-se a elogiar "o

P«po agradável" do assessor do Presidente,'„i, 'jnas 
garantiu que ele não tentou convencê-lo a

entrar para o PDS: "Ele sentiu que eu tenho a
cabeça feita".

-3i!

tibft

Iü.« Cumprimentos
* "-'' • A cerimônia dos cumprimentos de final de"r"ano estava marcada para às 17h, mas 40 minu-"""tos antes começaram a chegar os primeiros•' '"senadores e deputados. Quase todos vinham a

pé do Congresso e chegavam ao Palácio pela"""'tampa que sai da Praça dos Três Poderes. A
essa altura, o Sr Heitor Ferreira já circulava- -' com desenvoltura entre os grupos que iam se••/formando.

'"„;' O Presidente Figueiredo chegou ao Salão
.. Leste exatamente as 17h. Ficou postado à' ""frente dos parlamentares, tendo à sua direita o"Presidente do Senado, Luís Vianna Filho, e o'"' Presidente da Câmara dos Deputados, Flavio

Marcílio. Um pouco atrás, estavam o chefe do---Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva; o
;J .chefe do Gabinete Militar, General Danilo Ven-

.. .turinl; e o Ministro da Comunicação Social,
Said Farhat. Quando os cumprimentos Já ha-

.viam começado, chegou o Ministro da Justiça,"Ibrahim Abi-Ackel, que ficou ao lado do Sr""'Farhat.

'"*.", Os primeiros a cumprimentar o Presidente""Figueiredo foram o presidente do PDS, Sena-' dor José Sarney, e os líderes do Governo no
i Senado e Câmara, Jarbas Passarinho e Nelson

Marchezan. Este último não escondia sua eufo-
ria pela vitória na eleição para candidato do
PDS à Presidência da Câmara. Um dos primei-
ros a também cumprimentar o Presidente foi o
Deputado Epitácio Cafeteira, que recebeu um'' abraço multo mais forte do que muitos parla-

I' 'mentores do PDS. O mesmo aconteceu com o"Senador Alberto Silva.

"ítei. Alguns deputados burlaram a vigilância do
,'• chefe do cerimonial do Palácio, Embaixador
. í.-Jorge Ribeiro, e procuraram também o aperto

. de máo do Ministro Golbery do Couto e Silva. O
y-.;. Deputado Alcides Franciscato (PDS-SP), que
ui havia sido um dos primeiros a apertar a mão do

... ...Presidente voltou ao final da fila para um novo.. cumprimento.

*nf< Na roda
fj* Terminados os cumprimentos, o Deputado".[jfclcldes Franciscato voltou trazendo pelo braço
:.'.\x> Deputado Erasmo Dias (PDS-SP). Com algu-

ma ironia, o Presidente foi logo perguntando:

Quer dizer que você vai deixar o Partido?
Ele estava se referindo às declarações do Sr
Erasmo Dias em apoio à candidatura do ex-
Presidente Jânio Quadros, atualmente no PTB,
ao Govemo de São Paulo.

De jeito nenhum, Presidente. Se eu entrei
no PDS não saio mais.

Pouco depois, o Deputado paulista, um tan-
to exaltado, explicava que mesmo ficando no
PDS apoiará o ex-Presidente Jânio Quadros."Ele é a salvação de São Paulo", assegurou.

Logo formou-se um grupo em volta do Presi-
dente, que nâo se desfez até o final da cerimô-
nia. O próprio deputado Franciscato, os Depu-
tados Paulo Lustosa (PDS-CE), Ricardo Fiúza
(PDS-PE), Adalberto Camargo (PDS-SP) e ou-
tros iniciaram conversa sobre os problemas da
agricultura.

O Deputado Paulo Lustosa, apoiado por
todos, queixou-se ao Presidente do anunciado
corte nos subsídios à agricultura, argumentan-
do que sem esta ajuda governamental o setor
poderá sofrer um sério retrocesso. O Chefe do
Govemo ouviu tudo com calma e depois com-
prometeu-se apenas a estudar a proposta de
reduzir estes subsídios de forma gradativa.
Aproveitou a oportunidade para falar das difi-
culdades econômicas do seu Governo, argu-
mentando que "fica dificil atender a todos sem
desequilibrar o orçamento."

Quando o Deputado Paulo Lustosa sugeriu
que o Govemo aplicasse os recursos oriundos
do excesso de arrecadação no Nordeste, o Presi-
dente puxou-o para perto e respondeu, em tom
de blague: "Quer saber um segredo? Este ex-
cesso já foi comido há multo tempo. Já gastei".
Depois, sério, garantiu que "o primeiro dinheiro
que sobrar é claro que vai para o Nordeste. A
situação lá está preta".

Conversa
Às 17h50m, o próprio Presidente, cumpri-

mentando os parlamentares que o rodeavam,
encarregou-se de encerrar a conversa. Já havia
pouca gente no salão e o General Figueiredo
retirou-se acompanhado pelos Ministros Fa-
rhat, Golbery e Venturini.

Dez minutos depois, apenas o Sr Heitor
Ferreira e o Deputado Epitácio Cafeteira en-
contravam-se no salão. O secretário particulardo Presidente havia começado a conversa com
o parlamentar durante a cerimônia. Gesticula-
va muito, como se estivesse desenvolvendo
uma argumentação. O Deputado pouco falou.

As 18hl0m a conversa terminou e o Sr Epitá-
cio Cafeteira, ladeado pelo secretário do Presi-
dente, assegurou que não se tocou em política."Ele (o Sr Heitor Ferreira) é Inteligente e nem
falou na minha salda do PMDB", disse, acres-
centando que só optará por um novo Partido
depois de anunciar na televisão do Maranhão
as razões do seu desligamento do PMDB.
Adiantou que poderá fazer um plebiscito Juntoà população de São Luís para saber em quePartido deve entrar.

No dia 16, o Presidente Figueiredo recebe os
cumprimentos de fim de ano do corpo diploma-
tico; no dia 17, almoça com os oficials-generais
das Forças Armadas e recebe altos funcionários
do Executivo e Judiciário; no dia 18 é a vez dos
funcionários do Palácio do Planalto. Dia 22, o
Presidente Figueiredo oferece no Palácio da
Alvorada jantar para seus ministros.
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CLUBE DA AERONÁUTICA HOMENAGEIA
DIRETORIA DA SERVENCO

Em comemoração aos 5 anos de conclusão das obras do Edifício Clube da Aeronáutica, a SERVENCO,
empresa construtora daquele que é hoje um dos marcos da moderna arquitetura brasileira com os
seus 46 pavimentes, foi alvo de homenagem dos Diretores e ex-Diretores do Clube da Aeronáutica.

Ao almoço compareceram, pelos homenaaeantes, Brigadeiro Sylvio Gomes Pires, Brigadeiro
Francisco Bacná, Coronel Luiz Alberto de Araújo Cunha e Major Ubiratan Cavalheiro de Oliveira, e, pela
homenageada, os Srs. Jacob Steinberg, Abrahão Hirszman, Fernando Abreu e Henryk Frojmovitz. (P

ÚLTIMAS
VASASSECRETARIAS

fundeio IkoI* * ç~séTc!s "Ousm rtnteodo" - KCAP, Cocada nadoria da
jura» tm-Cunkuimt - CBK - S.Piuto, taaildtdcdi Cominkaçlo tTurtoio"Hélio Afonto" - Mo dt lincho c MH - OcscnvoMMcnlo òt Rccureot HwMnotp,
flbran kwcriçõo pwi o:

CURSO INTENSIVO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA
As aulas serão ministradas aos sábados, no horário das 13 30 às 18 30, em nove finais de
serrana, e abordarão os seguintes temas VWo Geral dt Emprtu: Papd da StorOrta
na Empraa; Iredumtntol de Statmriê: A(Mnit»KtolMei;MootosltAplle«k;
Nonwt dt ComunkK*o <m Ungiu Portuguesa («tangendo radiçlo técnica);
AnjuMjtka, etc.
O corpo òocente é formado por professores de consagrada experiência no magistério
superior, instituições como KCAP, ESAN, MACKHNZK, PUC, MU ente outra.
Seráo usados recursos tais como Audio-Visuais, Indicações Bibliográficas, Planos de Aula
Apostilados e outros elementos indispensáveis ao seguimento do Curso
No final os alunos receberão certificados de conclusão, que será emitido pelas entidades
promotoras.
Infs. c Rweiva»: Telefonei S56-1662/235-2M8/Rlo de Janeiro.
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Pepistas lançam Magalhães à Presidência
Brasilia — O presidente de

honra do PP, Deputado Ma-
galhães Pinto, foi lançado on-
tem pelos Deputados Juarez
Batista e Silvio Abreu Júnior,
pepistas mineiros, candidato
à Presidência da República.
Para eles, o Sr Magalhães
Pinto "preenche plenamente
todas as possíveis exigências
que possam ser destinadas a
uma imbatível candidatura".

O lançamento foi feito atra-
vês de nota assinada pelos

dois parlamentares, que reco-
nhecem a abertura política
como "verdadeira conquista
da Oposição, respaldada em
seus postulados pelos anseios
e sentimentos da nacional!-
dade". A consolidação, da
abertura, dizem eles, faz-se
através do lançamento de
candidatos a Presidente, "nu-
ma transferência à opinião
pública do comando dos de-
bates, antes restritos ao âm-
blto do Congresso Nacional".

Paulista prefere Maluf
São Paulo — Amigo pessoal e médico parti-

cular do Presidente Figueiredo em São Paulo, o
Deputado Renato Cordeiro relançou ontem a
candidatura do Governador Paulo Maluf à Pre-
sidência da República, em discurso no Munici-
pio de Lavinia. O fato ganhou importância
porque o Deputado estava rompido com o
Governador, a ponto de ter assinado a ficha de
filiação do PDS em Brasília e não em São
Paulo.

Antes dele, o Prefeito de Lavinia, Sr OUvio
Confiante, fez o lançamento do Sr Paulo Maluf
à sucessão do Presidente Figueiredo. O Depu-
tado Renato Cordeiro aproveitou-se do fato

para declarar que "São Paulo espera multo a
hora de chegar à Presidência e a hora ê chega-
da". Em seguida, elogiou o Governador dizendo
que ele teve uma rápida carreira politica, que é
inteligente e tem capacidade de trabalho e
determinação. O Deputado acrescentou que o
Sr Paulo Maluf "é candidato".

Para divulgar os atos do Governador nas
rádios do interior paulista, foi criado um servi-
ço paralelo à Secretaria de Comunicação, a
cargo do radialista Alexandre Kadunc. A infor-
mação foi confirmada pelo chefe da Casa Civil,
Sr Calim Eld.

( Universal^
PUBLICIDADE àf^J %Jl IV ôíGreyy

Estamos inaugurando hoje
a Universal & Grey.

No Rio.
RUA DO CARMO - N? 7, 16? ANDAR - TELS.: 221.1738 - 242.1736 - 222.6221.

Brastel está no nosso coração
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Informe JB
Na boca da urna

Um verdadeiro carnaval de corrup-
çáo se instalou às portas do Auditório
Nereu Ramos, onde a bancada do PDS
indicava os seus candidatos à Mesa Dire-
tora da Câmara. Instalado entre bondei-
rolas, calendários e distintivos do Parti-
do do Governo, o vice-presidente do Ba-
nespa, Sr José Vasconcelos de Alencar
distribuía brindes e favores, entre os
quais cartões de crédito, aos políticos que
votavam ou prometiam votar no nome do
Sr José Camargo, candidato do Sr Paulo
Maluf à terceira secretaria da Mesa.

¦ ¦
O Sr José Camargo conseguiu 30 votos

de vantagem sobre o segundo colocado.
EoSr Paulo Malufmostrou que éfacü

ganhar eleições, quando se transforma o
banco oficial do Estado de Sáo Paulo em
copa e cozinha do PDS.

Filhos de Mateus
Desabafo de um deputado eminente,

da cúpula do PDS:
Se o Governo pudesse atender a

tudo o que os dissidentes pedem para
ficar no Partido, teríamos realmente o

. maior Partido do Ocidente. Mas o Gover-
no se tomaria um condomínio.

Candidato Antevisão
O Deputado Miro Teixeira tem cruza-

do com alguns narizes torcidos nos corre-
dores do Congresso. Ele atribui as caretas
ao fato de ter indicado o nome do Sena-
dor Tancredo Neves como possível candi-
dato à Presidência da República, em en-
trevlsta à revista Manchete. Miro nega
que seja o autor de um lançamento de tal
candidatura, mas se fosse Indagado nova-
mente sobre qual o seu nome preferido
para 1984, daria a mesma resposta: Tan-
credo Neves.

¦ ¦
E justifica a sua preferência:

O Senador é político de tradição,
que se vem destacando na vida parla-
mentar pela coerência de suas posições,
há três décadas. E tem o mérito de unir as
oposições em tomo do seu nome.

Depois de tal declaração o secretário-
geral do PP faz uma pausa e comenta:

Já estou até com medo de visitar o
Magalhães Pinto.

Na agricultura
O que se informa é que o Sr Amaury

Stábile está cada vez mais instável.

Convite
Reação do Deputado Célio Boija, ao

ser Informado de que o Presidente Flguei-
redo gostaria de recebê-lo, no Palácio do
Planalto.

—Marque dia e hora. Convite do Presi-
dente da República é uma ordem

, O convite-ordem foi transmitido pelo
Deputado Léo Simões.

¦ ¦
O ex-Presidente da Câmara embarca

hoje para uma viagem que começa em
Madri, onde ficará um dia. De lá segue
para Paris e se incorpora à delegação de
deputados brasileiros que visitará a
União Soviética.
Pagar

i Bom avalista, o Governo federal pa-
gou o que o devedor devia e náo pode
pagar.> No caso, o inadimplente era o Governo
do Rio de Janeiro, e a divida, de 60
milhões de dólares, referente à constru-
ção do metrô.

A obra ainda deixou para o Rio uma
divida de 850 milhões de dólares. Segun-
do o Governador Chagas Freitas, tal divi-
da Inviabiliza o Estado.

¦ ¦
O aval foi dado. Logo, terá de ser

honrado.
O que se pergunta, é até quando.

Não engana
Por várias vezes, antes de se desligar

do Partido que apoia o Governo, o Depu-
tado Rafael Baldacci conversou longa-
mente com o Governador Paulo Maluf
aconselhando^) vivamente a fortalecer o
PDS no Estado. Agora, preterido como
candidato â Presidência da Câmara e
¦desligado do Partido, Baldacci continua'pensando da mesma forma:

— Ou o PDS se fortalece, ou corre o
'risco de ser até rejeitado por Jânio Qua-
dros, quando quiser composição, na
disputa do Governo do Estado, em 1982.' Baldacci se considera "de mãos livres"
para ajudar o renunciante em sua campa-

1 nha pelo Governo e não cultiva dúvidas,'em relação a 1982:

— Ganharemos as eleições. A imagem
de Jânio se mantém junto ao povo como
antítese da corrupção em um país assola-
do por CPIs.

¦ ¦
O Sr Jânio Quadros está escolado, na

arte de receber o apoio de trânsfugas. No
passado, vários políticos que o combate-
ram, terminaram nos seus braços. Ele os
recebeu, utilizou-os ao seu prazer e, em
seguida, catapultou-os para o olvido.

Quanto â imagem que ele projeta, não
deve haver a menor dúvida: é aquela
mesma que se vê nas fotos dos jornais.

Café na Espanha
O GATT acaba de anular a sobretaxa

de 7% sobre o café brasileiro imposta pela
Espanha, através de decreto real de ju-
nho de 1979, mas o Brasil não está satis-
feito. Quer que o Ministério da Fazenda
da Espanha revogue a nova sobretaxa
imposta em portaria alfandegária datada
de 4 de novembro, a qual representa um
segundo e sério golpe contra a entrada do
nosso principal produto de exportação no
mercado espanhol. Caso contrário, dificil-
mente o Brasil terá condições de compe-
tir com os cafés de outras origens, na
Espanha.

\
Do ex-Governador Leonel Brizola:
— O PDT já ultrapassou a marca dbs

SOO mil filiados em uma campanha que
pretende filiar 1 milhão de eleitores em
todo o Brasil. Nosso trabalho no momen-
to é a construção do Partido. Agora, é
possível que para construir o Partido seja
necessário lançar minha candidatura ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1982.

¦ ¦'
Depois de construído o Partido, pode-

rá pensar de forma diversa.

Crime e exploração
Não há ação mais antiética do que

explorar a angústia, o medo, a solidão e
até mesmo a arrogância de pessoas pre-
sas, acusadas de crimes, com objetivo
sensacionallsta de conseguir mais ou-
vintes.

É o que fazem várias emissoras de
rádio da cidade, ao levar ao ar depoimen-
tos de pessoas que vivem situações-llmite
da existência humana.

E que pelo menos por isso, deveriam
ser respeitadas, já que o respeito ao ou-
vinte é nenhum

¦ ¦
O ditado popular ensina que o crime

não compensa, mas já está meio desacre-
ditado. E agora se vê que também a
exploração do crime dá gordos lucros.

Está vivo
Editor desde 1956 da Revista Brasilei-

ra de Estudos Políticos, da Universidade
Federal de Minas Gerais, o professor Or-
lando Magalhães de Carvalho, ex-Reitor
da Universidade e membro, durante 16
anos, do Comitê Executivo do Conselho
Internacional de Ciências Sociais da
UNESCO, se aposentou compulsória-
mente na semana passada, após 46 anos
de magistério.

Ontem, ele leu no Diário Oficial do
Estado, o Minas Gerais, um voto de pe-
sar, aprovado durante sessão do Tribunal
Regional do Trabalho, pelo seu faleci-
mento. Bem-humorado, declarava aos
que telefonavam para sua casa, dando
condolências à família:

— Enquanto o Minas Gerais náo des-
mentir, me considero oficialmente morto.

Não gostaram
As declarações do Senador Eveláslo

Vieira, do PP, admitindo a possibilidade
de composição entre seu Partido e o PDS,
em Santa Catarina, repercutiu mal na
bancada do Partido, daquele Estado, na
Câmara.
O voto é livre

O PTB tende a declarar questão aber-
ta, a disputa pela Presidência da Câmara.

A bancada tem dois deputados.

O bom candidato
Momentos de risos na reunião da ban-

cada do PMDB na Câmara, ontem O
Deputado Del Bosco Amaral pediu que
os lideres nacionais do Partido promoves-
sem gestões, com vistas ao apoio da Opo-
sição â candidatura dissidente do Sr Dj ai-
ma Marinho, comentando:

—Os mais velhos e experientes sabem
morder e soprar...

Lance-livre
Na noite de terça-feira, num restau-"rante de Brasília, o Ministro da Justiça

jantava com toda a bancada mineira no
[Congresso. Um jornalista, presente, co-
mentou: "A bancada está solidária com o
Ministro." E o Sr Ibrahim Abi-Ackel:"Provamos assim que não somos solida-
rios apenas no câncer."

O lider do Governo na Câmara, Depu-
y tido Nelson Mareheun, visitou ontem,
«pela primeira vei, o Ministro Rubem

Ludwig no seu gabinete no MEC.
'• 

Dia 10 a Funai assina convênio com o
. Serviço Geográfico do Exército para a
. demarcação de todas as áreas indígenas.

.o O Senador Marcos Freire (PMDB-PE)

. comemora dis 16, em solenidade na As-
sembléia Legislativa pernambucana, 10

, anos de atuação parlamentar. Na ocasUo
fará o lançamento de um folheto sobre as

. soas atividades como Deputado federal
¦ (1970-74) e como Senador.

. • O PDT mandou celebrar missa ama-' nhá, na Igreja de Santa Luzia, no Castelo,
pelo quarto aniversário da morte do Pre-
sidente João Goulart.

O Presidente João Figueiredo assinou
decreto nomeando Lauro Pereira Guima-
ries para o cargo de diretor da Embra-
tur. Ele ocupará a vaga do Sr Mauro
Ramos, que pediu exoneração.

O Tribunal Superior do Trabalho ele-
ge hoje os Ministros Raimundo de Souza

_ Mora, Carlos Alberto Barata Silva e Car-
los Coque .o Costa respectivamente Pre-
sidente, Vice-Presidente e Corregedor-

_ Geral daquela Corte.

Maria Inacia d'Ávila Neto lança hoje,
às 20hS0m, no Sócios, Mascarenhas de
Moraes, 156, seu livro O Autoritarismo e
Mulher — o Jogo da dominação macho-
fêmea no Brasil.

Amanhã, a turma de cadetes de 1940
estará comemorando o 40° aniversário
com um jantar no Hotel Nacional, no Rio.
É a turma do Ministro Mário Andreazza.

No dia 17, o Presidente Figueiredo
almoça, em Brasilia, com os oficiais ge-
nerais das três Armas.

Do Deputado Dlvaldo Suruagy ao vo-
tar para escolha dos candidatos do PDS à
futura Mesa da Câmara: "Como é agrada-
vel a sensação de ser eleitor. Pena que os
50 milhões de eleitores brasileiros não
possam dizer o mesmo."

O Deputado Flávio Marcilio recupe-
rando-se de gripe. O Presidente da Cama-
ra embarca amanhã para a Uniáo Sovié-
tica.

•' Do Deputado Rafael Baldacci ao
Deputado Mario Stam (que deixou ontem
o PDS): "Ate abril, quando do registro
definitivo do Partido, o PDS não terá
maioria na Câmara.

Na sua viagem a Pelotas, o Ministro
Murilo Macedo levou, como convidado, o
Deputado Carlos Chiarelli, principal
opositor do projeto da reforma da Lei
Salarial.

Do Deputado Ademar de Barros Filho
sobre uma possível aliança com o Sr
Jânio Quadros: "Hipótese remota. Mas,
em política, tudo é possível"
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Jurema
responde a
Agripino

. A sucessão do Governador
Tarcísio Buriti parece que é a
causa determinante da briga
entre o ex-Ministro da Justi-
ça do Governo João Goulart,
Sr Abelardo Jurema, e o ex-
Governador da Paraíba, Sr
João Agriplno, que há alguns
anos agita a politica paral-
bana.

O Sr Abelardo Jurema, que
se aliara no Rio ao Governa-
dor Chagas Freitas (PP) de-
pois que foi anistiado, acabou
reforçando o PDS da Paraíba,
a convite do Governador Tar-
císio Buriti, gesto logo criti-
cado pelo 8r João Agriplno
Neto, filho do ex-Governador
João Agriplno.

ACUSAÇÕES

O Sr João Agriplno Neto ' - *
censurou o Sr Abelardo Jure-
ma de ter apoiado apressada-
mente o Governo do Sr Tarei-
sio Buriti e disse que ele de-"~f'
via prestar contas ao povo
pelo seu gesto. O ex-Ministro :' '
da Justiça, que mantém uma ,
coluna diária assinada no jor- ^.L
nal O Norte, de João Pessoa, <
rebateu as criticas e aconse-
lhou ao Sr João Agriplno Ne-
to, devido a sua pouca idade,
a se ocupar de outra coisa
porque "política é coisa de
homem".

O ex-Governador João'
Agriplno, tio do Deputado'
Antônio Mariz saiu em defesa:
do fllho e, em carta enviada
ao ex-Ministro, acusou-o de"bajulador" e de "safadão". O
ex-Ministro publicou a carta
na sua coluna, disse que não
pretendia mais voltar ao as-
sunto mas adverte que se in-
sistissem, tinham muito a
contar e que, se fosse obriga-
do, "talvez atinja a vestal que'
o Sr João Agriplno quer ser
para os paraibanos".

A ida do sr Abelardo Jure-:.' -
ma para o PDS teria enfra-
quecldo as bases do PP na
Paraíba, oriundas da antiga ...
Arena e do antigo MDB, dimi- ¦
nulndo desta forma o hundi-
cap do candidato do PP. Em-
bora o Sr Agriplno ainda nâo
tenha se filiado a nenhum .
Partido, tem-se como certo,' *..
na Paraíba, que ele apoiará a
candidatura do sobrinho, De- -,
putado Antônio Mariz, candi- .»<
dato em potencial do PP à
sucessão estadual. "-:-
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D Aloísio adverte Governo para
Fortaleza — O Cardeal Arce-

bispo de Fortaleza, D Aloísio
Lorscheider, advertiu ontem o
Governo para a necessidade de
promover uma revisão no seu
comportamento, nas suas posi-
ções e nas suas políticas, sem o
que é possível que continue
perdendo eleições em munici-
pios onde atuam as comunida-
des eclesiais de base. A adver-
têncla foi feita em entrevista à
TV Verdes Mares.

Quase simultaneamente, a
assessoria de imprensa da Ar-
quldlocese distribuía um artigo
de 45 linhas, assinado por D
Aloísio, no qual ele afirma, tex-
tualmente: "Um diálogo sem-
pre é possível (com o Governo),
mas um sim por parte da Igreja
ao sistema sóclo-político-
econômico reinante entre nós
jamais será possível, já que a
Igreja náo pode, em conseqüên-
cia, considerar evangélico o que
é estruturalmente contrario ao
plano de Deus".
CONSCIENTIZAÇÃO

Na entrevista á televisão, D
Aloísio repetiu o que vem di-
zendo há algum tempo — que
as comunidades eclesiais de ba-
se são movimentos importân-
tes que devem ser apoiados in-
tegralmente pela Igreja, porque
incentiva as populações à dis-
cussão dos seus problemas,
buscando soluções adequadas
para a comunidade, que passa
a se conscientizar dos seus pro-
blemas.

É que nos municípios em que
atuam as comunidades Ecle-
sials de base, sempre perde o
Partido do Governo — comen-
tou o repórter.

A Igreja não tem se preocupa-
do em saber se nas eleições é o
Partido do Governo ou contra o
Governo quem ganha. A Igreja
se preocupa com os pobres. Dá
a eles uma ação preferencial. Se
o Govemo perde a eleição nos
municípios em que atuam as
comunidades eclesiais de base,
o Govemo deve entáo rever a
sua posição, o seu comporta-
mento, as suas políticas — res-
pondeu o Cardeal de Fortaleza.
IGREJA X ESTADO

artigo assinado por D Aloi-
sio é o seguinte:"Recordaremos o que nos diz
o Vaticano n, na Gaudium et
Spes, para, em seguida, anali-
sarmos o que se está passando
entre nós em nosso país.

— A Igreja não se pode
confundir com a comunidade
política, nem está ligada a ai-
gum sistema político. Ela é si-
nal de salvaguarda do caráter
transcendente da pessoa hu-
mana.

Comunidade politica e Igreja
são independentes e autõno-
mas uma da outra. Ambas, po-
rem, embora por titulo dlferen-
te, estão a serviço de vocação
pessoal e social dos mesmos
homens. Igreja e Estado execu-
tarão tanto mais eficazmente
para o bem de todos este servi-
ço quanto melhor cultivarem
entre si a sã cooperação, consi-
derando as circunstâncias dos
tempos e lugares..

— No Brasil, estamos tendo
divergências e atritos. Onde é
que se situam estas dlvergên-
cias e atritos entre Govemo e
Igreja? A resposta está na dlfe-

Arquivo-28/5/80
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D Aloísio
rença da visão sócio-
econômlco-política da Igreja,
de um lado, e do Govemo, do
outro.

A visão da Igreja, pela sua
hierarquia, desde Medellin
(1968), reafirmada em Puebla
(1979), é a de que o sistema
sócio-econômico-político ado-
tado entre nós é um sistema
pecaminoso, antl-evangéllco,
necessitado de uma profunda
transformação, que significa
mudança estrutural do siste-
ma, significa instauração de
uma nova ordem internacional,
na qual a distribuição eqüitatl-
va dos bens, o respeito dos di-
reltos fundamentais da pessoa
humana, a livre e efetiva parti-
cipaçáo politica de todos os ci-
dadãos sejam uma realidade.

A visão de nossos goveman-
tes, por seus poderes, é a de
uma sociedade sócio-
econômlco-política subdesen-
volvida em vias de desenvolvi-
mento. É o desenvolvimento ou
visão funcionalista da socieda-
de. No dia em que todos execu-
tarem bem a própria função na
sociedade, teremos um pais de-
senvolvldo.

É a visão que se pode encon-
trar bastante generalizada em
paises desenvolvidos. Ouve-se
aí dizer que devemos ter pa-
ciência, pois há um século eles
estavam onde estamos nós ho-
je. Não é possível, segundo eles,
queimar etapas. É preciso per-
correr os vários estágios que
eles percorreram.

Neste tipo de visão, o nosso
subdesenvolvimento seria um
fenômeno transitório. Na visão
da Igreja, o nosso subdesenvol-
vimento não é uma etapa ca-
suai, mas é um fenômeno por
sua natureza permanente, por-
que é produto de determinadas
situações e estruturas econõml-
cas, sociais e políticas (cf Pue-
bia 30).

Conforme uma ou outra vi-
sáo, a opção preferencial pelos
pobres receberá uma ou outra
interpretação funcional, refor-
mista, desenvolvimentista; na
visão da Igreja, interpretação
de conversão pessoal e estru-
tural.

3 — É possível um diálogo
Igreja-Estado?

Um diálogo sempre é posai-
vel, mas um sim por parte da
Igreja ao sistema sóclo-político-
econômico reinante entre nós
jamais será possível, já que a
Igreja não pode, em consciên-
cia, considerar evangélico o que
é estruturalmente contrário ao
plano de Deus."

Lula elogia Ludwig e já
admite que comunidades
eclesiais apoiam o PT

São Paulo — Depois de considerar o novo Ministro
da Educação, General Rubem Ludwig, um homem de"bom senso" por ter dialogado com líderes grevistas, o
presidente do PT, Sr Luís Inácio da Silva, disse ontem
que a Igreja "não está com o nosso Partido como não
está com nenhum outro Partido", mas admitiu que
militantes das comunidades eclesiais de base "têm
simpatia pelo PT."

Lula recebeu a adesão de alguns lideres estudantis
e revelou que o PT realizará suas convenções munici-
pais no dia 28 de junho. A16 de agosto serão realizadas
as convenções regionais e a nacional foi marcada para 6
de setembro. Assinaram ficha no PT o ex-presidente da
UNE, Rui César; o ex-vice-presidente da mesma entida-
de, Alon Feuerwerker; Marcos Galvão Caloi, ex-UEE e
Maria Francisca, também da extinta diretoria da UNE.

nosso fundo de greve e colabo-
raiam na distribuição de ali-
mentos." Lula disse que os me-
talúrgicos do ABC continuam
acreditando que a antiga dire-
ção do sindicato (deposta du-
rante a greve) "náo se esvaiu"
depois da intervenção. Lem-
brou que "há uma campanha
salarial e os trabalhadores acel-
tam a antiga diretoria como
representativa da classe." Critd-
cou o Ministro Murilo Macedo,
ao declarar que o Ministro Lud-
wlg tem "bom senso", porque
dialogar com grevistas que fa-
zem reivindicaçòes é uma obrl-
gação e náo um favor."

risco de derrota em 1982
Nilo íião aceita ser líder do PDS

733

Brasília — O Senador Nilo
Coelho (PDS-PE) pratica-
mente afastou ontem qual-
quer possibilidade de ser o
novo líder do Governo, ao
reafirmar que só aceitará o
posto se houver completa re-
formulação da politica econô-
mica do Governo em relação
ao Nordeste. "E — observou
— náo tem este negócio de
dar crédito de confiança".

A resistência do Sr Nilo
Coelho levou o atual líder do
Governo, Senador Jarbas
Passarinho (PDS-PA), a adiar

para o recesso a escolha de
seu substituto. O Senador
Aloysio Chaves (PDS-PA) é o
mais cotado para assumir o
cargo, ante a recusa do Sr
Nilo Coelho.

Nesta semana o Sr Nilo
Coelho foi procurado por as-
sessores dos Ministros Delfim
Neto (Planejamento) e Erna-
ne Galvêas (Fazenda), que
tentaram, sem sucesso, expli-
car as dificuldades do Gover-
no para aplicar mais recursos
no Nordeste. O Senador Nilo
Coelho reclamou que fre-

qüentemente são anunciados
programas para a regiáo, mas
raros sáo executados. Há dois
anos, por exemplo, o Ministro
Delfim Neto lançou o Pro-
Inor, que continua no papel.

O Sr Nilo Coelho disse que
náo fará qualquer concessão,
ainda que não deseje hostil.-
zar o Govemo. Para ele, a
questão é muito simples: se
mudarem a politica econôml-
ca para o Nordeste, aceita a
liderança, caso lhe seja ofere-
cida. Se rido alterarem, prefe-
re nem considerar o assunto.

Ele tem recebido centenas de
manifestações, "da Bahia ao
Maranhão", favoráveis à sua
posição, mas prefere não re-
velá-las.

Dos três outros candidatos
à liderança considerados viá-
veis pelo Conselho politico do
Govemo, está praticamente
afastado o Sr Murilo Badaró
(PDS-MG), por ser senador
indireto. Restam, em cogita-
ções, os Srs José Lins e Aloí-
sio Chaves, que têm contra si
o fato de ser paraense, como o
Sr Jarbas Passarinho.

CANDIDATOS

O presidente do PT garantiu
que o seu Partido está prepa-
rando candidatos para 1982 em
todos os níveis e admitiu a pos-
sibilldade de coligações. "No
PT, os trabalhadores estáo se
organizando para chegarmos
ao Poder", afirmou. No seu en-
tender, a simpatia que as comu-
nidades de base da Igreja revê-
Iam para com o PT "só pode
favorecer o Partido."

Lembrou que durante a últi-
ma greve de metalúrgicos no
ABC, as comunidades eclesiais
de base "deram sustentação ao

Achoa quer
intervenção
em S. Paulo

Brasília — O Deputado Sa-
mir Achoa (PMDB-SP) anun-
ciou ontem, na tribuna da Cá-
mara, que encaminhará hoje ao
Ministério da Justiça pedido de
intervenção federal em Sáo
Paulo, para "suprir a falta abso-
luta de segurança pública, face
á notória falta de critérios do Sr
Governador Paulo Maluf'.

O parlamentar fez transcre-
ver nos anais da Câmara cópia
do requerimento a ser enviado
ao Ministro Ibrahim Abi-Ackel,
na qual denuncia "a crescente
onda de crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio", que diz
estar sendo patrocinada pelo
Governador Maluf.

FACULDADES CÂNDIDO MENDES
JACOBINA (PEDAGOGIA)
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kTCJ Núcleo de Treinamento Tecnológico
Período de 08.12. a 18.12.80

Curso de Arquitetura Ecológica
Professor: Benjamim de Araújo Carvalho

Horário: de 2." a 5." feira das 18.30 às 21.45 h.
Local: Fundação Casa do Estudante do Brasil

Praça Ana Amélia, n." 9 - 9." andar Castelo • Centro
Esquina da Rua Santa Luzia c/Av. Churchill

Periodo de 08.12 a 19 12 80
Análise Econômica de Projetos
Ptolessor: Raul Elkind

Horário: de 2." a 6." leira cias 18.30 às 21.30 hs
Local: Largo de São Francisco (antiga Escola Nacional de
Engenharia). 4 ° andar.
Inscrições e Informações: Núcleo de Treinamento Tecnológico

. Av. Beira Mar. 406 - gr. 903 - tel: 220-4751
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0 APARELHO
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CENTRO
AUDITIVO TELEX
Apresenta a mais nova

.nonção de aparelhos para
surde/
01 11 V.
0 aparelho do luluro.
Aconriicionamento individual,
anatomicamente correto de
acordo coin seu ouvido.
Som direciona) e
multidirecional.
Vnrft requla o seu I 11 V de
ncorrio com o ambiente em
que você se encontre.
Assistência técnica total.
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Gravação
incrimina
Tourinho

Brasília — Na fita cassete
apresentada para defender-se
das acusações de que caluniou
três generais do Exército, o De-
putado Oenival Tourinho
(PDT-MOr) "prova todos os £a-
tos fundamentais da denúncia"
contra ele oferecida pelo Procu-
rador-Geral da República, Sr
Firmino Ferreira Paz.

A conclusão ê do Procurador,
para quem o parlamentar "di-
vulgou, com todas as necessá-
rias letras do alfabeto, que o
terrorismo no Brasil é coman-
dado por três generais do Exér-
cito: General Antônio Bandeira
(UI Exército), Milton Tavares
ça Exército) e José Luis Coelho
Meto (comandante da 4* Divi-
sâo de Exército)".

SALÃ0-2 QUARTOS COM

A CLASSE E ACABAMENTO
BULHÕES CARVALHO DA FONSECA

«WANQAS
do MÉIER)

R. PAULO SILVA ARAÚJO, 185

Sinal: 45.000, |
<

Escritura: 45.000, í

Mensais fixas:  4.000, *

Planejamento e vendas:^m Planejamento e vendas:

/(iPATRlMÓVEL
Garanti dr? _**t_énc-i corrçteta

Corretores
no local. Antecipe-se! , 287-6992'•392-5127

A Brown Boverí acaba de produziro primeiro transformador de 800.000
volts no Brasil.

Mais uma prova de
que o país detém
hoje a mais
avançada tecnologia
mundial no setor de
equipamentos
elétricos pesados:

* Acaba de ser fabricado e
aprovado em todos os testes no
novo laboratório de extra alta tensão
da Brown Boveri, em Osasco - SP.,

o primeiro transformador da classe
de 800.000 volts de tensão,
produzido no Brasil.

Trata-se da primeira unidade de
uma série de nove transformadores
de força da mesma classe de
tensão, encomendados por FURNAS
-Centrais Elétricas S.A. e destinados
a equipar o sistema de transmissão
de ITAIPU.
São as seguintes as principais
características técnicas desses
equipamentos:
- Seis autotransformadores

monofásicos de 550 MVA/765 KV
em 60 Hz, com peso unitário de 300
toneladas.

- Três autotransformadores
reguladores monofásicos de 500

MVA/765 KV em 60 HZ, com peso
unitário de 345 toneladas.

Essas unidades serão instaladas
nas substações de Ivaiporã (PR)
e Tijuco Preto (SP).

Com o projeto, construção e
aprovação final desses
transformadores, a Brown Boveri
prova efetivamente a implantação
em nosso país, da mais avançada
tecnologia existente, através de seus
engenheiros, técnicos e operários
que participam ativamente do
projeto, construção, testes e

colocação em operação dessas
gigantescas máquinas.

Para chegar ao atual estágio
de operar industrialmente no Brasil
nos limites tecnológicos
mundialmente conhecidos, a Brown
Boveri desenvolveu, desde sua
implantação em nosso país em
1957, uma sadia política de
investimentos em instalações e
pessoal altamente qualificado o que
a credenciou a alcançar inúmeros
feitos pioneiros no setor elétrico
pesado, o principal deles a
emancipação tecnológica do país
em equipamentos destinados ao
setor energético.

!^___$^_^Hi__E__ ^^aB8í:*^^_H ^ £v^ «£: SEe§§NGH_'' &¦ _&¦¦ "'' t^'" ^^^B ^^^t_i_______o ^_NHb r)39S££_^B-_N r. -^09_fl_B 4^_^_i _^_^T"^^tt_^BÉ__j:~:-_£ ..."¦.¦..V: ^Ê^m\ ^LwÊg ^^^S_.

O primeiro transformador de 800 000 volts sendo testado no novo laboratório de extra alta
tensão da Brown Boveri em Osasco - SP. O conjunto pesa. no total. 540 toneladas.

BROWN BOVERI
Quando a tecnologia avança,
a Brown Boveri lidera.
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No primeiro dia da Operação Arrastão, da
Secretaria Estadual de Fazenda, os fiscais la-
vraram ontem 337 autos de infração por sone-
gação do ICM, no valor de Cr$ 516 mil 414, nos
Municípios do Rio, Duque de Caxias, Niterói e
Nova Iguaçu. Com cerca de 300 fiscais, a opera-
ção deverá continuar até o dia 20 deste mês,
quando será suspensa para não prejudicar o
comércio natalino.

Além dos autos, os fiscais apreenderam 355
caixas de pedras semipreclosas, outras 8 mil
693 pedras semipreclosas Isoladas e uma caixa
de uísque, totalizando Cr$ 285 mil em sonega-
ção de Imposto. Na operação realizada nos
mercados foram apreendidos produtos hortl-
grangelros, posteriormente doados a institui-
ções de caridade.

Rio sonega mais
O Município do Rio foi o responsável por

mais da metade dos autos de Infração, 187,
totalizando Cr$ 180 mil em sonegação. A
apreensão das pedras semipreclosas foi feita no
Centro da Cidade, na Rua dos Andradas, em
frente ao Hotel dos Andradas, quando Pedro
Gilson Paulo Valadares embarcava as caixas
no táxi TM-3508. Morador em Belo Horizonte,
Pedro disse que pretendia vender as pedras
para lojas de turismo. Se a multa corresponden-
te ao valor das pedras não for paga, elas vão a
leilão, revertendo para o Tesouro o valor arre-
cadadO.

A apreensão da caixa de uísque ocorreu em
Copacabana, na esquina da Avenida Nossa
Senhora de Copacabana com Rua Bolívar. O

autor da inflação não foi identificado porque,
ao ser interceptado por fiscais da Secretaria,
largou a caixa na calçada e fugiu. No Rio, a
blitz foi feita nos bairros de Copacabana, nha
do Governador, Ipanema, Penha, Madureira e
Centro.

O fator surpresa durou pouco para os fiscais
que foram ao mercado da Cadeg, em São Cris-
tóváo, onde foram lavrados seis autos de infra-
ção. Aos 20 minutos de atuação, sua presença
toi anunciada nos alto-falantes pela adminis-
tração do mercado.

No mercado São Sebastião, na Penha, os
fiscais lavraram quatro autos e descobriram
uma nova maneira que os comerciantes acha-
ram para justificar a falta dos livros: alegam
que foram roubados e què os assaltantes leva-
ram, com o dinheiro, todos os documentos
fiscais.

Em Nova Iguaçu, 45 fiscais visitaram 22
logradouros, lavrando 47 autos de Infração no
valor de Cr$ 243 mil, além de terem recolhido 1
mil 200 documentos fiscais para averiguação.
Em Niterói, 70 fiscais lavraram 23 autos de
infração no valor de Cr$ 33 mil 414. Em Duque
de Caxias foram lavrados, por 38 fiscais, 80
autos de infração no valor de Cr$ 80 mil, além
da apreensão de peixes, legumes e frutas.

O superintendente de Fiscalização do Rio de
Janeiro, Paulo Afonso Fernandes de Oliveira,
disse que a Operação Arrastão visa coibir a
sonegação de imposto pelo comércio varejista e
reeducar o comerciante e o transportador, tá-
zendo com que a documentação fiscal acompa-
nhe as mercadorias. Informou que a evasão do
IGM corresponde a 40% dos Cr$ 1 bilhão 200
milhões pagos.

OUCQtOX
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sociedade de Capital Aberto
G.G.C/M.F. n° 56.643.018/0001-66

DEMEC/RCA: 200-76/270

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que a partir de 10.12.80 o atendimento será realizado pela Divisão de Serviços de
Acionistas do Banco Ur Brasileiro S.A., nos locais de atendimento (item 3.6), concomitante com o desdobramento de ações,
como segue:

1. AUMENTO OO CAPITAL SOCIAL
Elevação do Capital Social de Cr$ 509.863.200.00 para Cr$ 822.360.000,00, mediante a incorporação de reservas, sem
emissão de novas ações.

2. DESDOBRAMENTO
Sem alteração do Capital Social de CrS 822.360.000.00. aumentar o número de ações de 205.590.000 para 822.360.000,
através de uma operação de desdobramento, com a emissão de 270.127.494 Ações Ordinárias e 346.642.506 Ações
Preferenciais, ou seja, a distribuição de quatro cautelas em troca de cada titulo atualmente possuído.

3. SUBSTITUIÇÃO DE TfTULOS MÚLTIPLOS
3.1. Tendo em vista que os serviços de acionistas passarão a ser efetuados através do Banco Lar Brasileiro S.A.. o que

requer uma padronização dos títulos, faremos substituir todos os que estão atualmente em circulação, por novos
certificados.

3.2. Estes novos certificados nâo conterão cupons mas, sim. um quadro com indicações referentes ao "Estado dos
Direitos", isto é, o último dividendo recebido, última bonificação recebida e última subscrição que a sociedade
realizou, a saber: DIVIDENDO-000; B0NIFICAÇAO001, SUBSCRIÇÂO-000 e, serão considerados "ex-direitos" com
referência a todos os benefícios já distribuídos.

3 3. Os acionistas possuidores de "ações nominativas" receberão, em substituição aos atuais títulos, o documento "Aviso

aos Acionistas", que demonstrará a quantidade de ações possuídas conlorme registro feito no Livro de Registro de

3 4 R^stiSdo o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação deste aviso, para a validade dos antigos títulos
apôs o que os mesmos nao mais terão valor para fins de negociação, devendo forçosamente ser subsMuldov

3 5. Todos os acionistas detentores de ações "ao portador" deverão preencher formulário próprio fornecido nos locais de
atendimento (item 3.6) onde relacionarão, em ordem numérica crescente, os seus títulos antipps, contendo os
cupons de n°s 23 (ord.) e 24 (pref.) e seguintes, entregandaos contra recibo que será fornecido no ato.

3.6. LOCAIS DE ATENDIMENTO . _, „ , „ , .
Os acionistas serão atendidos de 2a a 6" feira, das 10.00 às 16:30 hs, nas seguintes agências do Banco Lar Brasileiro
SA.

Sâo Pauto (SP) — Rua Genebra, 164
Santo André (SP) — Rua Gertrudes de Lima, 145
Sâo Bernardo do Campo (SP) — Av. Marechal Deodoro. 900
Sâo Caetano do Sul (SP) . — Rua Manoel Coelho, 540
Campinas (SP) — Av. Francisco Glicério, 1135
Jundiaí (SP) — Rua Barão de Jundiaí, 1040
Santos (SP) — Pça. da Independência, 21
Rio de Janeiro (RJI — Rua do Ouvidor, 104-A
Belo Horizonte (MG) — Rua Espírito Santo, 900
Porto Alegre (RS) — Rua dos Andradas, 1111 — S/loja
Curitiba (PRI — Av. Marechal Deodoro. 245
Salvador (BA) — Av. Estados Unidos, 50
Vitória (ES) — Av. Governador Bley, 137/ 145
Recife (PE) — Pça da Independência, 29
Fortaleza (CE) — Rua Barão do Rio Branco, 1189
Belém (PA) — Av. 15 de Novembro, 317
Manaus (AM) — Av. Sete de Setembro, 806
Brasília (DF) — Conjunto Comercial — Hotel

Nacional — lojas 26, 42 e 43

4. INFORMAÇÕES
Nâo obstante, os senhores acionistas que o desejarem poderão dirigir-se à Seção de Ações da sociedade, à Av. Francisco
Matarazzo, 584 — Io andar SP, para obterem os esclarecimentos e informações de que necessitem.

Sâo Pauto, 01 de dezembro de 1.980
A DIRETORIA (P

A "HENKEL DO BRASIL" Inds. Qui-
micas Ltda. vem de público manifes-
tar seus agradecimentos à "BRÁS-
PETRO" — Petrobrás Internacional
S/A, pela contribuição e cooperação
emprestadas na realização de expor-
tações de aditivos para lama de per-
furacão para poços de petróleo, ao
Iraque.
Sendo produtora de aditivos quími-
cos para lamas de perfuração, produ-
tos indispensáveis aos trabalhos das
sondas que prospectam petróleo, a"HENKEL DO BRASIL" encontrou
na experiência da "BRASPETRO",
no seu relacionamento com a "Iraq
Oil Company" e principalmente no
seu alto espírito de colaboração, par-
íe dos meios para comercializar este
grupo de produtos, além das frontei-
ras nacionais. (P

O último obstáculo no ca-
minho da auto-estrada La-
goa—Barra foi vencido: o
Juiz J. Simões Costa, da 4*
Vara de Fazenda Pública, au-
torizou a desapropriação de
uma faixa de 4 mil 280 m* do
terreno da Rua Marquês de
Sôo Vicente, 355. O DER de-
positou os Cr$ 13 milhões 665
mil fixados pela Justiça e os
operários Já iniciaram o des-
matamento da área.

A questão do valor da inde-
nização, porém, continuará
sendo discutida na Justiça:
na sentença, o Juiz deixou
claro que, caso o DER náo
consiga oferecer acesso ás
duas partes do terreno — di-
vidido pela auto-estrada —
deverá pagar pela totalidade
da área (24 mil 500 m*), ava-
liada em Cr§ 78 milhões 223
mil.
NO CAMINHO

A desapropriação do terre-
no da Rua Marquês de São
Vicente, 355, do Sr Mário Ri-
bas, vinha sendo discutida
na Justiça desde 20 de junho
e ]á preocupava os técnicos:
o trecho, de cerca de 150 me-
tros, exatamente na metade
do caminho, náo fora sequer
desmaiado e toda a terrapla-
nagem, do Túnel Dois Irmãos
à Praça Sibelius, estava con-
cluída è iniciadas as obras de
engenharia, propriamente.

De acordo com as previ-
soes iniciais, o terreno deve-
ria ter sido desmatado em
Julho e o atraso comprome-
teu os cronogramas da obra,
prevista para um ano e meio.
Atrapalhava ainda mais,
porque Impedia o transporte
de materiais, de uma frente
da obra á outra, pela estrada
Já aberta na mata.
JUSTIÇA

Somente depois de sucessi-
vas consultas ás partes e aos
peritos, o Juiz da 4* Vara de
Fazenda, J. Simões Costa,
chegou a um veredicto: dar
imissáo de posse ao DER da
faixa de 4 mil 280 m2 por
onde passará a estrada, me-
diante o deposito, em Juízo,
de Cr$ 13 milhões 665 mil. A
decisão, no entanto, visa a
atender à necessidade de im-
plantação da RJ-071 e não
define o valor final da inde-
nização.

Na solicitação original, o
DER pedia a desapropriação
de 24 mil 500 m* do terreno,
na encosta, mediante indeni-
zação de Cr$ 13 milhões 174
mil 867, o que não foi aceito
pela família Ribas. O perito
avaliou, então, a área em Cr$
78 milhões 223 mil 140 — de-
pois do quê o DER passou a
propor desapropriação de
apenas 4 mil 280 m1.

Na sentença, datada de Ia
de dezembro, o Juiz admite a
alteração do pedido inicial,
entendendo que a necessida-
de de construção da estrada
se resume á área parcial, de 4
mil 280 m», e fixa, "para fim
exclusivo de emissão de pos-
se", o depósito de Cr$ 13 mi-
lhões 665 mil 096,40.
DAR ACESSO

Se por um lado a decisão
do Juiz resolve o problema
mais imediato do DER—que
é dar continuidade á constru-
ção do último trecho da auto-
estrada Lagoa—Barra, uma
obra discutida há 15 anos —
cria uma certa apreensão, de
outra parte: o projeto da es-
trada deverá prever acesso
de uma parte á outra do ter-
reno do Sr Mário Ribas, que,
desapropriado apenas na fai-
xa relativa ao Plano de Ali-
nhamento, foi dividido por
ela

No processo, ele deixou
claro que á expropriaçáo da
área parcial "se faça sem pre-
Juízo de, a final, estender os
efeitos da desapropriação e
conseqüente indenização à
área total, objeto do pedido
inicial". Quer dizer, se o DER
náo providenciar um acesso
às duas partes do terreno do
Sr Mário Ribas, terá que pa-
gar a desapropriação dos 24
mil 500 to?, fixada em Cr$ 78
milhões 223.
MÃOS A OBRA

O DER ainda não tem pron-
to nenhum projeto para o
acesso, mas, táo logo foi re-
solvida a questáo, os opera-
rios iniciaram o desmata-
mento da área. E, segundo o
engenheiro Renato Guima-
rães, 90% das árvores Já fo-
ram tombadas e serão remo-
vidas nos próximas dias. Os
técnicos acreditam que con-
seguirão recuperar parte do
tempo perdido.

Os proprietários, logo que
o DER realizou o depósito,
solicitaram o levantamento
de 80% do valor—que repre-
senta a parte que pode ser
sacada, enquanto a questáo
permanece em Juízo. O Sr
Mário Ribas comentou, on-
tem à noite, que a decisão é
apenas parcial, para dar
prosseguimento à obra: "Não
tem nada certo quanto aos
valores. Vai ser tudo resolvi-
do depois, na Justiça", disse.

G. Completo

DER indeniza terreno e Lagoa-Barra segue sem obstáculos
Fiscais da Fazenda passam
arrastão do ICM nas lojas
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FEEMA quer reduzir em
82% emissão de partículas
que poluem o ar do Rio

A FEEMA pretende reduzir em 82% as emissões de partícu-las por fontes poluidoras para alcançar e manter os padrões de
qualidade do ar até 1995. Esta é a estratégia para controlar a
poluição do ar por partículas na Região Metropolitana do
Estado. Entre estas partículas estão as poeiras em suspensão,
ou seja, que não sedimentam e possuem elementos como o
benzo aplreno (cancerígeno) e metais como o chumbo, cádmlo e
mercúrio.

O padrão de qualidade para este tipo de poluente é de 80
microgramas por metro cúbico, mas desde 1968 são registradas
médias de até 169 microgramas. A estimativa de emissões
totais de partículas é de 194 mil e 662 toneladas por ano na
Região Metropolitana.

Dois tipos de partículas
A poluição do ar pode ser ocasionada por dois tipos de

partículas: partículas em sedimentação, cujo padrão de quali-
dade é de um micrograma por centímetro cúbico (30 dias) em
áreas industriais e 0,5 microgramas por centímetro cúbico (30
dias) em outras áreas; e por partículas em suspensão (poeiras
menores que 154 mícrons), cujo padrão de qualidade e de 80
microgramas por metro cúbico—média geométrica anual—ou
240 microgramas por metro cúbico, concentração máxima em
amostras de 24h a não ser excedida mais de uma vez por ano.

A poluição por partículas é causada pela atividade de
pedreiras em zonas metropolitanas responsáveis pelo lança-
mento de 69 mil toneladas de partículas no ar por ano e por
lnclneradores industriais e incineradores residenciais de lixo na
Zona Norte, Já que a utilização de incineradores na Zona Sul
nâo é mais permitida, o que reduziu em 21 mil toneladas por
ano a quantidade de poeira no ar.

Metas
A FEEMA, cujo orçamento para o controle da poluição do

ar em 1980 foi da ordem de 900 mil dólares, fixou metas a serem
atingidas através do estabelecimento de padrões de qualidade
do ar, cuja medição, no caso das partículas, é feita por 39
estações de partículas sedimentávels e 28 estações de partícu-
las em suspensão, e criou um instrumento legal de controle, o
SLAP — Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras.

Três áreas de trabalho tiveram prioridade: o atendimento à
população, o licenciamento de atividades poluidoras novas e o
controle da poluição por partículas na Região Metropolitana,
cuja estratégia de controle levantou a necessidade de reduzir
em 82% as emissões para se alcançar e manter os padrões até
1995. Outra atividade da FEEMA foi a elaboração de um
projeto para criação de um fundo de financiamento as indús-
mas poluidoras para instalação de sistemas de controle, con-
tando com o apoio financeiro do Banco Mundial, num total de
35 milhões de dólares.

Técnica acha o carro
bem mais prejudicial

Recife — Os automóveis provocam uma poluição mais
grave do que as fábricas, sobretudo porque o seu controle é
mais dificil de ser feito e de custo multo mais elevado em
relação ao da poluição Industrial, afirmou, ontem, a técnica
Vitória Braille, da Fundação Estadual de Engenharia do Meio-
Ambiente, do Rio de Janeiro.

Falando no Io Encontro Nordestino de Sistema de Licencia-
mento de Atividades Poluidoras, que se realiza na Sudene, ela
disse que, para implantar uma infra-estrutura de controle da
poluição provocada pelos automóveis, teria de se gastar cerca
de 1 bilhão de dólares em áreas verdes em torno dos centros
urbanos, enquanto o custo de equipamentos de controle de
poluição na Indústria está em tomo de 30 milhões de dólares.

Muito se tem falado no controle da poluição industrial, mas
é necessário, também, adotar medidas para defender a popula-
ção da poluição causada pelo grande número de veículos, que
causam danos sérios às árvores frutíferas e hortaliças e, para
defender essas plantas, os padrões de qualidade do ar teriam de
ser mais rígidos, pois as árvores são bem mais sensíveis do que
o organismo humano, disse a técnica da FEEMA

O advogado Inage Assis Oliveira, abordando o tema Nor-
mas Administrativas para Licenciamento de Atividades Po-
luidoras, afirmou que, no Brasil, a legislação de controle
ambiental é ineficaz e até mesmo impossível de ser executada,
devido à variedade de problemas que se apresentam de manei-
ra diferente por todo o território brasileiro.

Maranhenses já podem
protestar contra Alcoa

São Luís — O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
concedeu ontem, por 10 votos a zero, mandado de segurança ao
Comitê de Defesa da Ilha de São Luis, para a realização de uma
manifestação ecológica contra a Alcoa do Brasil 8/ A, na Praça
Deodoro, que havia sido proibida pela Secretaria de Segurança.

A proibição se baseava numa portaria determinando os
logradouros públicos em que poderiam ser realizadas concen-
trações, entre os quais não constava a Praça Deodoro, que
passou a ser a mais requisitada a partir de setembro do ano
passado com o movimento pela mela passagem dos ônibus
urbanos.

O novo esquema mudou o itinerário de 19 linhas de ômbus do bairro-..

Fim de obras na Taquara
leva Detran a alterar o ',
trânsito em Jacarepaguá

O Detran Implanta amanhã um esquema de transi-
to em Jacarepaguá, a flm de regularizar o tráfego do
bairro, que desde outubro vinha sofrendo interdições e
alterações em suas ruas, devido às obras que a Cedâe
realizava no Largo da Taquara.

Como a Cedae concluiu as obras na Rua André
Rocha, ela será liberada ao tráfego, a partir das lOh de
amanhã, no trecho entre a Estrada dos Bandeirantes e
a Estrada do Tindiba, voltando a funcionar no seu
sentido de direção original, isto é, mão única da Estra-
da dos Bandeirantes para a Estrada do Tindiba.

MÃO ÚNICA
O Detran restabelecerá ain-

da o regime de mão única de
direção em quatro ruas que
estavam provisoriamente
com mão dupla: Praça da Ta-
quara, que terá sentido da
Estrada do Tindiba para a
Estrada dos Bandeirantes;
Estrada dos Bandeirantes,
que dará mão da Praça da
Taquara para a Rua André
Rocha; Estrada do Tindiba,

que voltará a ser da Rua An- ,
dré Rocha para a Praça da_.
Taquara; e Rua Nacional, -
que retomará a dar mão da
Rua André Rocha para a Rua''
Otacüio Novais.

Por causa dessas modifica-,
ções, as 19 linhas de ônibus
que tiveram seus itinerários
alterados, também por causa
das obras da Cedae, voltarão
a trafegar pela André Rocha e j
normalizarão os seus trajetos, j

Santa Teresa vai ter
linha de microônibus

A Câmara Municipal do
Rio de Janeiro aprovou on-
tem projeto que regulamenta
a criação de linhas de mlcroc-
nibus em Santa Teresa e rees-
trutura o sistema de bondes,
que continuará sendo o trans-
porte principal. Segundo in-
formações da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, os mlcroõni-
bus funcionarão integrados
com algumas das estações do
metrô.

O diretor de Planejamento
do DGTC, Alfredo Lemos,
disse que a utilização do mi-
croônlbus pode ser ampliada,
depois, para outros bairros.
Segundo ele, o transporte é
bastante adequado para
áreas de baixa densidade, on-
de o funcionamento de ôni-
bus convencionais é antieco-
nômico, e não apenas em lu-
gares de difícil acesso.

Segundo os estudos realiza-
dos pela Secretaria de Obras,
Departamento Oeral de
Transportes Concedidos e
Detran, serão criadas quatro
linhas de microônibus: Gló-
ria—Cruz Vermelha; Glória—

Catumbi; Glória—Cidade Np- ,
va (estas aproveitando a esta- ;
ção Glória, do metrt); e Rio j
Comprido—Laranjeiras (Inte^,,
grada á estação Largo do Ma- <
chado). Os microônibus utili-; |
zarão as principais vias dá^)
acesso e salda de Santa Te».'fe
resa. ;S»

As novas linhas visam ser
uma alternativa de transpor^
te para a população de Santa"
Teresa — um bairro de grani*
de adensamento populacio^
nal e dificil acesso, no mofro'*
— e incluem, nos trajetos, es-'
colas, supermercados e ou-',
tros pontos procurados. A ex-'
ploração das linhas será feita ¦
pela CTC.

Esta prevista ainda a res-'
tauração da linha permanen-.
te de bonde até o Silvestre:
(entre o Corpo de Bombeiros,
na Rua Almirante Alexandri-
no e a estação da Estrada.de
Ferro Corcovado). Os bondes,!
continuarão sendo o prini^
pai transporte de Santa Tere-
sa, preservando esta caracte-
rística do bairro. "y

*•r
Pça. Cruz Vermelha terá

grampos contra carros \
A Secretaria Municipal de bana, a Diretoria de Parqueí

e Jardins vai iniciar breve^
mente a instalação de frades"
e grampos no canteiro centrar
da Avenida Princesa Isabet
em Copacabana Recente?
mente foram concluídos off
serviços na Praça Nossa Se£
nhora do Amparo, em Casca*
dura, e no canteiro centraF
das Avenidas Vieira Souto e
Delfim Moreira.

Nos últimos 12 meses forarrf
realizados serviços de prote*
ção com frades e grampos h&
nefleiando, entre outros, oi
seguintes logradouros: Praça
Santos-Dumont, Nossa Se*
nhora da Paz, Xavier de Bri-
to, Barão de Drummond, Si*
bellius, Nossa Senhora do"
Amparo e Largos da Memória
e Glória. Vários logradouro*
da Ilha do Governador, Urc%
Laranjeiras e Tijuca tambénr
foram beneficiados. *r*

Obras Instalará grampos nas
Praças Deodoro e Cruz Ver-
melha, no Centro, e Demétrio
Ribeiro e Marques Porto, em
Copacabana, entre outros lo-
gradouros, a flm de protege-
los da Invasão de veículos e
proporcionar aos pedestres
melhor circulação e lazer sem
riscos.

Para atender a uma nova
programação, que prevê a
instalação de grampos e fra-
des em vários locais da cida-
de, a Secretaria realizou uma
tomada de preços para. as
obras, orçadas em Ct$ 10 mi-
lhões e 220 mil cruzeiros e a
serem executadas em 180
dias. Vãrios logradouros já es-
tão com proteção considera-
da eficiente para estimular
sua utilização.

Além das praças localiza-
das no Centro e em Copaca-
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Papai Noel
é recebido
por 3 mil

Na primeira aparição do Pa-
pai Noel — Antônio Rodrigues
— da Cidade do Rio de Janeiro
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O navio Pacific Fruit trouxe castanhas e
amêndoas, além de outros produtos natalinos

Produtos natalinos que
vieram de Portugal são
descarregados no Porto

Teve início ontem no porto do
Rio o descarregamento dos di-
versos produtos natalinos pro-
cedentes de Portugal. O navio
Pacific Fruit trouxe 910 mil 837
quilos de castanhas, 53 mil qui-
los de figos secos e cristaliza-
dos, 38 mil 590 quilos de amên-
doas, 7 mil 575 quilos de avelãs
e aproximadamente 40 mil li-
tros de vinho, em 1 mil 840
caixas.

Além destes artigos, o navio
trouxe pera fresca, azeite puro
de ¦ oliveira e azeitona verde.
Velo também um carro de um
português, morador no Brasil,
que toda vez que viaja para sua
aldeia natal leva o carro, adqui-
rido com muito sacrifício, como
Informou o fiel substituto do
frigorífico de Frutas da Compa-
nhia Docas do Rio de Janeiro,
Fernando Clemente.'

PREÇO

As castanhas e as péras fica-
rão. estocadas a aproximada-
mente três graus positivos no
frigorifico de frutas do porto, e
os demais artigos estão sendo
guardados no Armazém 5.0 fiel
Fernando Clemente informou

que no ano passado, em sete
navios, chegaram 104 mil sacas
de castanha. Este ano já estão
estocados aproximadamente
27 mil, "e espera-se muito
mais".

Uma firma paulista pagou
por 45 mil 90 quilos de casta-
nhas, vindas no navio Pacific
Fruit, 35 mil 100 dólares (Cr$ 2
milhões 130 mi' 219). O frete
ficou em 10 mil 852,65 dólares
(Cr$ 658 mil 647 e 33 centavos) e
de seguro a firma pagou 351
dólares (Cr$ 21 mil 302 e 19
centavos).

O valor comercial da compra
foi de 46 mil 303,65 dólares (Cr$
2 milhões 810 mil 168,52). Além
desses gastos, a firma pagou
mais 37% do valor comercial, o
que dá Cr$ 1 milhão 39 mil
762,35. Para a retirada da casta-
nha do porto a firma paulista
pagará Cr$ 111 mil 815, além do
frete até São Paulo.

Com todos esses gastos, foi
possível avaliar quanto a firma
pagou pelo quilo do produto:
cerca de Cr$ 100. A castanha,
quando chegar ao consumidor,
no varejo, deverá custar entre
150 a Cr$ 200 o quilo. A safra
das castanhas portuguesas é
deste ano.

Feijão-preto dos EUA
chega ao Rio em navio

Já chegou ao Rio o navio
Oceania Marina com 3 mil 450
toneladas de feijão-preto norte-
americano e mais 2 mil 400 to-
neladas de feijão pink. Com is-
so sobe para aproximadamente
15 mil toneladas o estoque de
feijão-preto em poder do Govér-
no, quantidade que abastece o
mercado carioca por 40 dias.

O.feijão será descarregado
hoje e irá diretamente para os

i armazéns da Cibrazém. O enge-
nheiro agrônomo da Cibrazém,
Dario Cruz, informou que não"foi mais preciso expurgar ne-
nhum saco de feijão-preto". O
expurgo é uma prática comum
para matar o caruncho que da-
niflca os sacos de cereais esto-
cados por muito tempo. A Ci-
brazem já expurgou algumas
centenas de toneladas do fei-
jão-preto argentino, estocado
desde setembro.

N0V0PABXDA
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Seguros
Associada ao BRADESCO

Rua Barão deRapagipe,n'225
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

títulos públicos federais
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O Departamento de Operações com Títulos e Valores
Mobiliários do BANCO CENTRAL DO BRASIL faz sa-
ber às instituições financeiras e ao público em geral que
o COMUNICADO DEMOB n? 34, de 01/12/80, se en-
contra à disposição dos interessados no Centro de Troca
de Documentos da Associação Nacional das Instituições
do Mercado Aberto (ANDIMA), localizado na Rua da
Alfândega n? 91, 39 andar, no Rio de Janeiro, ou nos
Departamentos Regionais do Banco Central nas demais
praças.

O referidoCOMUNICADOtrata da oferta pública sema-
nal de LTN de 91 e 182dias, no montante de CrS 15.000
milhões, cujas propostas serão recebidas no próximo dia
08/12, na forma e nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 1980.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TlYULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS

cerca de 3 mil crianças o recep-
cionaram, ontem de manhã, no
estacionamento do hipermer-
cado das Casas da Banha, na
Avenida Brasil, onde ele desceu
de helicóptero. Foi saudado pe-
lo Sr Richard Franco, represen-
tando a direção da organização
comercial, e pela Banda Cario-
ca, regida por Cláudio Joel Pi-
nheiro.

De ontem até o Natal, duran-
te todos os dias, Papai Noel
visitará uma das filiais das Ca-
sas da Banha. Os fregueses que
levarem seus filhos terão direi-
to a uma fotografia grátis, ao
lado de Papai Noel e do porqui-
nho-símbolo da organização. O
horário para as fotos é de 9h às
19h e a entrega ê feita 48 horas
depois, na filial onde foi tirada a
fotografia.

Desde as 8h de ontem já era
grande o número de crianças
que se colocavam em volta de
um cordão de isolamento em
uma área do estacionamento
do hipermercado da Avenida
Brasil. As 9h20m um helicópte-
ro particular sobrevoou a área e
logo em seguida descia, no cir-
culo formado por cordas, o Pa-
pai Noel, aplaudido pela garo-
tada e ao som da música natali-
na Gingle-Bells.

Logo após percorrer a multi-
. dão de crianças, cumprimen-
tando-as, Papai Noel recebeu
das mãos do gerente Jaime Al-
ves Reis Filho a chave da orga-
nizaçáo comercial, e, seguido
pela banda e pelas crianças,
percorreu as instalações do hi-
permercado, detendo-se nas se-
ções de brinquedos.

O Sr Richard Franco, chefe
do serviço de comunicação so-
ciai da organização, disse que

representava o Sr Venâncio Pe-
reira Veloso Filho, idealizador
do evento, cuja finalidade é
aproximar diretores e emprega-
dos das lojas a seus clientes.
Em todas as lojas da organiza-
çáo serão colocadas faixas indi-
cando o mercado que receberá
a visita do Papai Noel. Hoje é
na filial de Ramos, onde será
anunciada a loja que ele visita-
rá amanhã, e, assim, sucessiva-
mente até o dia de Natal.
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Além dos Preconceitos
O caso da greve dos professores está a pique

de converter-se, pelas circunstâncias excepcionais
que a cercam, em fator de erradicação de um
preconceito que levou talvez a maioria da sociedade
brasileira a receber com reservas indisfarçáveis a
substituição do Ministro da Educação e Cultura. É
próprio do preconceito — do conceito prefixado e
inamovfvel no espírito das pessoas — não ter lógica
específica e não se submeter à lógica geral que
governa os acontecimentos.

Substituiu-se no MEC um homem afeito aos
misteres e integrado na rotina útil do magistério
por outro do qual não se poderia dizer o contrário,
pois os oficiais das Forças Armadas estão já há
muitos anos familiarizados com os cursos de vários
níveis que lhes são impostos como condição para
progredir na carreira e dos quais se fazem, em
grande número, professores com a designação
especial de instrutores. Em todo o caso, não se pode
deixar de reconhecer que a nomeação de um
General do Exército para suceder a um integrante
do magistério civil provocou surpresa negativa na
opinião pública, que em tais casos, compreensível-
mente, reage automaticamente porque impulsiona-
da por um preconceito.

O pior nos preconceitos é o que está frequen-
temente por trás deles, ou a eles subjacentes,
movendo-os a eles próprios para produzir efeitos
também pré-definidos ou, por outras palavras,
inevitáveis. Impõe-se em tais casos um silogismo do
tipo mais simples, tendente sempre à formação das
chamadas falsas idéias claras. Por exemplo: se o
Ministro da Educação era um homem que se
declarava solidário com a classe em greve, e foi
substituído, depois de reiterar essa declaração,
justamente por um General do Exército, tinha-se aí
lançada uma premissa da qual se tirava logo a
[conclusão de que o Governo, ainda dominado pelos
militares, punha a greve dos professores sob visão
castrense — estreitamente limitada aos quatro
pontos cardeais pelo conceito restritivo da seguran-
ça nacional.

Ora, a solidariedade de classe não se leva para
os postos de comando do Estado, dos maiores aos
menos altos, sem que desvirtue a função estatal de
promover o bem comum: não o bem de uma

determinada classe mas o bem de todas as classes; o
bem de toda a sociedade que transfere aos órgãos
governamentais, enquanto instrumentos do Estado,
sua própria capacidade de prever as soluções
adequadas para seus problemas. O tipo de solida-
riedade que domina o Governo é, pois, um senti-
mento mais amplo e guarda do sentimento como tal
sua força propulsora em direção ao bem, mas o
expunge do exclusivismo de grupo para se transfor-
mar em programas c metas gerais — segundo as
regras da Administração e o volume de recursos de
que ela dispõe.

Está evidenciado que a reação negativa ante a
nomeação do Ministro Rubem Ludwig decorria de
preconceito puro; e preconceito no pior sentido;
preconceito que imobiliza o raciocínio e o mantém
fechado aos fatos mais importantes — até que os
fatos se imponham por si mesmos com sua face
inocultável — para não dizer implacável. Foi essa
implacabilidade que se impôs agora, quando o novo
Ministro da Educação demonstrou possuir em grau
suficiente aquele tipo genérico de solidariedade,
que vem a ser a sensibilidade do Governo em geral
para os problemas gerais, sem perder a consciência
específica dé cada um.

É esta significação que se deve dar, sem
nenhum favor mas apenas com o propósito de ver
as coisas como são e se apresentam, ao fato de
haver o Ministro Ludwig recebido uma representa-
ção da Diretoria da Associação de Docentes da
UFRJ sem qualquer preparação prévia e por
iniciativa dos grevistas, com os quais se encontrará
hoje, em Brasília, para discutir franca e objetiva-
mente — também de sua parte, sem qualquer tipo
de preconceito — os temas sugeridos pela greve, ou
seja: as reivindicações dos grevistas, em face das
quais declarou desde logo sua compreensão.

Procurado inesperadamente pelo grupo de
professores, o Ministro teve noção precisa e instan-
tánea da relevância do fato e agiu com naturalidade
capaz de nos dar elementos suficientes para firmar
dele um conceito a confirmar-se, é claro, no curso
de sua gestão. No episódio-chave da crise que
derrubou seu antecessor, comporta-se o Sr Rubem
Ludwig não como um General em operação, mas
como um homem de Estado em plena consciência da
natureza de sua missão.

No Fio da Navalha
A convulsão sindical polonesa atinge agora o

seu mais delicado estágio político. A possibilidade
de intervenção militar soviética chega a ser admiti-
da como uma hipótese remota, que a gravidade da
situação pode tornar cada vez mais próxima. Mas
por enquanto ainda é apenas uma hipótese.

Há, na verdade, uma convergência de pontei-
ros no mostrador da grave crise econômica que está
na própria origem do movimento dos trabalhado-"res. Foi a iniciativa sindical que deflagrou o
conhecimento da verdade polonesa: a estrutura do
Governo socialista e a hierarquia do Partido Ope-
rário Unificado (comunista) foram abaladas pro-

. fundamente e ainda não readquiriram a estabüida-
de. 0 movimento sindical independente — Solida-
riedade — reúne 10 milhões de operários que são a
maioria e, neste momento, consolida a posição legal
conquistada diante do Estado.

Mas é sobre os escombros políticos e aB
dificuldades econômicas — herança de um decênio
— que será elaborada a solução de menor custo
social. Isto é, pelos próprios poloneses. Há uma
consciência internacional já mobilizada nesse senti-
do e há sinais de que tanto o regime polonês quanto

- a União Soviética estão cientes de que só aos' 
poloneses cabe a responsabilidade de encontrar as

. soluções.
A crise econômica polonesa é uma sucessão de

erros, incompetência e corrupção acumulados du-
! rante um decênio. A greve que resultou de todas".. 

essas causas, num movimento de insatisfação gene-ralizado, acabou por agravar ainda mais a situação
econômica: os salários subiram 18% nos últimos" 

três meses e, nesse mesmo período, a produção caiu
l 25%. A deficiência do abastecimento e um frustra-
' do ano agrícola fecham o círculo.

Entre a hipótese da intervenção, repudiada
mas temida, e uma situação durável de dificuldades

. processa-se na Polônia uma reacomodação política' em que a maior garantia, embora invisível, é

representada pela Igreja Católica. Há situações
estabelecidas que não podem ser ignoradas na
avaliação de forças.

0 papel preponderante da Igreja, no plano
social, é um dos fatos a serem devidamente pesa-
dos. Outro, certamente, é a estreita vinculação
econômica da Polônia à União Soviética.

A dependência econômica, além dos vínculos
políticos, exprime-se em volumes consideráveis: um
terço do comércio exterior polonês é realizado com
a União Soviética, que supre 75% das necessidades
energéticas do país. Algodão e minério de ferro são
de procedência soviética exclusiva. A procura de
uma solução econômica através da URSS é, portan-
to, a que está mais ao alcance de Varsóvia. Mas não
é apenas por motivos econômicos que a União
Soviética acaba de abrir à Polônia um crédito de 1
bilhão 100 milhões de dólares, para fornecimento
de bens de consumo duráveis (eletrodomésticos).
Moscou está dando também um aval político ao
Governo Kania, empenhado na aplicação de uma
Unha flexível para resistir às pressões internas.

A outra face do problema político polonês é a
presença institucionalizada do movimento sindical
independente. E aí se reflete um aspecto relevante,
a ser devidamente considerado. 0 líder sindical
Lech Walesa traça com senso de oportunidade uma
fronteira para separar a reivindicação dos opera-
rios e a política: 

"Quando critico o regime polonês
não critico o socialismo"; o movimento independen-
te usará "todos os meios legais para conseguir suas
reivindicações, mas sem ir muito longe". Quer
dizer que os sindicatos independentes não preten-
dem desafiar o regime socialista, no qual aspiram a
ter influência por constituírem a maioria da classe
operária.

A Polônia chega à fase mais aguda de um
processo de sua transformação política, que terá de
conquistar a liberdade interna sem aumentar o
risco da intervenção externa.

Tópicos
Pesquisas

O Rio e São Paulo batem um recorde
. policial: em poucos anos nada menos de

2 rnilhóes de pessoas foram assaltadas
por marginais. A revelação é de uma" 
pesquisa do Instituto Gallup, que põe o' 
Bio em vantagem também na reincidên-cia: 400 mil Já foram assaltadas mais de" uma vez. Esse número excessivamente" alto é desconhecido até da policia, por-

, que as vitimas evitam procurá-la para
» apresentar queixa. De que adianta a tra-

balheira? A única dúvida é saber se há
, excesso de assaltantes ou falta de poli-
. ciais. A policia acha que faltam recursos.

No Rio, 70% dos assaltados contabilizamos prejuízos mas se calam por inutilidade' de recorrer à policia.
Do ponto-de-vista social há uma dis-

torção a ser considerada: em duas pes-soas da classe A uma Já foi assaltada no
Rio. É uma taxa excessiva para quem Já
paga Imposto de Renda. A incidência

. baixa relativamente pouco na escala so-
ciai: três em cada grupo de 10 pessoas' das classes inferiores também Já foram' assaltadas. Em linguagem estatística,' 30%. É realmente um luxo que o crimeconsiga arrecadar tanto de quem tem tão
pouco.

Diante da revelação da pesquisa, a
policia reage a sua maneira: nega a di-
mensão do fato. É até compreensível,
tendo em vista que, para ela, assalto só' existe quando registrado. Nega, portan-' to, a existência de crimes que não lhe
toram levados mas que nem por Issodeixaram de ocorrei

Tendo em vista que a policia não
comparece com estatísticas permanen-

, tes, e Jã que a maioria das vitimas não

apresenta queixa, deveria ser adotada
como norma a pesquisa de opinião. Por
amostragem saberíamos a extensão da
criminalidade.

Compatibilidade
O Senador Teotonio Vilela, com um

voto, contribuiu para civilizar o padrão
brasileiro de oposicionista parlamentar.
Embora Io vice-presidente do PMDB,
não acompanhou a liderança do seu Par-
tido no Senado e ajudou, primeiro, o PDS
a conseguir quorum para abrir a sessão e,
depois, apoiou o pedido de empréstimos
externos por parte de municípios. Não é
porque o Governo encaminha tais pedi-
dos que a Oposição deve votar contra. O
Senador Teotonio Vilela deu, mais do
que demonstração de Isenção politica,
prova de espirito público e de indepen-
dència, que não é incompatível com flde-
lidade partidária. Pelo menos num con-
ceito democrático.

Bons Modelos
Num projeto de extremo bom gosto, o

paisagista Burle Marx trabalha na remo-
delação das praças de Tiradentes, uma
das mais belas cidades históricas de Mi-
nas. Utilizando árvores de grande porte
com o senso artístico de que é possuidor,
Burle Marx está aplicando alguns princi-
pios que também emanam do bom senso.
Um deles, bastante desprezado entre
nós, é o de que os Jardins públicos devem
ser de fácil manutenção. Outro, que ema-
na tanto do bom senso quanto do bom
gosto, é o de que um jardim público não
deve ser uma coleção de canteirinhos
espalhados de maneira a dificultar a clr-

culação dos pedestres. Sabe-se o que
acontece com esses canteirinhos: tor-
nam-se dia a dia mais melancólicos e
maltratados-, até que alguém apela, em
última, instância, para a pedra portugue-
sa — e lá se vão os jardins.

Burle Marx quer devolver as árvores
de porte o papel que elas deveriam de-
sempenhar em todo conjunto urbano.
Tratar-se-ia, este projeto, de mais um
luxo acrescentado ao já de si tão rico
acervo arquitetônico do barroco minei-
ro? Muito provavelmente, náo. É extre-
mamente didático, por exemplo, vér um
artista moderno dedicado à valorização
do antigo; um paisagista que trabalha
sobre valores já existentes. Nisto há uma
lição de apreço ao real, ao existente.
Importante num pais novo onde tantos
projetos começam com uma atitude de"terra arrasada", de "criação absoluta".

Estamos, por outro lado, na civiliza-
çâo da Imagem O que se faz em Tiraden-
tes nao ficará, pode-se garantir, confina-
do a Tiradentes. Divulgado o bom exem-
pio, estarão criados novos modelos —
modelos de bom gosto. E bons modelos
são importantes para um pais sem tra-
diçáo.

Os arquitetos antigos trabalhavam
com modelos, com padrões; e é por isto
que as cidades antigas, sem serem unifor-
mes, são multas vezes uniformemente
belas. O modernismo proclamou a liber-
dade total, na arquitetura como em tudo
o mais. E foi então que se viu que a
criatividade e o bom gosto náo sào valo-
res tão democraticamente difundidos co-
mo se imaginava. O moderno foi substi-
tuido pelo modernoso. É neste sentido
que a lição dos criadores autênticos tem
um valor pedagógico de que o país não
pode fazer pouco caso.

Chico

Cartasr
Repúdio

A notícia intitulada Ma Fé inserida no
Informe Econômico de 2 do corrente,
lançou uma auréola de Indignidade sobre
os revendedores de veículos, fato este

Sue 
atinge todas as marcas, inclusive a

a rede Chevrolet. Nossa associação de
classe, a Abrac, náo compactua com o
procedimento afirmado por esse jornal e
nem admitimos o uso desse expediente
para aumentar nossas vendas nesta re-
giáo. As vendas de veicules Chevrolet
têm crescido em todo o Brasil durante
todo o transcorrer de 1080, mercê da
excelência de sua rede e da qualidade do
produto que representa. Apreciaríamos a
publicação desta carta com o mesmo
destaque anterior, lembrando que qual-
quer que seja a marca revendida, todos
os revendedores prezam a ética, e seriam
incapazes de usar tal apelativo. Fábio
Silvestri, diretor regional Rio de Janel-
ro da Associação Brasileira de Conces-
sionários Chevrolet S/C—(Abrac)—Rio
de Janeiro.

Registro extinto
A propósito do tópico Troca de pa-

péls, publicado no JORNAL DO BRA-
SIL do dia 28 passado, cumpre esclare-
cer: 1) o anteprojeto de lei enviado ao
Congresso não extingue os diplomas e
certificados expedidos por estabeleci-
mentos de ensino superior e de 2° grau.
Extingue, sim, o registro desses diplomas
e certificados; 2) a obrigatoriedade de se
publicar no Diário Oficial a relação dos
concluintes de cursos, no prazo mínimo
de 60 dias após a colação de grau, tem o
objetivo de tomar mais simples, para os
estudantes, a prova de conclusão dos
cursos para fins de registro profissional;
3) não houve um "projeto anterior". A
idéia sempre foi acabar com o registro do
diploma, uma vez que, para ingressar na
carreira profissional, atualmente, os jo-
vens acabam perdendo, em alguns casos,
até dois anos devido às dificuldades en-
contradas entre os processos de expedi-
ção e registro dos diplomas. Hélio Bel-
trio, Ministro para a Desburocratiiacao
— Brasília (DF).

Natalidade
A China é um pais que nenhuma po-

tência consegue dominar: porque tem
mais de 500 milhões de chineses, que
garantem sua integridade territorial e
cultural. Enquanto isso, e apesar de ter-
mos mais de 8 milhões de km2, pensa-se
na limitação de nascimentos de brasilel-
ros. Interessaria isso muito mais ãs multir
nacionais e a seus palses-sede do que a
nós. Logo náo nos convém. Enquanto se
pretende limitar nossa natalidade, conti-
nua a Imigração. Seria melhor, se em vez
de evitar que brasileiros nasçam, quediminuíssem os lucros das multl-
nacionais, e com esses recursos melhe-
rassem as condições de vida das nossas
crianças. O Brasil, que tem essa área
enorme, precisa é de brasileiros paraocupar e explorar suas riquezas, e tam-
bém preservar nossa cultura. Raul Eloy
de Andrade Bello — Rio de Janeiro.

Reclamação
Na Cidade de São Gonçalo falta tudo,

falta água, esgoto, policiamento e outros;
só não faltam buracos, esgotos vazando
pelas ruas etc. Na minha rua — Cel.
Azevedo—cai água de oito em oito dias e
ainda falam em mudar o sistema de
pagamento de trimestral para mensal. Ai
eu vou querer descontar os dias em que
faltar água, e entrarei na Justiça para
reclamar meus direitos. O mal do brasi-
leiro é náo reclamar os seus direitos e,
por isto, as autoridades incompetentes
deitam e rolam. Joaquim Pedro de San-
Una — São Gonçalo (RJ).

Abuso na RFF
Gostaria que esse jornal publicasse

um alerta à Rede Ferroviária em favor
dos passageiros que mal têm tempo para
embarcar, por causa dos pouquíssimos
segundos em que o trem pára na estação.
Tenho presenciado várias vezes que,
mesmo estando na plataforma de espera,
os passageiros são obrigados a pegar os
trens andando, pois mal estacionam logo
estão partindo. É um absurdo!!! Alguns
passageiros com medo de perder o trem
ou a estação, ficam apavorados querendoembarcar ao mesmo tempo do desembar-
que. E ai é aquela confusão. Comigo

mesmo já aconteceu de ter que saltar
numa estação mais além por não ter tido
tempo de saltar naquela que desejava.
Meu protesto vai para impedir os aciden-
tes que certamente ocorrem e continua-
ráo a ocorrer, caso a Rede Ferroviária
não dê a devida atençáo ou orientação
aos maqulnlstas. (...). Kátia Regina Via-
na — Rio de Janeiro.

Corajosa atitude
Cumprimento esse Jornal pela corajo-

sa atitude e apoio, publicando integral-
mente o documento final do 2° Congresso
das Associações Comerciais do Brasil,
que define a posição do empresariado
brasileiro diante da difícil conjuntura
que estamos vivendo propondo, através
da livre iniciativa, eficazes soluções para
os grande problemas econômicos e so-
ciai do pais. Álvaro Catão — Rio de
Janeiro.

Estado e Economia
Sentimo-nos no dever — e o fazemos

com o máximo de satisfação — de apre-
sentar a esse jornal nossas felicitações
por ter publicado na integra, em sua
edição de 20/11/80, o documento intitula-
do Estado e Economia, Mathlas Enéas
Mescolin, presidente da Associação Co-
merclal de Juls de Fora — Juix de Fora
(MO).

Confiança no futuro
Em nome da Associação Comercial e

Industrial e dos empresários desta re-
giáo, apresentamos sinceros cumprimen-
tos pela publicação dia 20 de novembro
último do documento A Empresa e a
Economia, aprovado no 2° Congresso das
Associações Comerciais do Brasil. Trata-
se de relevante serviço desse grande Jor-
nal a causa da livre-empresa neste mo-
mento em que o sistema empresarial se
mobiliza para a construção de um novo
Brasil que enfrenta seu futuro com oti-
mismo e confiança. Carlos Sert, presi-
dente da Associação Comercial e Indus-
trlal de Iblpori; Egon PolUng, presiden-
te da Associação Comercial e Industrial
de Montenegro (RS); Geraldo Augusto
Machado, presidente da Associação Co-
meroial de Eloi Mendes (MG); Antônio
Henrique da Crus, presidente da Asso-
clacão Comercial de Lambari (MG); Bre-
no Santos Rocha, presidente da Associa-
ção do Comércio e Indústria de Candeia-
ria (RS); Nelson Pedro Polis, presidente
da Associação Comercial de Curitibanos
(SC); Domerval Zanatta e Octacilio João
de Bem, presidente e vice-presidente da
diretoria executiva da Associação Co-
merclal e Industrial de Criciúma (SC);
Eng0. Wllfredo E. Currlln, presidente da
Associação da Indústria e Comércio de
Rio do Sul (SC); e Luis Peres Picolomini,
presidente da Associação Comercial e
Industrial de Mogi Mirim (SP).

Questão salarial
A atividade em-

presarial, as ven-
das e os lucros no
Brasil atual cor-
rem um grave e no-
vo risco. E a popu-

s lação aumenta. A't\ inflação' resiste ex caminha vitoriosa,
a despeito da con-
tinuidade também
da negativa do Go-
vemo quanto à

realidade do confronto com a verdade.
Os economistas náo alinhados ao Gover-
no afirmam que em 1980 quem aplicou
em Caderneta de Poupança (ou seja, o
povo como sempre) perdeu aproximada-
mente 50% na desvalorização real da
nossa moeda. Esses mesmos economis-
tas estão afirmando que em 1981 a infla-
ção poderá atingir 200% ou talvez mais e
essa perspectiva alarmante mina toda a
confiança e as resistências da nação es-
tarrecida. Reajuste salarial não é aumen-
to de salário. Mesmo contra os desejos
das classes produtoras (já que a Produ-
çào e o Comércio seráo os maiores preju-
alçados com essa inovação salarial) o
Governo insiste na mudança macabra
das velhas regras dos reajustes salariais
para fazer face à espiral da inflação (dlmi-
nuição do poder aquisitivo da moeda).

Agindo como se reajuste de salário
fosse aumento de salário, o Governo ago-
ra quer pagar menos para os que ganham

mais e pagar a mesma coisa para òs que
ganham menos. Como sempre, fiel ao seu
estigma, o Governo persiste em manter o
nivelamento pelas bases (mas pergunta-
mos se essa mudança valerá também
dentro dos Ministérios Militares, Caixa
Econômica, Banco do Brasil, altos fun-
cionários dos Ministérios e os marajás do
Poder Executivo e do Judiciário Fede-
rais?) Ou será para vigir somente nas
empresas particulares e livre iniciativa?

Com essa mudança, os ramos mais
prejudicados pela imediata queda brutal
nas vendas serão as fábricas de automó-
vels, bebidas finas, roupas caras, cosme-
ticos e jóias, construção civil, perfuma-
ria, grande maioria dos restaurantes no-
turnos e boates, freqüentados pela classe
média alta de executivos a afins), as
revistas, Jornais, TVs e empresas de pu-
bllcldade (queda no faturamento da Pro-
paganda via queda nas vendas dos cllen-
tes de publicidade) fabricantes de apare-
lhos eletrodomésticos principalmente da
sofisticada aparelhagem de Som enfim,
todas as atividades e produtos que são
hoje consumidos pelas famílias que terão
seus ganhos reajustados abaixo da reali-
dade Inflacionária (cujo padrão que qua-
lidade de vida, via diminuição mensal do
poder aquisitivo dessas famílias, irá cair).

O Governo só está preocupado em
promover as vendas do arroz com feijão
(comida dos pobres) embora o feijão no
Brasil hoje seja considerado, a Cr$ 200 o
kg como está sendo fartamente vendido
nas feiras livres da nação, mais um artigo
de luxo.

Um bem falante cavalheiro (que me
parece ser um Senador biônico) porta voz
do governo, o Dr Marchezan velo à TV e
disse que tal mudança salarial foi para"salvar" 15 milhões de brasileiros, mas

3ue 
apenas 300 mil "nào serào beneficia-

os". Mas não disse salvar de que os tais
15 milhões. E se esses 15 milhões precisa-
vam ou foram salvos, quem os estava
ameaçando e de que?

Dito esclarecimento o Dr Marchezan,
biônico ou náo, ficara nos devendo.

O governo não percebeu que sua nova
vocação de salvador em massa vai criar
graves problemas de concorrência com
as Testemunhas de Jeová e todas as
seitas do mundo, além de fazer baixar
sua própria arrecadação, pela provoca-
ção natural de queda das vendas em todo
o pais? Mais um tiro que vai sair pela
culatra do Dr Delfim Neto, como todos os
que ele vem dando nos-últlmos combates
no campo da Economia. O governo e
todos seremos prejudicados, principal-
mente o povo como sempre.

Mas pelos fragmentos das declarações
de algumas Autoridades, vemos que a
insistência do governo em promover essa
mudança altamente danosa, mais uma
vez ê para proteger as famosas 600 ou 1
mil estatais que ele possui, grande maio-
ria dando grandes prejuízos e operando
no vermelho, empanturradas de aproxi-
madamente 2 milhões de funcionários,
muitos dos quais regiamente pagos à
custa do dinheiro público da arrecada-
ção do erário. A maioria dessas empresas
do governo tem em seus quadros funcio-
nários em grande excesso, filhos diletos,
os chamados "eupátridas", parentes e
afins da elite dirigente e esses não podem
ser dispensados. São os "bem nascidos"
e estão acima de quaisquer suspeitas.

£ preciso salvar as estatais e quem
sabe os seus felizardos funcionários não
estarão entre os primeiros da lista dos 15
milhões de salvos, dos quais nos falou
melodramaticamente o ilustre Dr Mar-
chezan? Em 18 anos de governo, esses
homens só se preocuparam em salvar só
a eles próprios. Eles afirmam que se essa
legislação salarial nova não for aprova-
da, as estatais ficarão privadas de fazer
novos investimentos. Com essa declara-
ção, deixam cair mais uma vez a máscara
tão gasta e conhecida. Quando todos
pensavam que o governo Iria diminuir,
moralizar e reduzir ao máximo o número
e as atividades das suas 600 ou 1 mil
famosas estatais, o governo se declara
preocupado e Interessado em dinamizar
as mesmas, fazendo nelas novos investi-
mentos. Afinal como crer e entender este
pais e os homens que nos governam? Por
que mentem tanto? Paulo C. Amaral —
Rio de Janeiro

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prévia.
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Coisas da política

M ANTER a maioria parla-
mentar a qualquer preço é a
palavra de ordem que o Pa-'Planalto transmitiu à cúpula

e lideranças do PDS dentro do Con-
gresso, agora que parece possível ao
Partido chegar a uma condição próxi-
ma de minoria, por ocasião da reaber-
tura dos trabalhos legislativos, em
março.

O Governo já chegou à conclusão
de que se afigura tmprovãvel um açor-
do com o Partido Popular, não apenas
pelas desconfianças que minam as re-
lações dos dois maiores lideres do
Partido, os Srs Magalhães Pinto e
Tancredo Neves, como porque a maio-
ria da bancada na Câmara reage a
qualquer hipótese de entendimento
com o Planalto.

A perda de maioria não representa
uma especulação, mas uma observa-
ção extraída dos fatos. Nas últimas 48
horas, a bancada do PDS na Câmara

Uma observação extraída dos fatos
Tarcísio Holanda

perdeu dois deputados — o Sr Rafael
Baldacci, que já havia anunciado seu
desligamento, e o Sr Mário Stam, um
paranaense que se sente ameaçado
em sua sobrevivência pelo prefeito de
Londrina, Sr Antônio Belinatti.

A bancada governista na Câmara
reduziu-se para 215 deputados, diante
das duas últimas defecções e poderá
ficar mais abaixo, em 213, a curto
prazo, se o Ministro da Justiça, Sr
Ibrahim Abi-Ackel, não conseguir de-
mover os 11 deputados estaduais e os
seis vereadores do Sr Alacid Nunes,
que decidiram se afastar do Partido.

Os dois deputados federais vincula-
dos á corrente do Governador Alacid
Nunes, Srs Oswaldo Melo e Brabo de
Carvalho já estão de oficio pronto em
que comunicam ao Presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, Ministro
Cordeiro Guerra, o seu desligamento
formal da legenda governista.

Os Senadores José Sarney e Jarbas

Passarinho e o Deputado Nelson Mar-
chezanjâ iniciaram um trabalho para
detectar insatisfações potenciais, a
fim de evitar surpresas desagrada-
veis. Os três lideres políticos do Gover-
no acham que se criaria uma situação
imprevisível se o Governo perdesse a
maioria de que ainda dispõe, preca-
riamente, no Congresso.

Se na Câmara a bancada diminuiu
para 215 e pode ficar com 213 deputa-
dos, no Senado a situação chega a ser
dramática, para o Senador Jarbas
Passarinho. 0 Vãer do Governo está
sendo obrigado, de maneirafreqüente,
a pedir socorro a senadores oposicio-
nistas para garantirem número á vo-
tação de matérias de interesse do Pa-
lúcio do Planalto.

0 PDS tinha 38 senadores até a
nomeação do Sr Pedro Pedrossian pa-
ra o Governo de Mato Grosso do Sul,
quando perdeu dois Senadores — Sal-
danha Derzy e José Fragelli, este su-

plente de Pedrossian e seu inimigo
pessoal. De 36, a bancada reduziu-se a
33, pois o Sr Lomanto Júnior está
viajando e os Srs Arnon de Melo e
Tarso Dutra estão gravemente en--
fermos.

A flutuação, que vem abalando
mais seriamente o PDS, decorre, em
grande parte, de problemas regionais.
Na bancada da Câmara há grande
insatisfação, de que não escapam os
.mais empedernidos governistas, com
a ação que desenvolve os governado-
res dos Estados, todos mais interessa-
dos em fortalecer suas próprias lide-
ranças do que o Partido.

Parece claro que um esvaziamento
razoável de quadros do partido na
Câmara favorece a candidatura disi-
dente do Deputado Djalma Marinho.
Se os dois deputados federais param-
ses resolverem consumar a sua amea-
ça, o PDS se reduzirá a 213 deputados.
Neste caso, bastarão ao deputado po-

tiguar — teoricamente — mais quatro
votos para garantir sua eleição.

O Palácio do Planalto e as lideran-
ças do PDS no Congresso interpreta-
ram diferentemente da maioria dos
parlamentares a votação secreta na
bancada, anteontem realizada, quan-
do o Sr Nelson Marchezan teve 154
votos, o Sr Djalma Marinho 15 e se
registraram 18 em branco e oito nulos.

O resultado foi preocupante para o
Sr Nelson Marchezan, na opinião da
maioria dos parlamentares. Fazendo
cálculos em seu gabinete, na manhã
de ontem, com o auxílio do seu conter-
râneo, o Deputado Marcelo Linhares
— que vem de se desligar da vice-
liderança — o presidente da Câmara,
Deputado Flávio Marcílio — um vete-
rano conhecedor daquela casa—dizia
que 10 a 15% dos votos atribuídos ao
lider na votação da bancada mudam
em plenário para o Sr Djalma Ma-
rinho.

Mas o caráter secreto da votação
poderá prejudicar a candidatura do
Deputado Djalma Marinho em suas
bases oposicionistas. Há informações
seguras garantindo que o Palácio do
Planalto já iniciou entendimentos pa-ra ampliar a sua margem de seguran-
ça com o concurso de alguns votos
preciosos na bancada do Partido Po-
pular.

A negociação pode ser realizada
com margem de segurança, pois tanto
o Palácio do Planalto quanto os depu-
tados pepistas que votarem em Mar-
chezan estarão interessados em man-
ter segredo. O Governo considera a
candidatura do Sr Djalma Marinho
tão perigosa quanto a bomba que ex-
plodiu na Ordem dos Advogados, se-
ção do Rio.
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Dívida externa: como negociar
Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho ^

E inteiramente desnecessá-
rio salientar a delicadeza
da situação atualmente vi-

vida pelo Brasil, no que se refere
ao balanço de pagamentos. O
mesmo pode ser dito em relação
ao significado crucial das medidas
de política econômica que o Oo-
vemo terá que adotar daqui paraa frente. Importante se torna, no
caso, colocar claramente a posi-
ção do empresariado nacional na
questão.

O desequilíbrio nas contas ex-
temas do pais tem sido uma cons-
tante, a partir da elevação dos
preços do petróleo, em 1973. Na-
quele ano, verificou-se virtual
igualdade entre as importações e
as exportações brasileiras, o quesó ocorreria novamente em 1977,
devido à política de contenção
adotada já no segundo semestre
do ano anterior. Por coincidência,
a dívida liquida, em 1973, se si-
tuou ao mesmo nível da receita de

exportações, pois para o total de
US$ 12,6 bilhões de dívida bruta,
contávamos com reservas da or-
dem de ÜS$ 6.4 bilhões.

De lá para cá, apesar das gran-
des dificuldades decorrentes da
própria alteração da conjuntura
externa, foi possível mais que tri-
plicar o valor de nossas exporta-
ções, que deverão ficar em tomo
de US$ 20 bilhões este ano. Tive-.
mos, assim, um aumento médio de

âuase 
18% ao ano, bem acima da

esvalorização do dólar no perto-
do. Enquanto isso, as importações
de todos os outros itens de nossa
pauta, com a exclusão apenas de
petróleo, mostravam aumento
praticamente igual ao da inflação
norte-americana. Entretanto, e a
despeito do esforço no sentido de
reduzir o volume importado, o au-
mento dos preços de óleo bruto fez
com que nossos gastos em divisas
com esse item aumentassem, em
média, 45% ao ano. Mesmo assim,

foi possível atenuar o impacto
desfavorável: as compras de pe-
tróleo entre 1974 e 1980 se respon-
sabilizaram por gastos da ordem
de US$ 26 bilhões, ao passo que o
déficit acumulado na balança co-
mercial nesse período ficou em
US$ 18 bilhões.

O desequilíbrio na balança co-
mercial, embora atenuado pelo es-
forço de exportações, acionou um
mecanismo de endividamente queameaça escapar a qualquer con-
trole. E assim que a dívida líquida
praticamente dobra a cada três
anos, aumentando cada vez mais
a relação entre seu serviço e a
receita de exportações do pais.

Premido pela elevação de seus
gastos com petróleo e de seus
compromissos financeiros, o Bra-
sil necessita de um prazo mínimo
de carência para recuperar o equi-
líbrio de suas contas externas.

ris 
não se trata apenas do Brasil,

todo um grupo de paises em

desenvolvimento, importadores
de petróleo, que se encontra nessa
situação. Nosso caso, na verdade,
deveria ser tornado dramático
menos pela dimensão da dívida do
que pelo fato de que o atual es-
trangulamento pode representar
um golpe decisivo sobre nossas
perspectivas de desenvolvimento.

As possibilidades de melhor
aproveitamento dos recursos dis-
poníveis para investimento ou fl-
nanciamento nos países exporta-
dores de petróleo e a transforma-
ção em capital de risco da parcela
da dívida que cabe às grandesempresas estrangeiras, embora
devam ser exploradas, não se
prestain a resolver o problemaatual, nas proporções e nos prazos
necessários.

Algum tipo de negociação com
os principais credores do país se-
rá, portanto, inevitável, com ou
sem a intervenção do Fundo Mo-
netário Internacional. As pressões

que estão sendo exercidas nesse
sentido se justificam, inclusive,
pelo fato já citado de que náo se
trata de um problema apenas bra-
sileiro, mas de uma crise latente
no sistema internacional de paga-
mentos. O que não podemos, no
entanto, é renunciar ao projeto
econômico, social e mesmo políti-
co de construir uma sociedade
aberta e florescente. Não preten-
demos que se faça qualquer tipo
de chantagem ou blefe junto aos
credores, até mesmo porque isso
pode ser inócuo e, por outro lado,
perigoso. Mas estamos convenci-
dos de que o Govemo náo deve
ceder em relação àqueles compro-
missos básicos, nessas negocia-
ções, e de que terá o respeito de
todas as categorias e camadas so-
ciais para essa posição.

luis Euldlb d» Buono Vidigal Filho t pmldcntt da
r«hrec,9o das Industriai do Estado d» São Paulo t
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Português à brasileira-
Tristão de Athayde

O 

problema das relações entre o Por-
tuguês de Portugal e o Português
do Brasil é anterior à nossa própriaindependência. O primitivo con-

tacto dos colonizadores portugueses com os
indígenas e os subseqüentes e ainda mais
íntimos contactos com os africanos, provo-caram Inevitavelmente um início de mlscl-
genaçáo lingüística. Tanto no plano da ora-
lidade como no do estudo lingüístico Inicia-
do pelos jesuítas, que levou até à criação de
uma "língua geral" interdlalectal indígena,
com Intuitos catequétlcos. No dia em quealguns eruditos se lançarem ao estudo, em
profundidade, desse problema semiótico, es-
sa (ase colonial da diferenciação entre Por-
tuguês à portuguesa e Português à brasilei-
ra, em suas duas dimensões, oral e escrita,
popular e culta, terá de ser cientiflcamente
empreendido. Por ora, porém, é a partir da
nossa independência que o problema come-
cou a ser formulado. E o periodo de 1820 a
1920 é que foi considerado, por uma erudita
professora da Universidade de São Paulo,
para fazer um balanço histórico Inédito a
respeito, conjugado com uma preciosa anto-
logia de autores, que se têm ocupado com o
problema: Edith Pimentel Pinto. O Porta-
guês do Brasil. Textos críticos e teóricos, I.
1820-1920. Fontes para a teoria e a história.
Ed. da Universidade de São Paulo, 1980.
Supõe-se, portanto, um segundo volume,
que vai de 1920 a 1980, jã que o movimento
literário modernista acentuou, de modo con-
slderável, o Interesse por essa diferenciação
lingüística, tanto no plano do estudo clenti-
fico, como no da criação literária própria-mente dita.

A obra da professora Pimentel Pinto é,
portanto, um instrumento de trabalho, jáagora Imprescindível, como roteiro histórico
e seleção de textos. De sua leitura se con-
clul, Imediatamente, que desde o Início da
tomada de consciência do problema (com o
Visconde de Pedra Branca, Frei Caneca,
José Bonifácio e Gonçalves de Magalhães),
duas correntes extremas se manifestam: a
dos flzistas e a dos evolucionistas. E entre
elas a dos que propõem uma composição
dos extremos, como é a desta autora.

Por experiência própria, tomei conheci-
mento dessas duas correntes propostas, des-
de que iniciei, em 1898, minha alfabetização,
até 1902, ao ingressar no então Externato do
Ginásio Nacional, hoje de novo Colégio Pe-
dro n. Duas figuras singulares e inesquecí-
veis representaram, para mim, esses extre-
mos no emprego da linguagem: João Kopke
e Fausto Barreto. Kopke era Inimigo da
gramática, como método de ensino. Sua
lição de leitura começava por excluir o abe-
cedário (que tive de aprender para o exame
de admissão ao ginásio), Iniciando-se direta-
mente pela Imagem das palavra., baseando-
se em seguida na oralldade, na exemplifica-
çáo e na composição livre. Quando chegou a
hora de enfrentar o ginásio, tive de tomar
lições de gramática com o Coronel Alexan-
dre Barreto, irmão do meu futuro e rigorosís-
süno professor de Português no ginásio.
Este representou exatamente o oposto de
Joáo Kopke. Tanto tinha Kopke de liberta-
rio, em matéria de linguagem, quanto Faus-
to Barreto de autoritário, de disciplinado.,
de intolerante no ensino da mais intangível
vernaculidade. Foi, para mim, uma passa-
gem radical de um extremo a outro. Da
máxima liberdade individual, no uso oral e
escrito da língua, ao mais inflexível tradiclo-
nalismo. Talvez seja desse binômio iniciai,
que me ficou até hoje a convicção profunda
de que só da uniáo dos dois projetos é que se
deve chegar a uma solução racional do pro-
blema da uniáo e da diversificação, entre o
Português á portuguesa e o Português à
brasileira. Devo aliás dizer, desde logo, que a
disciplina rigorosa de Fausto Barreto nada
unha de um purismo lusitano da linguagem
Basta dizer que o primeiro texto que tive de
analisar, para o exame de admissão, foi um
texto de José de Alencar. Se, naqueles anos
iniciais do curso secundário, muito resmun-
guel contra a disciplina didática de Fausto
Barreto, hoje a considero como providencial
e absolutamente necessária, precisamente
para permitir o mais perfeito uso da liberda-
de lingüística criadora. Pois bem sabemos
que o que fez a diferença essencial entre o
emprego, bom ou mau, da liberdade, é que a
verdadeira liberdade é fruto da disciplina e

náo da facilidade. Fruto do conhecimento e
náo da ignorância. Pois nada ê mais difícil
do que ser verdadeiramente livre, mormente
depois de conhecer as variedades dos cami-
nhos da liberdade. E sua confusão com os
desvios da licenciosidade.

Entre os dois extremos, pois, da licencio-
sidade verbal e da obsessão purista, em
relação ã língua que os portugueses nos
herdaram, é que oscilam, tanto o ensino
como o emprego do nosso idioma natal A
professora Edith Pimentel Pinto, através de
sua obra, ao mesmo tempo fascinante e
didática, nos leva a esse périplo circular
através dos autores de maior categoria, no
estudo dessa aventura Idiomática, táo tati-
mamente ligada à história, à psicologia, à
criatividade do homem brasileiro, seja o
mais bronco tartamudear dos rústicos, queos regionalistas como um Bernardo Ellls nos
levam a ouvir, como Vieira "colocava o
ouvido á boca do bárbaro", até os mais
requintados recriadores da nossa língua,
culta mas eivada de populismo, de que o
nosso grande Guimarães Rosa é o maior
representante em toda a história da nossa
expressão verbal.

A autora divide a sua antologia de textos
capitais, em seis partes, precedidas sempre
de uma introdução em que resume, de modo
magistral, as idéias dominantes entre os
doutos sobre o problema da "língua brasilei-
ra", ou antes do Português do Brasil Os
títulos dessas seis sessões nos dão Jã uma
idéia do pensamento dominante de cada
uma dessas fases, sempre a juízo da varieda-
de dos juízos individuais. Nao se trata, bem
entendido, de uma exempliflcacáo de textos
literários, segundo a maior ou menor inten-
slflcaçáo das inovações brasflicas, mais ou
menos revolucionárias, ou dos retrocessos
lingüísticos, mais ou menos puristas e rea-
clonários. As fases por ela anotadas sáo as
seguintes:

— As primeiras manifestações sobre a
natureza da língua do Brasil.

— 0 pensamento romântico e sua for-
mação.

— A posição romântica. Separatistas e
dlaletistas.

— 0 pensamento pós-romántico. Defini-
çáo dos legitimistas.

5—0 vernacullsmo. Apogeu e contestação.
6 — Definição da vanguarda renovadora.

Ao longo dessas fases, há dois movimen-
tos constantes. Um de translação, no senü-
do de uma tomada de consciência crescente
da emancipação autonómica da linguagem
brasileira, em face da linguagem portugue-
sa. E outro de rotação, em que ora predoml-na o fixismo e o purismo do início do nosso
século, ora ò movimento criador e inovador,
que se vem acentuando desde o moder-
nismo.

Tudo indica que esses dois movimentos
translatlvos e rotativos tendem a se prolon-
gar pelo futuro em diante. A autora conside-
ra a obra do füólogo português Leite de
Vasconcelos como da maior importância
para o estudo atual do problema. Sua con-
clusâo é lapidar, de objetividade e de racio-
nalidade."No campo propriamente lingüístico, a
maior conquista do Início do século coreis-
tiu na superação da polêmica noção de
hierarquia das variantes brasileira ou por-tuguesa e, secundariamente, visto que o fato
não produziu efeito apreciável, a consclên-
cia do caráter social de algumas variantes,
lingüísticas... A experiência de quase um
século de dados e argumentos acumulados,
embora sem o competente tratamento lin-
güístico, autorizava os brasileiros a toma-
rem a rédea da politica da língua. O pressu-
posto.básico era a existência incontestável
de uma realidade tônica geral brasileira
(itálico da autora). A fundação teórica desse
pressuposto vinha de Leite de Vasconcelos,
cuja obra constitui sugestão e modelo paratrabalhos do mesmo gênero no Brasil. Foi,
portanto, sob a égide de um português quese abriu, a partir dos anos 20, novo ciclo de
pesquisas da feia regional e, conseqüente-
mente, novos debates sobre a natureza da
língua do Brasil".

Estamos, pois, no início de uma nova fase
de criatividade consciente, no sentido do
Português à brasileira, mas com a consciên-
cia crítica de que a renovação é imperativa e
a estagnação nociva.

Wm&mmmWJf^Fí--^'-'- '-r-r- r-is4^2^^É'%à^ ^^^flfl

WÈÊÍ;i _r_í'*_^_^__»^_k Mmttwm Bf ¦ '_¦ »___*r _#¦»_. m: ?-5$ai flül
mm JÊÈ$! m m$mwm*mr 4_« Érfll
1^9 h> ^^^^^ \^_m;.. '-fll K I

¦ a-- IR I
fl HP_§| flÉ^", ''sj^$8|&^«ííysW H

mK^S XmmW^^^mM mmV0'Í'':mmmm 
'¦'¦¦' '-wwÊiSB. ¦¦¦'"¦¦¦¦-'-¦¦'¦¦-"• -'___! _H mm BB IH ¦ -;,^fwH B^^flEBffl SRPflÉl B ¦¦ '^tIíèêm : fl BB S8 B BB BB

SP ^9 BB " BBBV ' - ¦ '' '" ¦IMlÊÊBSmm, ív^B Wm' -H SS' ¦fã H " WÊmm mmÈÍ-' US!£f^r;A^_Hi_-H^:flü ^''3*__. j_ IH. ¦¦• m W f_H_. ~-_9-h_Bá 'M H
_H§?^ v£-_^B-fl^B _H_K mI-^-^-B tB mm mm Ew wBa ^^^MmwMmwWi ^_S?^B

fl P"- 1 B' fl ". BaH Br flflV 'UM mÊmwÈUlÊm!!!m
mwÊir iflliflfl BB^^B .bSB-h""*"' ^!?lfl -^-MÉÉiÉMi-ÉÉÍ -^.¦Él-li-t.wi ¦ ¦'¦'¦' tH H^S '''''^rSaB

¦ffiPF l-sSB BKaBB aMJfflS mm\ WÊLmm^m^mmmWM mÊmmmmW¥^' ' '¦•• ¦¦Í-^SHB
__B b_Hk^;; WsfSmx HBlflH HKflH HS §¦[ Hn_l--_^-l _H ~*s__i

WmW" %~9-fl-i By, J!^mmmmmmmmm^mmwÊÊmmftl&^£**r£5ffi ^reSWfl ^fl

Btü Iffi_B ^^^^^^^fl^r^ mmm. ^^B ^^BreMoraB Wm '-'-^PPJ
BF §§_ Br^^^fl ¦¦ ¦''___F flfl. ¦ B' BJfi| -llflHflHHH

BI í T ¦ tWÊ _B mÊm flfl fl ik ME fl l_9 ft I _B 8
_B^! %S3 . J M fl -RUI I ^^-^-»--_---«^-V-L-M-B-k_^C-Nr_Kr'S^. P_B ¦ *fl __S '-Ü-B¦feíA-- B . 1 ¦ W_flK-B9_i BHS_Kâ_»lV _9 1B :WÊt
Bü? SU ¦_ --mmmfir?mmW-timmmmamERE!má^^ M
____tes ÜH UL-fl _H___t§A ¦ 7ÍÍ_1 l__SBSPlÍR«rSH k|^b /j_i WMKjj^v, *-tfS Bi BJfflPrjj^ '*^rS-H i8r"y*-2 fl^__^_.^B '•w^__^__^__^__^B
Ea&fe?' jljjffil jr^ *^S9 Bcgjj-ffijji __B -'^lisfl

K __§§= iH * * H
mUSmmBÉÈÈÈIiL 1ÜI_H Wm H-B - '*<l_Í__i
^i B__^B- ^^^B R*"1*' jM BBt^sS 3b '/^^^B _^_i

mBEÊÈ&^'i::r l_Í_Í_ffl mW&ÊiMiíãÊÊsM __B_OKnfl_n_i ^fl- ¦'¦ : ^'^i^mmm
fl |fc|;; - _fli Hne WBa BB 7^1l^ip^A mWm Hnffl___Bfl flB *^BÍ ^fl

Bllí- Wm wêSÊÊÈÈÈ >^B
Wm l^fl flfl fl ;^__í

|Ra. '•yBljflflBB^flJlpS^^jljjB .jiSB m

Wmí- Í^^KMM^^ft^Nr^^A^^ftS^^_OT_?-^--H^y-K^ :^i__H

Os Postos Esso têm mais uma outra
grande notícia para você: o Esso Álcool
Motor Oil; um lubrificante testado,
aprovado e garantido pela avançada
tecnologia Esso para rodar em qualquer
tipo de veículo movido a álcool.

Se você é proprietário de um carro
a álcool, é porque não só enxerga longe,
como sabe que sempre vai encontrar um

Posto Esso por perto. E, o que é melhor,
aberto de 2? a sábado para que você não
precise enfrentar a fila das 6? feiras.

Da próxima vez que você levar o seu
carro pra abastecer, coloque o Esso
Álcool Motor Oil no motor.

Ele é feito com o mesmo carinho
que caracteriza todos os produtos e
serviços que você encontra em qualquer

um dos Postos Esso.
Um carinho que se faz presente

desde a simples calibragem de pneus, a
checagem da bateria até um sorriso de
verdade.

Pode vir.
Temos tudo que o seu carro precisa.

E o maior prazer em receber você.

Lido cada vez mais longe. (Essm
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MEC afirma que Ministro
dará hoje boas notícias
à comissão de docentes

Brasilia—O General Rubem Ludwig terá hoje "multo boas
noticias" a dar à comissão nacional de negociação dos docentes
universitários, com a qual se reúne às 18h, informou o secreta-
rio-geral do MEC, Sérgio Pasquali, que se negou porém a
adiantar qualquer coisa a respeito do teor destas noticias.

Segundo o presidente do Conselho de Reitores das Univer-
sldades Brasileiras, professor Derblay Galvâo, o Ministro pro-
vavelmente anunciará um Índice de reajuste. Ele está confiante
quanto ao percentual, mas acha difícil uma.reposição com
caráter retroativo, como pretendem os professores.

Encontro
O Ministro Rubem Ludwig informou que hoje pela manha

manterá encontros com os Ministros do Planejamento, Delfim
Netto, e do Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva. O diretor-
geral do DASP também estará presente.O comando nacional de greve dos professores esteve reuni-
do à tarde em Brasília. Divulgou nota em que reitera suas
reivindicações. Os professores estáo preparados para convocar
uma assembléia geral em 24 horas, dependendo das propostas
que lhes forem apresentadas hoje.

Participarão da reunião com o General Ludwig os represen-
tantes das Universidades Federais de Santa Catarina, Bahia,
Goiás, Rio de Janeiro e Pará.

Professores fazem
ato público às lóh

Com um ato público nas escadarias da Assembléias Legis-
lativa, às 18h, os professores da UFRJ entram hoje no 14° dia de
greve. As Associações de Docentes da UFRJ, UFF e Universi-
dade Federal Rural mandaram ontem a Brasília representan-
tes para o encontro com o Ministro da Educação.

Luis Pingúelli Rosa, presidente da ADUFRJ, afirmou que o
movimento dos professores das universidades federais autár-

3uieas 
náo se resume à atual greve:—A volta às aulas depende

a proposta do Governo e, caso ela seja em nível aceitável,
acredito que as assembléias dos docentes votem o flm da greve

Solidariedade
Para prestar solidariedade ao movimento dos professores,

os estudantes da UFRJ faráo hoje, às 14h, uma concentração no
pátio da Delegacia Estadual do MEC. Os professores participa-
rão da manifestação e, de lá, em caminhada, iráo para seu
terceiro ato público desde o inicio da greve.

O presidente da ADUFRJ considerou o encontro dos pro-
fessores com o Ministro da Educaçáo, terça-feira, "extrema-
mente positivo" por ter sido esta a primeira vez que um
Ministro de Estado, nos últimos anos, recebe uma comissão de
grevistas. Amanhã, seguindo orientação do comando nacional
de greve, os docentes da UFRJ fiarão nova assembléla-geral
para discutir a continuidade do movimento e as possíveis
propostas a serem apresentadas hoje pelo General Rubem
Ludwig.

Sobre a impossibilidade do envio do anteprojeto de carreira
do magistério superior elaborado pelo MEC ao Congresso
Nacional ainda nesta legislatura, Pingúelli Rosa declarou que
os professores não desistem da reivindicação:

— Inclusive porque fomos ouvidos quando de sua elabora-
ção e ele incorpora multas de nossas reivindicações, o que não
acontece com o projeto do DASP.

Em assembléia que contou com 130 dos 400 professores, e
onde foi discutido o prejuízo que a greve poderia trazer aos
estudantes da Universidade, os docentes da Rural decidiram,
com apenas dois votos contra, continuar a greve iniciada a 5 de
novembro pela Universidade Federal de Goiás e à qual aderi-
ram dia 21. ,

Os professores da Universidade Federal Fluminense tam-
bém continuam em greve e terão nova assembléia amanhã, às
18h, na Faculdade de Economia. No Hospital Universitário
Antônio Pedro só estáo sendo atendidos os pacientes antigos.
Os médicos náo estão aceitando novas Internações e o ftinclo-
namento só continua normal no setor de emergência.

I Formandos da UFRGS
impetram mandado

Porto Alegre — A comissáo de formandos da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
pretende Impetrar mandado de segurança contra a UFRGS, a
fim de assegurar a diplomação dos 174 formandos deste ano, A
comissão esteve reunida com o comando de greve da Universi-
dade, quando os professores mostraram-se Irredutíveis na
decisão de não entregar os conceitos finais.

Segundo o presidente da comissão de formandos, Cláudio
Zasso, os estudantes de Medicina precisam do diploma para
registro no Conselho Regional de Medicina. Sem o registro não
podem exercer a profissão. O advogado dos estudantes, Ama-
deu Weimmn, espera apenas a permissão da comissáo para
entrar com o mandado na Justiça Federal.

O comando de greve argumenta que entregar os conceitos"representa uma atividade letiva, o que furaria a greve", por
Isso mantém a decisão de não entregar os conceitos finais dos
alunos.

Em reunião hoje com o Reitor da UFRGS, Earle Diniz
Moreira, o comando de greve entrega memorial onde expõe a
situação dos professores colaboradores e exigem sua Imediata
regulamentação. Segundo o documento, os professores colabo-
redores representam 25% dos docentes efetivos da Universida-
de (ao todo 1 mil 986) "que exercem atividades em condições de
Inferioridade salarial e não participam nas decisões relativas à
vida acadêmica", Os professores colaboradores têm contrato
de 10 ou 20 horas semanais e recebem em média de Cr$ 6 a Cr$ 8
mil

lulz Catloi David

I

Clementina Fraga é lembrado
O Conselho Federal de Cultura reverenciou ontem, em

sessão plenária presidida pelo conselheiro José Cândido de
Melo Carvalho, a memória do médico Clementino Fraga,
responsável pela erradicação da epidemia de febre amarela
do Rio, em 1927. A homenagem deveu-se ao centenário do
nascimento do médico, professor e legislador. O orador
oficial, o conselheiro Carlos Chagas Filho, discorreu sobre a
vida do homenageado e de suas obras como médico,
professor, humanista, escritor, higienista, administrador,
político, homem de letras, pensador e educador. Carlos
Chagas Filho citou como grandes obras do homenageado a
criação de Tisiologia como disciplina curricular e o parecer
sobre a reforma de saúde pública.

Mobral educa pais em 16 Estados
Tendo como lema Pela educação dos pais conquista-se

o futuro dos filhos, o programa de atendimento a crianças
de 4 a 6 anos, que o Mobral vem realizando entre a
população de baixa renda, já atinge 16 unidades da Federa-
ção, atendendo mais de 5 mil 500 crianças nos quase 200
núcleos de desenvolvimento infantil, instalados em 159
municípios. O programa de atendimento representa um
componente de caráter compensatório para a criança ca-
rente, já que abrange alimentação adequada, assistência
médica, dentária, pedagógica e de lazer. Partfcdnseguir isto
o Mobral está utilizando toda a sua rede, que conta
atualmente com 260 mil pessoas, na grande maioria volun-
tários.

STM nega kabeas a preso político
Brasília — Por "falta de amparo legal" o Superior Tribunal

Militar — STM — negou por unanimidade habeas corpus que
permitiria ao único preso politico do pais, David Maxlmillano
de Sousa, apelar em liberdade contra a sentença da Auditoria
Militar de Juiz de Fora, que o condenou a um ano de reclusão.
Acusado de planejar atentado terrorista durante a visita do
Presidente da República a Ouro Preto (21 de abril deste ano), o
réu, professor e engenheiro metalúrgico, está detido no Presidio
de Linhares (MG). A favor da concessão do seu habeas corpus
chegaram ao STM cerca de 11 mil assinaturas de todo o pais.

Figueiredo acaba com atestados
Brasilia — Ninguém mais precisará apresentar atestados

de bons antecedentes e boa conduta ou folha corrida para
registro profissional no Ministério do Trabalho ou em associa-
ções de classe, segundo lei ontem sancionada pelo Presidente
Figueiredo. Esses atestados já haviam sido reduzidos por
decreto do Ministro Hélio Beltrão e, agora, são totalmente
ilegais. O Ministro informou que havia leis que determinavam a
exigência dos documentos para registro de jornalista, profes-
sor, corretor de imóveis e até estivadores e para mulheres que
precisavam trabalhar à noite. Agora, bastará que o interessado
declare ter bons antecedentes. Se for comprovada fraude,
responderá perante a lei.
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Professor Hermann

Criador das aldeias SOS
em 60 países começa a
construir primeira no Rio

O professor austríaco Hermann Gmeiner, fundador
das 140 aldeias SOS—que já funcionam em 60 países—
está no Rio para lançar hoje, às 15h, a pedra fundamen-
tal de mais uma aldeia. É a primeira do Rio e a nona do
país, a ser construída em terreno de 18 mil metros
quadrados em Jacarepaguá, na Estrada da Boiuna,
com previsão de inauguração em outubro do próximo
ano.

As aldeias SOS dedicam-se à assistência a crianças
desamparadas, órfãs ou não, e funcionam com grupos
de nove a 14 casas, cada uma com uma família formada
de uma mãe e nove Irmãos de idades diferentes. No Rio,
as crianças serão encaminhadas à aldeia através da
FEEM. As mães, que deverão ser mulheres solteiras ou
viúvas, sem qualquer compromisso, serão selecionadas
por grupo de psicólogos e deverão trabalhar full-time.
O COMEÇO, NO TIROL

A primeira aldeia SOS foi fun-
dada pelo professor Hermann
há 30 anos na cidade de Imst,
no Tirol, por ocasião da Segun-
da Guerra, quando muitas
crianças ficaram desabrigadas.
A Idéia, que permanece até ho-
je, era educar e prestar assis-
tência ãs crianças desampara-
das, oferecendo-lhes uma vida
familiar normal, com casa, mãe
e irmãos, em lugar de serem
entregues a asilos. A experiên-
cia deu certo, segundo Her-
mann, e as aldeias foram cres-
cendo, não só na Europa como
em outro continente.

Como foi concebida desde o
inicio, a aldeia SOS baseia-se
em quatros princípios básicos.
O primeiro deles é o da mãe
adotiva, segundo Hermann:"Da mesma maneira como te-
mos enfermeiras, professoras
de jardim de infância, temos as
mães que vão cuidar o tempo
inteiro dessas crianças". O se-
gundo principio é o dos Irmãos,
ou seja, o grupo de nove crian-
ças de idades diferentes, recém-
nascido até nove anos, que vão
formar a família.

O terceiro principio é a casa,
que deve ser como qualquer
casa comum E o quarto princi-
pio é a própria aldeia, que con-
slste em grupos de nove a 14
casas, agrupadas em região pe-
quena onde se torne fácil a con-
vivência. De acordo com o pro-
fessor Hermann, as aldeias SOS
não têm qualquer conotação
política ou religiosa. Não há es-
colas, nem Igrejas, pois as
crianças devem viver como se
estivessem em suas próprias
casas, freqüentando as Institui-
çóes do bairro onde moram

Só podem ir para as aldeias
as crianças desamparadas, ór-
fis de pais ou órfãs sociais, isto
é, aquelas cujos pais não têm
condições de criá-las. No Rio,
as crianças serão encaminha-
das à aldeia através da FEEM.
As mães devem ser mulheres
independentes com qualidades
que incluem segundo o profes-

Censo paga
a todos
até dia 15

O IBGE Informou ontem que
dos 13 mil recenseadores que
trabalharam no censo demo-
gráfico do Estado do Rio de
Janeiro, 2 mil 800 ainda nào
foram pagos mas vào receber,
no máximo, até o dia 15 deste
mês. O recenseador deve se co-
munlcar com a agência do
IBGE de sua cidade para saber
se o dinheiro já está liberado.

No município do Rio, 600 re-
censeadores ainda não recebe-
ram e devem entrar em contato
com a agência do IBGE em que
trabalharam para saber se o
pagamento, que será efetuado
na agência do Banerj, na Rua
do Rosário, 111, já foi liberado.
A partir de segunda-feira as re-
clamaçóes sobre qualquer atra-
so no pagamento deverão ser
feitas para o telefone 284-8036, e
o recenseador informar o seu
nome, número de setor e a re-
gião administrativa onde tra-
balhou.

FEEM faz
bazar
de Natal

Com quatro barracas que
vendem artigos feitos por 2 mil
400 crianças — almofadas, bo-
necos. camisetas—e as presen-
ças de dona Zoé Chagas Frei-
tas, do Secretário de Educaçáo,
Arnaldo Niskier, e do presiden-
te da FEEM, Jessé Torres, foi
inaugurado ontem o primeiro
bazar natalino da entidade, e
que se encerrará dia 6, em Bota-
fogo.

sor Hermann, "tudo qUe se rela-
ciona a dar amor a uma
criança".

Elas ferào curso preparatório
para a nova profissão, que In-
clui psicologia, pedagogia, cozi-
nha, costura, noções de primei-
ros socorros e todos os tipos de
conhecimento que uma mãe
precisa ter para cuidar de seus
filhos. Trabalharão ftill-time
com uma folga por semana,
quando as crianças ficarão com
as tias, e receberão um salário,
além de verba para alimenta-
ção. "São todas funcionárias,
com direitos trabalhistas asse-
gurados", garante o professor.

A aldeia SOS do Rio ocupará
18 mil metros quadrados e o
projeto prevê a construção de
12 casas de família, além da
casa do diretor da aldeia, um
jardlm-de-infáncia, alojamento
para empregados, casa das tias
e dependências da administra-
ção, com possibilidades de am-
pliação para 15 casas de fami-
lia. Terá também pátios inter-
nos, terraços, um campo de Jo-
gos, uma piscina para crianças,
um tanque de areia para brln-
car. As obras deverão começar
em janeiro.

O apoio para a construção da
aldeia SOS do Rio foi dado pela
empresa Karstadt da Alemã-
nha, que festejará no ano que
vem, o primeiro centenário de
fundação. Seu diretor, Ulrich
Tent, teve a idéia de comemo-
rar esse aniversário de forma
diferente, dispensando festas e
recepções em favor da constou-
ção de uma aldeia SOS em pais
onde o índice de crianças de-
samparadas fosse muito
grande.

Ele procurou a SOS Kinder-
dorf International, entidade
privada que financia e mantém
o trabalho das aldeias, fazendo
Um donativo para sua funda-
ção. De acordo com as estattsü-
cas da ONU, que dizem haver
no Brasil cerca de 1 milhão 200
mil crianças abandonadas, o
Rio foi escolhido para sedlar a
mais nova aldeia do professor
Hermanl.

Secretaria de Vigilância
Sanitária editará livro
para controlar remédios

Só a partir do segundo semestre de 1981 a fiscaliza-
ção e controle dos medicamentos poderão ser bem
feitos, quando a Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária editar um livro com a relação e classificação
de cerca de 30 mil remédios vendidos e registrados no
país, informou ontem o novo secretário Nacional de
Vigilância Sanitária, Antônio Carlos Zannini.

Segundo ele, o aumento do orçamento e o recolhi-
mento de 4% das vendas dos medicamentos são funda-
mentais para o controle dos remédios. Para o Dr
Zannini, a Secretaria não funcionou até agora de forma
satisfatória, porque "a metodologia e o orçamento nâo
acompanharam o crescimento do país".

ria é utilizado para a fiscaliza-
ção de medicamentos.

Se os números previstosforem obtidos do Ministério

Sfl ESPECIAL
DOMINGO
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PLANOS
Em reunião realizada no dia

Io de dezembro, a Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria fixou as medidas necessá-
rias para normalizar a fiscaliza-
çáo e o controle de medlcamen-
tos do pais. Para funcionar, a
Secretaria precisará de 4% da
venda dos medicamentos e de
um aumento no orçamento to-
tal que lhe é destinado.

Isto, entretanto, só será possi-
vel em 1982, já que para o próxi-
mo ano o orçamento foi fixado
em Cr$ 200 milhões, dos quais
Cr$ 80 milhões serão destina-
dos à fiscalização de remédios.
A venda de remédios deverá
render em 1981 Cr$ 80 bilhões, e
4% deste total significariam
CrS 3 bilhões 200 milhões para à
Secretaria. Atualmente apenas
0,5% do orçamento da Secreta-

-Chagas aumenta transmissão-
Em 1981 deverá ser de 100% o aumento da

arrecadação do Imposto de Transmissão no
Estado do Rio. O Governador Chagas Freitas,
seguindo o exemplo do Governo federal, en-
vlou mensagem à Assembléia Legislativa, que
dispõe sobre o aumento do Imposto de Trans-
missão no Estado.

Informou o superintendente de Tributação
da Secretaria de Fazenda do Estado, Joãc
Gabriel, que, para o próximo ano, a previsão
de arrecadação do Imposto de Transmissão é
de Cr$ 5 bilhões, mas, com a aprovação ds
mensagem do Governador, a arrecadação se-
rá de Cr$ 10 bilhões.

A mensagem do Governador Chagas Frei-
tas acompanha a proposta do Presidente

João Figueiredo ao Congresso e dispõe que as
alíquotas para as doações e para as transmls-
soes causa-mortis (heranças) devem aumen-
tar para 4%, cobradas até agora na base de1%.

Os Imóveis negociados com recursos do
Sistema Financeiro da Habitação pagarãoImposto de Transmissão na base de 0,5%
sobre a parte financiada e 2% sobre a não
financiada. Atualmente é cobrado 0,5% sobre
a parte financiada e 1% sobre a náo finan-
ciada.

Para o superintendente de Tributação do
Estado, essas sáo alterações que deverão so-
frer a cobrança do Imposto de Transmissão.
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do Planejamento, o secretário
Antônio Carlos Zannini poderá
pôr em prática um sistema de
fiscalização que será articulado
pelos Estados sob a coordena-
çâo da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária, a partir do
livro que cadastrará e classifl-
cará os mais de 30 mil medica-
mentos existentes.

O livro, segundo o secretário,
sairá Independente do orça-
mento. Pela primeira vez no
pais haverá um cadastramento
dos medicamentos comerciall-
zados ou simplesmente regls-
trados. Mas, ele só estará pron-
to daqui a seis meses, deven-
dendo de os 600 laboratórios
existentes no país devolverem
preenchidos, dentro de dois me-
ses. os formulários que deverão

MÉDICOS — ELEIÇÕES
O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro convoca todos seus associados

para o comparecimento às urnas nas eleições sindicais que elegerá a diretoria para
o Triênio 81-83

2 ÚLTIMOS DIAS

HOJE AMANHÃ
Sindicato dos Médicos Sindicato dos Médicos
Hospital de Bonsucesso Hospital de Bonsucesso
Hospital da Lagoa Hospital da Lagoa
Hospital do Andaraí Hospital do Andaraí
Hospital Pedro Ernesto Hospital Pedro Ernesto
Hospital de Ipanema Hospital de Ipanema
Hospital Souza Aguiar Hospital Souza Aguiar
Hospital do Câncer Hospital dos Servidores
PAM S. Francisco Xavier PAM S. Francisco Xavier
Hospital Carlos Chagas Hospital Carlos Chagas
Hospital do Fundão PAM Matoso
Hospital da Beneficiôncia Portuguesa Hospital do Fundão
Santa Casa de Misericórdia Hospital São Sebastião
Hospital Rocha Faria Santa Casa de Misericórdia

HORÁRIO: 9 às 16 horas

A DIRETORIA (P
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OS DOIS NOVOS MODELOS DA COLEÇÃO NEC
CHEGARAM RARA RESOLVER DOIS PROBLEMAS
QUE TEIMAM EM NAO SAIR DA MODA.
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Comunicação
difícil dentro de casa.
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- KS Residencial / Homologação n.° 0380/79
2 troncos e 6 ramais
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-KS820/Homologação n.° 77/0264
8 troncos e 30 ramais

¦KS510/ Homologação n.° 77/0256
5 troncos e 10 ramais
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¦KS1040/ Homologação n? 0381/79
10 troncos e 40 ramais

Melhor do que ninguém, você sabe que
tipos de problemas costumam aparecer
quando suas necessidades de comunicação
ultrapassam o rendimento máximo que o
telefone comum pode dar.

Por isso você vai entender rapidamente o
que significam os 10 troncos e os 40 ramais
do KS NEC 1040. Um equipamento que
permite conversação simultânea, oferece
sigilo, viva-voz, música ambiente e todos os
outros recursos indispensáveis para a boa
comunicação numa empresa.

E você também vai entender rapidamente
o que pode fazer o KS Nec Residencial pela
boa comunicação dentro de casa, na hora
que a gente disser que nele você pode ligar
duas linhas diferentes ao mesmo tempo e
instalar até 6 extensões de onde se podem
fazer ou receber ligações externas e internas.

Juntando esses dois novos modelos aos
outros que você já conhece há bastante
tempo, a Nec completa aquela que é a mais
completa linha de KS do mercado brasileiro
com 5 modelos diferentes, todos equipados
com sigilo, viva-voz, música ambiente e os
mais avançados recursos.

Uma linha onde todas as opções mostram
muito bem o estilo Nec de comunicação: sai
problema, entra solução.

¦KS 206-Homologação n? 77/0248
2 troncos e 6 ramais

SEC
KEY-SYSTEM

PABX
NEC do Bjí_jI .tenor» ca e ícmnaçôa lida.

NEC, A MAIS COMPIflAUNHADE KS DO MERCADO BRASILEIRO.
Chame agora mesmo um Representante ou Revendedor NEC - Rio de Janeiro - 233-1996,253-6112
(R. 11 e 60) • São Paulo - 276-9397,276-6455,276-1017,276-9289,276-7066 • Belo Horizonte

222-7311 • Brasília - 224-5511,224-5523 • Porto Alegre -21-6545 • Salvador - 241 -0020,243-7503 •
Recife - 224-2844,224-2857 • Representantes na Área - Rio de Janeiro - Instala - 270-7335 - L.B. Stuart
253-7626 • Led • 234-5845 - S.B. • 288-0349 - SKY - 284-6949 - C&G - 284-2699 - Ser-Tel - 201 -1544 •

Vitória-Telecor-227-3122.
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DPF acusa 7 estudantes pelo terror de direita no Ceará
Fortaleza — A Polícia Fede-

ral apresentou ontem à impren-
sa sete dos nove acusados —
todos estudantes universitários
— de participação, nos últimos
três meses, em uma série de
atos terroristas nesta capital. O
delegado do DPF em João Pes-
soa, Antônio Carlos Monteiro,
que preside aqui o inquérito,
disse que o grupo é ideológica-
mente identificado como de dl-
relta: "Eles se consideram si-
tuaclonlstas."

Estão presos Carlos Henrique
dos SantoS Ferreira, Valério Le-
nln Lelis Npguelra, Germana de
Oliveira Gomes, José Feitosa
Dantas, que liderava o grupo,
Franblsco Marcelo Macedo Lei-
tão, Francisco José Feitosa Ca-
neca; e Luis Cláudio Lannica
Füho, todos residentes em For-
talezá. Valério Lenln, de 25
anos, é o mais velho; Germana,
de 18, a mais nova. Estão foragi-
dos Cláudio Feitosa Dantas e
Fernando Januário Barbosa.

Na Superintendência Reglo-
nal do DPF, nesta Capital, os
sete presos foram brincalhões e
arrogantes nas respostas. Dis-
seram que não têm ligação com
nenhum movimento, organiza-
çáo ou grupo de extrema direi-
ta (Germana, escondendo o ros-
to e os olhos azuis, disse que
não sabe distinguir, ideológica-
mente, direita e esquerda), e
que praticaram esses atos por"puro espírito de emulação ju-
venti".

A opinião do delegado federal
Antônio Carkis Monteiro, po-
rém,' é diferente. Ele declarou
que todo o grupo confessou, nos
depoimentos, sua ideologia de
direita e ainda os planos para o
seqüestro da filha do empresa-
rio pernambucano Meira Lins,
frustrado"porque a menina,
menor de idade, sô andava
acompanhada pelos familiares.
Eles iriam exigir Cr$ 2 milhões
do ehipresârio", contou o dele-
gado.

Esse grupo terrorista, segun-
do a policia, começou a agir no
dia 8 de agosto, quando pratl-
cou dois atentados a bomba: o
primeiro contra uma banca de
revistas na praça principal de
Parangaba, um dos quatro dis-
tribos de Fortaleza, e o segundo
contra uma banca de Jornais no
bairro de Parquelândia. Ambos
nàú produziram vítimas, so-
mente danos materiais de pou-
ca monta. As duas bancas ven-
diam jornais da imprensa alter-
nativa.

No dia 10 de setembro, eles
atiraram uma bomba que ex-
plodiu diante da igreja de Mon-
tese, um dos bairros mais popu-
losos desta Capital. Mas a ousa-
dia rio grupo por pouco não
cau4a vítimas fatais na noite do
dia 5 de novembro.

Nesse dia, "eles prepararam
uma bomba metálica, devida-
mente montada no Dens Motel,
na Praia do Futuro, com dois
tipos de pólvora e um estopim",
explicou o delegado.

— Por volta das 23h30m, lan-
çaram essa bomba no estácio-
namento do DCE (Diretório
Central dos Estudantes, cuja
diretoria estava ali reunida pa-
ra tomar as últimas providèn-
cias. com vistas ás eleições da
entidade, que se realizaram no
dia seguinte). Um feto curioso:
quem jogou a bomba foi Valério
Lenln Nogueira, mas a intenção
de José Feitosa Dantas, que
liderava o grupo, era de que
fosse atirada dentro da sala on-
de çstavam reunidos os estu-
dantes. José Feitosa deu orien-
tação a Valério no sentido de
que ele arremessasse a bomba
dentro da sala onde estavam os
estudantes, disse o delegado fe-
deral.

No dia 5 de novembro, o gru-
po voltou a agir, fazendo expio-
dir uma bomba de alto teor
num depósito de lixo diante de
lojas da Praça do Ferreira, no
centro comercial de Fortaleza.
O delegado Informou que eles
colocaram uma banana de di-
namite em uma caixa de pape-
lãò, que foi jogada no depósito
de. lixo. A explosão causou da-
nos materiais a uma loja éa um
automóvel estacionado.

POR ACASO

A prisão aconteceu por acaso.
Logo após explodirem a bomba
na Praça do Ferreira, em Forte-
leza, eles viajaram para João
Pessoa, onde a Polícia Civil os
flagrou no momento em que
tentavam roubar o pneu de um
autpmóvel. As investigações
passaram para a Polícia Fede-
ral,a partir do momento em
que, com o grupo, foram encon-
tradas duas metralhadoras, ba-
nanas de dinamite e um rifle,
além de cigarros de maconha.
Os agentes federais localizaram
também a residência alugada
pelo grupo para servir de base
as suas futuras operações, que
começariam com o seqüestro
da filha do empresário pernam-
bucano Meira Lins.

Transferidos para Fortaleza
onde residem, eles contaram
mais detalhes dos seus atos e
apontaram nomes de compa-
nheiros que continuam foragi-
dos, como Cláudio Feitosa
Dantas e Fernando Januário

Barbosa. Ontem, diante dos
jornalistas, Valério Lenin falou
em nome dos colegas:

O grupo aqui não tem assim
nenhuma ideologia definida ou
formada, não. O pessoal apenas
é amigo e se reuniu aí, e fez isso
tudo mais sem conseqüência
nenhuma. Não há objetivo poli-
tico nenhum.

Mas vocês sabem que uma
bomba dessas pode matar gen-
te, não sabem?

O que foi feito em termos
de bomba sempre foi feito com
o cuidado de não matar nln-
guém. Inclusive, algum dano
material que foi causado, foi em
virtude até da impericia do pes-
soai em fazer uso disso, quer
dizer que não havia...

E as metralhadoras encon-
tradas em poder de vocês?

Elas são de propriedade de
uma pessoa aí, alheia a qual-
quer um desses elementos que
estão aqui.

Há informações de que vo-
cês tinham maconha.

Desconheço isso. São infor-
maçôes da imprensa da Paraí-
ba, que é de uma imaginação
extremamente fértil.

Vocês foram torturados?
De forma alguma.
Por que a presença dessa

moça (Germana) no grupo?Essa moça? Ela é apenas
namorada de um amigo. E só
isso.

Colegas seus disseram que
suas posições sempre foram de
direita, na universidade. Ê ver-
dade?

Dizem que ser contra posi-
ções de direita é_ser contra de-
terminadas coisas que estão se
processando atualmente no
Brasil...

Por exemplo?
Por exemplo? Eu não vou

enumerar aqui, porque não te-
nho o menor interesse em fazer
essas enumerações. Eu sou a
favor da "roller democracia"...,

A favor de quê ?
Da "roller democracia".
Que é isso ?
E uma democracia onde

seja permitido patinar...
Ao dar esta resposta, Valério

Lenin e seus companheiros cai-
ram na gargalhada.Por Isso é que vocês plane-
jaram explodir um clube de pa-
tlnação em Recife ?

Nôo houve isso.'
—Mas vocês tinham esse pro-

jeto...
—Não, são coisas que passam

pela cabeça, como quem sal de
um filme de terror ou de crime
pensando que é um criminoso.

Que você acha de Miguel
Arraes ?

Eu tinha nove anos, quan-
do ele era governador. Depois
ele foi embora do Brasil.

SEM DISTINGUIR

Tentando esconder o rosto
com a mão, Germana de Olivei-
ra, 18 anos, disse que não tem
culpa de nada praticado pelo
grupo. Sempre perto do seu na-
morado, José Feitosa Dantas,
muito tímida, ela disse:

H —Eu nôo sei nem distinguir a' posição politica de direita ou
esquerda. Não sei nem definir
isso ideologicamente. Eu namo-
rava um dos rapazes — o Dan-
tas — e foi só isso o que aconte-
ceu. Isso explica tudo. Qual-
quer outra informação, procure
o delegado federal

O seu namorado, de óculos,
não gostou quando um repóter
perguntou por que ele envolveu
Germana no grupo.Eu não a envolvi. Esses
termos que vocês utilizam dão
assim uma conotação toda cri-
minosa aos eventos.

E qual o seu envolvimen-
to ? Você participou de quais
atentados ?

Olhe, esse nome atentado,
está entendendo, é tendendo-
so. A nossa situação aqui é se-
melhante á daquele fazendeiro

2ue 
foi surpreendido pela mu-

íer, amarrando o rabo da vaca
no telhado do estóbulo, você
está entendendo, e que depois
não conseguiu provar de jeito
nenhum que o objetivo dele era
apenas evitar que a vaca de mi-
basse o balde de leite, você está
entendendo ?.

Você está querendo dizer
| que deseja evitar algum movi-
mento esquerdista?

Eu disse apenas que a gen-
te não tem culpa de coisa algu-
ma que se fez até agora.

Mas alguns confessaram
realmente os atentados.

Bem, cada um confessa o
que quer.
DEFESA

O advogado Pádua Barroso,-que durante os últimos 15 anos
defendeu acusados de terroris-
mo de esquerda, foi contratado
pelas famílias de Valério Lenin
e José Feitosa Dantas para de-
fendê-los. Ontem, ele afirmou
que não vê, "nesses rapazes,
nada que os ligue a organiza-
ções de direita".

Isso tudo foi uma brinca-
delra, disse o advogado, consi-
derando que tem o dever de
defender "o homem, a pessoa
humana, independente de sua
posição ideológica".

Os sete presos continuarão à
disposição da Policia Federal
— e presos na Superintendên-
cia Regional aqui—por 30 dias,
que poderão ser prorrogados
por mal» 30, O inquérito, após
concluído, será remetido á Au-
ditoria da 10* Circunscrição Ju-
diciária Militar, com sede em
Fortaleza. Eles podem ser con-
denados de dois a 12 anos de
prisão. Todos estão enquadra-
dos na Lei de Segurança Na-
cional.

Fortalsia/Egidio Strpa

DOPS apura
atentados a bancas

São Paulo — Como parte das
Investigações sobre atentados
a hancas de jornais e contra o
escritório do advogado Luis
Eduardo Greenhalgh, o DOPS
ouviu, ontem, o advogado Mar-
cos Mllward de Miranda, um
dos acusados, e, como testemu-
nha, o fotógrafo free-lancer
Adalberto Wagner Guimarães
de Souza.

Depois dos depoimentos, o di-
retor da Divisão de Ordem So-
ciai do DOPS, delegado Edsel
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Bairro de Niterói criará
caixinha para gasolina de
viaturas do policiamento

Niterói — A construção de cinco guaritas em pon-tos estratégicos no bairro de São Francisco, a serem
guamecidas pela PM — a exemplo do que é feito naUrca, no Rio—o cadastramento dos 15 mil moradores eempregados domésticos, e, até mesmo, a coleta dedjnheiro para ampliar as cotas de gasolina das viaturas
policiais que servem à jurisdição sáo algumas das
propostas em debate por moradores do bairro, quedecidiram criar seu centro comunitário, com o apoio doLions Club local.

Segundo o advogado Nilo Cacito Esteves, presidên-te da comissão do Lions Club que estuda medidas desegurança a serem sugeridas às autoridades, é crescen-te o número de assaltos e arrombamentos de residên-cias, no bairro, de prédios exclusivamente unifamilia-res, à exceção de uns poucos de quatro andares, cons-traídos antes do decreto municipal que limitou os
gabaritos.

Estudantes universitários, os sete acusados estão presos e, segundo o DPF, confessaram os crimes

Água de rios sobe
até seis metros no
Sul devido à chuva

Porto Alegre — Pratica-
mente toda a produção de
hortlfrutigranjeiros dos Mu-
nicípios de Torres, Rolante,
Osório e parte de Santo Antô-
nio da Patrulha, no litoral
Norte do Estado, foi perdida
com as cheias dos Rios Ma-
quine, Três Forquilhas e Ro-
lante, cujas águas subiram
até seis metros nos últimos
dias de chuvas torrenciais e
sucessivas tempestades em
quase todo o Rio Grande do
Sul.

Chegam a cerca de 2 mil
famílias flageladas e equipes
de socorros estão sendo mo-
bilizadas. Também foram
convocados equipes de traba-
lho para a recuperação de
pontes, estradas, linhas tele-
fônlcas e redes elétricas dani-
ficadas. Na manha de ontem,
um deslizamento de morro in-
terrompeu por algumas horas
a BR-101.

CALAMIDADE

O Prefeito de Torres, Cléo
de Biasi (PDS) decretou esta-
do de calamidade pública em
seu Município, após o quarto
dia de chuvas ininterruptas.
As equipes de socorro com
remédios, agasalhos e ali-
mentos para os flagelados fi-
caram ilhadas na localidade
de Costáo e até as 17h aguar-
davam barcos que as condu-
zissem até a área atingida pe-
ia cheia.

Todas as melhorias da in-
fra-estrutura realizadas pela
Prefeitura de Torres foram
perdidas e os prejuízos sáo
enormes. Além disto, houve
perda total das culturas de
figos, pêssegos, morangos,
hortaliças e bananas.

Em Osório, as chuvas tor-
renciais durante a noite au-
mentaram em poucas horas o
volume do rio Três Forqul-
lhas, levando casas, veículos
e animais. Cerca de 500 faml-
lias ficaram desabrigadas e
toda a safra de hortifrutigran-
jeiros foi perdida. A enxurra-
da arrastou pelo menos 100
cabeças de gado, além de
criações inteiras de porcos e
galinhas. Os fümicultores de
Santa Cruz do Sul, Arrolo do
Tigre e Vera Cruz, que tive-
ram suas plantações atingi-
das por chuvas de granizo an-
teontem, calculam que 30%
da produção foi destruída.

No mínimo 2 mil ha do dis-
trito de Camobi, em Santa
Maria, plantados com arroz,
estão alagados e sob ameaça
de terem toda a produção
comprometida. O mesmo
ocorre em algumas áreas de
Cachoeira do Sul e Cacequi.
As chuvas também estáo pro-
vocando o atraso no plantio
da soja.

Não hã previsões de que o
tempo se estabilize no Rio
Grande do Sul, de acordo
com os serviços de meteoro-
logia.

Temporal desabriga
502 pessoas em Minas

Belo Horizonte — O coor-
denador municipal de Defesa
Civil, Coronel Walfrido de Oli-
veira, revelou que está prepa-
rando acampamento no Par-
que da Cameleira para o caso
de emergências provocadas
pelas chuvas, que caem desde
sábado e já obrigaram 502
pessoas a procurar os abrigos
Belo Horizonte e São Paulo,
que possuem juntos capaci-
dade para 336 pessoas,

Uma equipe da Prefeitura
teve de abrir as manllhas do
córrego Nado, afluente do Vi-
larinho, no bairro Venda No-
va, cujas águas represadas
deixaram seis casas alaga-
das. A Comdec registrou oito
Inundações em residências,
três casas danificadas, cinco
barracos destruídos, 13 árvo-
res podadas por ameaçar ca-

sas, um muro e um barranco
ameaçando cair.

Segundo o assessor de defe-
sa e apoio da Coordenadoria
de Defesa Civil em Minas, Ca-
pitão Dlrley Guedes, ainda
não é alarmante a situação
no interior mineiro. Mas au-
menta o número de trechos
de estradas danificadas pelas
chuvas, que vêm provocando
atrasos de ônibus do interior
na Rodoviária de Belo Hori-
zonte.

O maior atraso na Rodovia-
ria ontem, três horas e 25 ml-
mitos, ocorreu com o ônibus
de Aimorés.

O Corpo de Bombeiros
atendeu a 11 chamados para
inundações em casas e amea-
ças de árvores a residências.
O aeroporto funcionou nor-
malmente.

Casarão setecentista
desaba em Sabará

Magnotti, informou que o advo-
gado Marcos de Miranda negou
qualquer participação nos
acontecimentos. Ainda segun-
do o delegado, o fotógrafo disse
que se referiu a Demerval de
Miranda e não a Marcos, como
foi publicado, reafirmando que
ouviu comentários de que o in-
vestigador conhecido como La-
lau e o advogado Mário Fontes
estavam envolvidos no atenta-
do contra o escritório do advo-
gado Greenhalgh.

Sabará, MG — Um casarão
setecentista, conhecido como
O Sobrado Vermelho, da Rua
D Pedro n, doado há dois
anos à Prefeitura de Sabará
para ser sede da Fundação
Casa de Cultura, não resistiu
ãs chuvas e desabou às 13h.
Permaneceu de pé apenas a
tachada principal.

Desde a doação, pelo Sr
Carlos Barros de Mendonça,
esperava-se que o Instituto
Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico cumprisse,
com o IPHAN e a Secretaria
do Planejamento da Presi-
dência da República, um con-
vênio firmado para sua res-
tauração.

PERIGO VIZINHO

O Sobrado Vermelho, de 21
cômodos, fica na Rua Dom
Pedro n, a mais tradicional
de Sabará.

Quase a sua frente está a
sede da Prefeitura. A rua toda
foi tombada em 1964 pelo Pa-
trimônio Histórico e Artístico
Nacional. Há duas semanas,
caíra parte dos telhados do

sobrado e ontem desabou to-
da a parte de trás. A queda
total do casarão pode afetar
as construções vizinhas, Ele
estava interditado há dois
anos.

Em 1978 o casarão foi doa-
do à Prefeitura. Antes servia
de sede à Gazeta Sabarense,
à residência de dona Maria
dos Reis Câmara e a uma loja
de tecidos. Ao lado, funciona
uma sapataria cujas paredes
rachadas assustam o sapatel-
ro Raimundo Mendes Prado.

— Há dois anos fizemos um
convênio com Seplan e
IPHAM para restauração do
sobrado. Nossa contrapartida
deveria ser de Cr$ 1 milhão,
mas não tínhamos verba e
solicitamos ao IEPHA que se
responsabilizasse por isso. O
IEPHA concordou, mas não
foi dada ainda esta contra-
partida — disse o Prefeito
Marcelo Dias, ex-MDB e
atualmente no PDS.

No IEPHA informou-se que
o diretor, Galileu Reis, estava
em Brasília, tentando conse-
guir a verba para a restaura-
ção do Sobrado Vermelho.

Governo gaúcho proibirá
a venda de pesticidas em
supermercados e armazéns

Porto Alegre — Ainda este ano a Secretaria de
Saúde e do Meio-Ambiente baixará portaria proibindo
a venda de pesticidas e inseticidas em todos os super-
mercados e armazéns do Estado jque vendam alimen-
tos, tendo em vista o levantamento realizado pelo
Centro de Informações Toxicológicas, que registrou
durante 1980 302 casos de envenenamento provocados
pelo uso inadequado destes produtos tóxicos de uso
doméstico.

A portaria disciplinará ainda a comercialização de
desinfetantes, detergentes, ceras, polidores e similares,
que deverão ser acondicionados em embalagens espe-
ciais e mantidos em compartimentos exclusivos, sepa-
rados dos demais produtos vendidos pelo estabeleci-
mento. A portaria atingirá o comércio atacadista e
varejista e vigorará 120 dias após sua publicação no
Diário Oficial.

SEGURANÇA

O Coronel Togo de Barros,
antigo morador de São Francis-
co e membro da comissão do
Lions Club que debate o proble-
ma da violência no bairro, foi
quem preparou o esquema. Por
ser exclusivamente familiar,
São Francisco tem movimento
bastante reduzido em suas ruas
centrais. Apenas nos fins de se-
mana a Avenida Quintino Bo-
calúva (da praia) tem grande
afluência de freqüentadores
dos bares da orla.

Em reunião no Praia Clube
São Francisco, na noite de ter-
ça-feira, mais de 100 moradores
aprovaram, por unanimidade, a
criação de um centro comunltá-
rio, que se destinará a apoiar os

15 mil moradores locais, não
apenas no problema de segu-
rança, mas também através de
reivindicações de melhorias ur-
banas ou de proteção às já exis-
tentes."O centro comunitário pre-tende criar condições para aju-
dar a Policia Militar ou a civil,
através de campanhas de escla-
reclmento da comunidade. Va-
mos nos reunir com as autori-
dades policiais e procurar saber
deles quais as suas diflculda-
des. Se for o caso, poderemoslevantar fondos de contribui-
ção. Na hipótese de a policiadizer que naõ dispõe de pessoal,
pensamos em fazer contrato
com uma firma de segurança
para policiar o bairro" — expli-
cou o Sr Nilo Cacito Esteves.

PROIBIÇÃO
Segundo o levantamento do

Centro de Informações Tóxico-
lógicas da Secretaria de Saúde
e do Meio-Ambiente, dos 302
casos de envenenamento pro-
vocados por pesticidas e inseti-

cldas domésticos, 212 foram
causados por defensivos agríco-
Ias para uso caseiro — em hor-
tas — e 90 pelo uso inadequado
de venenos recomendados para
o combate a ratos, baratas, for-
migas e outros insetos caseiros.

Bispo-Auxiliar aconselha
menor delinqüente a crer
em si mesmo e no futuro

Para os menores delinqüentes que aguardam no
Instituto Padre Severino (Ilha do Governador) um
diagnóstico da sua conduta e possível tratamento, e
que festejaram ontem o seu patrono, o Bispo-Auxiliar,
Dom Afonso Gregory, deixou uma receita: "Acreditem
na sua dignidade; nas mãos de vocês é que está a
construção da sua vida e do seu futuro."

O Bispo, que foi àquela casa da Funabem (Funda-
çáo Nacional de Bem-Estar do Menor) para celebrar
missa comemorativa, recomendou também que os jo-
vens "se acautelem dos ídolos do sexo, dos bens mate-
riais e do orgulho" e "não deixem de rezar, procurem
fazer alguma coisa pela religião, já que uma sociedade
sem religião seria um desastre".

Poluição paralisa na
Bahia duas indústrias

Salvador — A Indústria Ec-
nard Pesquisa e Desenvolvi-
mento paralisou totalmente o
funcionamento, depois de pre-
juízos de Cr$ 4 milhões. A Con-
dugel Fios e Cabos Elétricos do
Nordeste S/A, vem tendo per-
das de Ci$ 3 milhões com a
poluição provocada pela Qul-
mica Geral do Nordeste, que
oxida a sua matéria-prima (co-
bre), transformando-a em su-
cata.

Estas duas empresas, e ou-
trás instaladas no Centro In-
dustrial de Subaé, em Feira de
Santana, Já denunciaram às au-
toridades baianas os prejuízos
que lhes vêm sendo causados
pela Química Geral do Nordes-

te e o problema deverá ser ana-
Usado na próxima reunião da
Cepram, órgão da Secretaria de
Planejamento encarregado do
controle ambiental no Estado.

No momento, a fábrica da
Química Geral do Nordeste es-
tá parada (desde o dia 30 de
novembro), para trabalhos de
manutenção e instalação de fll-
tros anüpoluentes. Uma deci-
são que só foi tomada depois de
dois anos de constante polui-
ção, como observou o diretor-
industrial da Condugel, Sr João
Luis Martinelli, e que aguarda a
retomada do funcionamento da
Química Geral do Nordeste pa-
ra ter certeza de que o proble-
ma acabou.

BAILE

A festa, que todos os anos se
repete nesta altura do ano, co-
meçou às 8h30m com o hastea-
mento da Bandeira — pelas
mãos do Interno José Antônio
Alves, 18 anos, de Nova Iguaçu,
enquanto a Banda da Funabem
tocava o Hino Nacional — se
estendeu pelo dia afora com
competições esportivas e termi-
nou à noite com um baile para o
qual foram convidadas as inter-
nas da Escola Santos Dumont,
da FEEM (Fundação Estadual
de Educação do Menor).

Ainda no ato Inaugural da
festa, outro interno — Paulo
Clrilo dos Santos, 17 anos, de
Pilares — fez um pequeno dis-
curso evocando a figura do pa-
trono — um padre que nasceu
no Rio em 1867, estudou no
Extemato Pedro n e entrou no
Seminário Patriarcal de Lisboa
antes de se tornar missionário
na África, escreveu uma grama-
tica em banto, dirigiu a Escola

de Menores Abandonados em
Pinheiros (São Paulo), o Orfa-
nato de Sào Bento (Praia de
Guaratiba) e o Asilo de São
Luis (São Cristóvão), fundou
em Campos o Orfanato São Jo-
sé, foi vigário da antiga cate-
dral e morreu no dia 8 de de-
zembro de 1943.

Na missa que celebrou no sa-
lão de jogos, Dom Afonso Gre-
gory deu a comunhão a 18 das
250 internos (com idades de 10 a
18 anos). Presentes à cerimônia
estiveram também os funciona-
rios do Instituto Padre Severi-
no; o vice-presidente e o diretor
de Programas Sócio-
Terapêuticos da Funabem, res-
pectlvamente Srs Salomão
Klijner e Jaurez Lopes Feman-
des. O diretor do Instituto, Acá-
cio Rodrigues de Carvalho Jú-
nior, fez a leitura da Epístola, e
o instrutor de música da Escola
João Luís Alves (também da
Funabem), Paulo Roberto Nu-
nes, tocou o violão elétrico.

BRASCAN E PRONIL LANÇAM NA PRÓXIMA
SEMANA 0 RESIDENCIAL PRAIA DA BARRA.
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A Brascan Imobiliária e a Pronil contratam a Júlio Bogoricin para planejamento e vendas
imobiliárias do Residencial Praia da Barra.

Este empreendimento está localizado na Praia da Barra, 3.500 e constará de apartamen-
tos de sala, varanda, dois quartos (1 suíte), dois banheiros, cozinha, dependências completas
e garagem, na frente do mar e no melhor ponto da Praia da Barra. Edifício em centro de
terreno, com piscina, sauna, lavanderia coletiva, espaços de lazer etc.

Levando-se em consideração que o fenômeno da procura de espaços na frente do mar,
que aconteceu em Copacabana, Ipanema e Leblon, esta acontecendo hoje na Barra da Tijuca,
esta é a oportunidade de fazer um investimento certo para o futuro.

Para maior facilidade, as vendas estarão concentradas nas lojas da Barra e do Centro da
Júlio Bogoricin.
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Jordânia rejeita
condições impostas
pelo Governo sírio

Beirute — O Governo da Jor-
dânia rejeitou ontem as condi-
ções impostas pela Síria para a
resolução da crise entre os dois
paises e que haviam sido trans-
mltidas ao Rei Hussein pelo
enviado especial da Arábia
Saudita, Príncipe Abdallah Ibn
Abdellaziz, depois de se reunir,
no dia anterior, com o Presiden-
te sírio, Haíez Assad, em seu
esforço de mediação..

Num comunicado divulgado
pelo Ministério de Informações,
o Governo jordaniano assinala
que rejeita nâo apenas as exi-
gências de Damasco, mas o
principio de que a Síria preten-
da impor condições para termi-
nar um litígio "por ela mesmo
criado". As condições sírias são
de que a Jordânia suspenda a
ajuda e o apoio que fornece ao
grupo extremista religioso Ir-
mandade Muçulmana e que o
Rei Hussein renuncie à sua in-
tençèo de se apresentar como o
único e legitimo representante
do povo palestino, suplantando
a OLP.
POUCAS CHANCES

O comunicado oficial não
anenas desmente as duas acu-
sãções implícitas nas exigên-
cias sírias, como as qualifica de"absurdas". Ressalta que acei-
tar as condições implicaria re-
conhecer a sua validade e rei te-
ra que a Jordânia não cederá"às ameaças" representadas
pela presença de cerca de 60 mil
soldados sírios junto à sua fron-
teira Norte.

A rejeição jordaniana reduz
ao mínimo as chances de êxito
da missão diplomática do Prin-
cipe Abdellaziz, que ontem à
noite voltou a Damasco para
novas conversações com os di-
rigentes sírios. A questão, ago-
ra, resume-se em determinar a
razão pela qual os sírios não
querem superar a crise com a
Jordânia e o que esperam ga-
nhar com ela.

Uma das explicações que cir-
culavam ontem em Beirute ê a
de que a Síria teria sido amea-cada com a suspensão da ajuda
financeira que recebe da Arábia
Saudita e dos demais paísesconservadores do Golfo Pérsico
devido ao seu boicote à confe-

Mário Ghimanovitch
Correipondento

rência de cúpula árabe de Amá
e, sobretudo, por ter pressiona-
do a OLP e o Líbano a também
nâo comparecerem à reunião.
Assim, Damasco, deliberada-
mente, teria criado uma situa-
çâo potencialmente explosiva
junto à fronteira jordaniana a
fim de forçar os sauditas — os -
mais preocupados com a polari-
zação hoje existente no mundo
árabe — a modificarem sua de-
cisão.

Há poucas dúvidas, na verda-
de, de que os sírios estejam
tentando impressionar a Ará-
bia Saudita (o pais lider do
campo árabe conservador) com
relação às divergências atuais
entre os árabes, agravadas com
a guerra Irã-Iraque. A Síria con-
sidera-se abandonada e vitima
de conspirações planejadas em
outros países árabes—Iraque e
Jordânia — quando se defronta
com Israel praticamente sozi-
nha, sem o menor apoio regio-
nal. Esse sentimento de isola-
mento foi um dos principais fa-
tores que levaram a Síria a assi-
nar o tratado de cooperação e
amizade com a União Soviéti-
ca, válido por 20 anos e ratifica-
do na terça-feira em Damasco.

A polarização da ala radical
do mundo árabe ficou ainda
mais acentuada com o relato
oficial de Damasco sobre as
conversações mantidas nessa
Capital entre o Presidente da
Síria, Hafez Assad, e o Vice-
Primeiro-Ministro da União So-
viéüca, Vaslly Kuznetsov, na
terça-feira, após a ratificação
do pacto entre os dois paises.Segundo revelou a rádio oficial
síria, os pontos-de-vista de Da-
masco e de Moscou foram idên-
ticos em todas as questões
abordadas por Assad e Kuznet-
sov, mesmo as relacionadas à
guerra Irã-Iraque.

Analistas politicos de Beirute
estão convencidos de que a ten-
dència soviética é a de pedirmoderação à Síria, hoje seu
principal aliado no mundo ara-
be, no confronto com a Jordã-
nia. É possível, então, que Mos-
cou seja mais bem sucedido do
que os sauditas, ficando, por-tanto, eliminado o perigo de
uma guerra entre os dois
paises.

Irã afirma que começa
a expulsar iraquianos

Beirute — O Presidente do
Irá, Bani Sadr, disse ontem que
a invasão iraquiana foi derrota-
da e começou a fase de expul-
são do inimigo. Ele apelou à
população para que volte a de-
positar seu dinheiro nos bancos
para ajudar o esforço da guerra.
O Primeiro-Ministro, AU Rad-
jai, solicitou ao Parlamento
uma verba adicional de 340 ml-
lhões de dólares para os Minis-
térioa da Defesa e Interior.

"Podemos afirmar que a
agressão iraquiana contra o Irã,
lançada para destruir as bases
da República Islâmica, e prova-
velmente desintegrar o pais, foi
derrotada. Começou agora a se-
gunda fase, quando nossas for-
ças expulsarão o Inimigo de
nossas fronteiras", afirmou Ba-
ni Sadr, em entrevista à im-
prensa em Teerã.

londrw/AP
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Cinco pessoas ficaram feridas no atentado

Londres toma precauções
contra atentados depois
que bomba atinge quartel

Robert Dervel Evans
Corresponde nt*

Londres — A conselho da Scotland Yard, a cidade
de Londres está adotando medidas de precaução con-
tra uma campanha de atentados a bomba, após duas
potentes explosões diante de um estabelecimento do
Exército perto de Hammersmith, na Zona Oeste da
Capital britânica, terça-feira. Cinco pessoas saíram
feridas.

Um telefonema anônimo a uma emissora de televi-
são londrina, dos supostos responsáveis pelo atentado,
não o atribuiu a nenhuma organização, mas a polícia
metropolitana acha que os provisórios do IRA estão
envolvidos. Se essa suspeita se confirmar, pode estar
em andamento uma campanha semelhante à do perío-
do pré-natalino de 1978, para coincidir com as primei-
ras mortes esperadas dos sete presos da organização
que estão em greve de fome desde princípios de no-
vembro.
CONFLITO

O objetivo dessa campanha,
organizada para coincidir com
manifestações de rua em Bel-
fast e Dublin, é chamar a aten-
ção do público para a recusa
das autoridades britânicas a
conceder status de prisioneirosde guerra aos presos por assas-
sinios e outros crimes violentos
com objetivos'políticos.

Com 1 milhão de protestantesdecididos a manter o pedaço da
ilha da Irlanda que separaram
do resto—predominantemente
católico — e uniram à Inglater-
ra, e a metade do meio milhão
de católicos querendo a unifica-
cão com a República da Irlanda
es Sorte, as autoridades brita-
nicas dizem nâo ver solução
viável para o conflito.

Enquanto continuar essa si-
tuação, os ativistas dos dois
lados encontrarão oportunida-
des para organizar manifesta-
cões de protesto contra e favor
de cada uma dessas alternati-
vas. Só algumas centenas de
n*>4«Ml,^nn .X. -e ,.-u
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Almirante dos EUA quer
Brasil mais forte no mar

pelos atos de guerrilha, que nâo
se limitam à minoria católica
que deseja a união com o resto
da Irlanda.

A maioria protestante da pro-vincia também tem seus agen-
tes de violência. Pequenos gru-
pos de vigilantes e outras orga-
nizações secretas têm tomado a
lei em suas mãos e assassinado
supostos membros do IRA pro-visório. E a maioria protestanteusa sua vantagem numérica pa-ra impedir o Governo britânico
de impor o que considera uma
solução equitativa.

O porta-voz de uma dessas
organizações protestantes, a
Associação de Defesa do Ulster,
advertiu na televisão, na sema-
na passada, que se a greve de
fome dos presos do IRA condu-
zir a uma irrupção de violência
na Irlanda do Norte, ele e seus
homens cruzarão a fronteira
com a República da Irlanda
(onde os ativistas do IRA têm
esconderijos) para "seqüestrar
seus líderes e eliminá-los''. E
concluiu: "Isto é guerra".

Washington — Uma autoridade militar nor-
te-americana defendeu o fortalecimento das
Marinhas do Brasil e da Argentina, "com pode-
rosas armas avançadas", a fim de combater "a
penetração da crescente força submarina sovié-
tica no hemisfério Sul".

A afirmação é do Contra-Almirante Clarence
Hill em seu estudo intitulado Os interesses
estratégicos dos EUA no hemisfério Sul e a
necessidade de ama defesa naval comum, pu-
blicado ontem pelo Instituto Norte-Americano
de Politica Exterior.

"Porta-aviões e mísseis"
De acordo com o militar, "sem a cooperação

das Marinhas sul-americanas, as forças de guer-
ra anti-submarina dos EUA teriam de ser dis-
persas, para fazer frente à ameaça soviética ao
Norte e ao Sul do Atlântico". Hill ressaltou que"os paises sul-americanos poderiam desempe-
nhar formidável papel para impedir a penetra-
çâo soviética no Terceiro Mundo".

Baseou sua teoria na premissa de que a
guerra anti-submarina é uma guerra "de des-
gaste", a partir do que sugeriu o fortalecimento"da capacidade das forças anti-submarinas do
Brasil, Argentina e Chile, para aliviar alguns
dos compromissos da Marinha norte-
americana no Atlântico Sul e no Pacifico". E
frisou: "Isto é tão essencial quanto a constru-
ção de navios de guerra nos EUA."

A modernização dos navios brasileiros signl-
fica, para Hill, "porta-aviões e mísseis". Ele
criticou a Argentina por seus navios construi-
dos na Alemanha, dotados de armas italianas e
sistemas de controle de fogo holandeses, "pois
estão expostos a sofrer a falta de peças de
reposição criticas, quando forem solicitadas".

Sobre o Brasil, disse: "Tem a Marinha mais
bem organizada da América do Sul devido ao

acordo da missão naval, em 1922". Contudo,
queixou-se: "Após a desafortunada visita da
senhora (Rosalynn) Carter, os brasileiros sofre-
ram o cancelamento de todos os acordos milita-
res, pondo fim aos laços estreitos que vigora-
vam há mais de 50 anos".

Uma aliança dos paises "mais importantes
do mundo", inclusive o Brasil, no Atlântico,
para "bloquear a expansão do controle soviéti-
co sobre os recursos do hemisfério Sul", foi
proposta ontem por participantes de uma con-
ferència sobre a guerra de recursos. Entre os
conferenclstas destaca-se o assessor do Presi-
dente eleito dos EUA, Ronald Reagan, para
minerais estratégicos, R. Daniel McMlchael.

Segundo McMlchael, a situação de recursos
baratos e abundantes para os Estados Unidos
mudou nos últimos anos, "à medida em que os
paises abastecedores reforçaram o controle so-
bre seus produtos e à medida em que as dispu-
tas Internacionais passaram a perturbar sua
entrega, o que se verificou em 1973, com o
embargo de petróleo do Oriente Médio."

A conferência é patrocinada pela Associação
Nacional dos Fabricantes e pelo Centro Nacio-
nal de Informação sobre Estratégia, organiza-
ção não lucrativa que propõe mobilizar a opl-
nião pública em apoio ao sistema de defesa dos
Estados Unidos.

Para os conferenclstas, esta guerra de recur-
sos favorece a União Soviética Para combate-
Ia, propuseram uma "aliança global" que in-
clulsse Estados Unidos, Canadá e Brasil, no
hemisfério ocidental; Grã-Bretanha, Franca,
Alemanha Ocidental e Itália, na Europa; Tur-
quia, Arábia Saudita e Paquistão, ao Sul da
União Soviética; e Japão, Coréia do Sul, Aus-
trália e Indonésia, na região do Pacifico."Até a China poderia incorporar-se à alian-
ça", indicou Frank Barnett, presidente do Cen-
tro Nacional de Informação sobre Estratégia.

Senado aprova ajuda externa
Washington — O Senado aprovou e enviou

ontem à Casa Branca o programa de ajuda
militar e econômica ao exterior, orçado em 4
bilhões 980 milhões de dólares, no qual se
proíbe ou restringe auxilio norte-americano a
paises como a Nicarágua, Cuba, Vietnam, El
Salvador e Camboja.

O relatório parlamentar que acompanha o
projeto ressalta a Importância do Brasil e da
Venezuela para a segurança dos Estados Uni-
dos. "Dada a Importância (desses países) paraos interesses de segurança norte-americanos e
dada a necessidade de robustecer nossas rela-
ções militares com eles, exortamos o Poder
Executivo a considerar a inclusão de um mo-
desto programa de adestramento militar paraesses países, que permita que um pequenonúmero de oficiais de suas Forças Armadas
cursem nossas instituições militares".

O programa, aprovado em votação na Câ-
mara dos Deputados, por aclamação, e ontem,
no Senado, por 58 votos contra 26, ao mesmo
tempo em que corta a ajuda de 5 milhões 500

mil dólares à Nicarágua, em armas, mantém o
auxilio econômico de 43 milhões ao Governo
sandinista,

No caso de El Salvador, também houve
restrições, porque foi aplicada a lei que veta a
utilização de verbas para financiar programas
polêmicos no exterior. E os programas de refor-
ma agrária e nacionalização salvadorenhos fo-
ram atingidos.

O programa prevê a destinaçáo das seguin-
tes verbas:

Dois bilhões 100 milhões de dólares parao fundo de apoio econômico relacionado à
segurança. Desta crifra, 785 milhões vão paraIsrael, 750 milhões para o Egito e 200 milhões
para a Turquia.

Um bilhão 700 milhões vão para a ajuda
do desenvolvimento econômico. A maior verba,
de 713 milhões 500 mil será destinada à agricul-
tura, desenvolvimento rural e programas de
nutrição no Terceiro Mundo.

665 milhões 100 mil irão para programade ajuda militar.

Uruguai
faz novo
projeto

Montevidéu — Em comunica-
do divulgado ontem ao melo-
dia, o Governo uruguaio anun-
ciou que vai elaborar um novo
projeto político em substitui-
ção ao que foi rejeitado pelo
povo no plebiscito constitucio-
nal. Na declaração, o Presiden-
te da República, Aparicio Mén-
dez, e os Comandantes das For-
ças Armadas disseram acatar o"veredlto".

Na nota de cinco pontos, as
autoridades uruguaias garanti-ram que o processo de institu-
clonalizacão democrática prós-seguirá "de forma irreversível"
e, com este objetivo, "o Gover-
no comprometerá seus esforços
na preparação de um novo pia-no político, substitutivo do an-
terior, que ficou sem efeito ao
nâo ser aprovado o projetoconstitucional".
CONSTITUINTE

Não há indicações, ainda, do
que será o novo plano político,mas, levando-se em conta que o
anterior, rejeitado em plebisci-to, previa a volta dos Partidos
políticos tradicionais, supõe-se
que ficou sem efeito, também, o
calendário politico-eleitoralelaborado pelos militares e pe-los demais integrantes do Con-
selho da Nação.

Lideres da Oposição dos dois
Partidos tradicionais — Blanco
e Colorado — estudavam on-
tem a possibilidade de emiti-
rem uma declaração conjunta a
respeito do resultado do plebis-cito. Blancos e colorados admi-
tiram que entre os passos futu-
ros para a normalização institu-
cional do pais deverá figurar a
convocação de uma Assem-
bléia Constituinte "realmente
representativa".

Esta bandeira é, também, do
Partido Democrata Cristão, po-llticamente situado um pouco à
esquerda dos grupos históricos.
Ontem, o PDC divulgou um do-
cumento afirmando que "tanto
o pronunciamento popular con-
trário ao regime uruguaio, co-
mo o acatamento de resultado
pelas autoridades, foram pon-tos positivos".— De agora em diante, o prin-cipal protagonista desse pro-cesso deve ser o pais real. Será
preciso descartar qualqueradulteração da expressão po-
pular, seja pela margtnalizaçâo
de pessoas ou pela prescriçãodos Partidos — afirma o texto.

Desde junho de 1973, os Parti-
dos Blanco e Colorado estão
suspensos. Os grupos mands-
tas (como o PC uruguaio) e"pró-marxistas" (Incluído o
PDC) foram postos fora da lei.

Viúva Mao admite
que queria cortar
Liu "em 

pedacinhos
Pequim — Após quatro anos

de silêncio, a viúva de Mao Tsé-
tung, Chiang Ching, admitiu
ontem parte da culpa pelos cri-
mes de que é acusada, peranteo Tribunal Especial de Pequim
que Julga os membros do Ban-
do dos Quatro, ao ser confron-
tada com uma gravação em quedenuncia o ex-Presidente Liu
Shao-Chl de traidor e pede queseja cortado em milhares de
pedacinhos.Primeiro, Chiang disse quenão conseguiu escutar a grava-
çáo, mas depois que a fita foi
ouvida mais uma vez, admitiu:"Essa é minha voz." Reconhe-
ceu também que escreveu vá-
rias das cartas apresentadas no
Tribunal como prova de cum-
plicidade na conspiração con-
tra Liu. "Ela colocou os óculos e
olhou (as cartas) várias vezes,
mas não tinha alternativa se-
não admitir que as escreveu",
informou a rádio de Pequim

Após essa confissão, Chiang
tomou-se excitada, saindo de
sua posição altiva: bateu na
mesa com os punhos, gesticu-lou multo com as mãos e lançou
um olhar Incriminador aos pro-motores e testemunhas. Inicial-
mente, recusou-se a admitir
qualquer responsabilidade,
atribuindo a Mao toda a culpa.
Mas antes às perguntas Inclsl-
vas dos promotores, as cartas e,

por fim, a fita com sua voz.
fraquejou.

Imediatamente, a acusação
recebeu as confissões como im-
portante abertura em seus es-
forços para convencer o pais e o
mundo de que o julgamento é
fundamentado e que Chiang é
de fato culpada dos crimes de
que é acusada. A rádio de Pe-
qulm divulgou, triunfalmente,
que a admissão de Chiang pro-va que é culpada de traição.

A imprensa oficial chinesa re-
feriu-se, várias vezes, ao esper-
to argumento da defesa de
Chiang, sem descer a detalhes,
mas o filme da televisão e o
noticiário radiofônico foram
editados cuidadosamente para
eliminar todas as observações,
sugerindo que Chiang levantou
uma questão tabu ao se defen-
der; que agiu sob as ordens de
Mao ao perseguir Liu

Ela ameaçou, várias vezes,
lançar toda a culpa de seus
crimes em Mao, durante o jul-
gamento, argumentando que
apenas cumpria ordens do ma-
rido. Os lideres chineses, contu-
do, temerosos de que esse tipo
de defesa poderia colocar em
xeque a própria existência do
regime comunista, tinham ten-
tado todos os meios para evitar
que o nome de Mao fosse ci-
tado.

China alerta Reagan
contra sua equipe

Pequim — A China advertiu
ontem o Presidente eleito dos
Estados Unidos, Ronald Rea-
gan, de que, se ele adotar as
propostas de algum de seus as-
sessores para assuntos asláti-
cos, a opção poderá trazer "gra-
ves conseqüências" para as re-
lações de Washington com Pe-
qulm.

A agência de noticias Nova
China considerou "totalmente
Inaceitável para o povo chinês"
a idéia de Ray Cline de que os
Estados Unidos devam nomear
um enviado especial da presi-
dêncla para Formosa. Cline,
que é diretor do Instituto de
Estudos Estratégicos e Interna-

Fox Butterfield
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clonals da Universidade Geor-
getown, visitou diversos paises
asiáticos na semana passada,
inclusive Formosa.

Suas declarações foram sufi-
cientes para alarmar os chlne-
ses, a ponto de a Nova China
publicar quatro artigos criti-
cando-o, num período de ape-
nas quatro dias. Pequim ficou
especialmente indignada com a
sugestão de Cline para que se
mudo o status do representante
americano em Formosa. Atual-
mente, os Estados Unidos dis-
põem de um encarregado de
negócios, Charles Cross, no Ins-
ütuto Americano daquela Ilha.

Estupeficante acid
Barco atravessando a
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Reagan já tem nomes para CIA e Pentágono
Los Angeles — Informou-se

ontem que Caspar Welnberger
será Secretário da Defesa, Wil-
liam Casey diretor da Agência
Central de Informações (CIA) e
Drew Lewis Secretário de
Transportes do Governo do
Presidente eleito Ronald Rea-
gan. A revelação foi feita ã Uni-
ted Press International por ai-
tas fontes republicanas.

Aumentaram ontem as espe-
culações de que o General re-
formado Alexander Halg Irá pa-
ra o Departamento de Estado, e
os jornais New York Daily
News e The New York Times,
citando fontes republicanas,
disseram que Reagan Já esco-
lheu Walter Wriston para Secre-
tário do Tesouro. Outro nome
citado é o de William French
Smith, advogado pessoal de
Reagan, que ocuparia o Depar-
tamento de Justiça.

QUEM SÀO

. Welnberger, que foi apelidado
de Cap the Knife (Capitão Na-
valha, alusão ao Mac the Knife,
Mac Navalha, de Brecht) quan-
do trabalhava no orçamento no
Governo Nixon, está atuando
como principal responsável por
cortes no orçamento para o ano
fiscal de 1981, que não deverá
ultrapassar, por determinação
de Reagan, os 620 milhões de
dólares. Ele é vice-presidente
da Bechtel Corp.

Casey foi diretor da campa-
nha de Reagan, e Haig foi Chefe
da Casa Civil da Presidência e
Comandante Supremo da Or-
ganização do Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN). Wriston é
um banqueiro de Nova Iorque.
O assessor de imprensa de Rea-
gan, Joe Holmes, disse que seu
chefe já tomou a maior norte

das decisões sobre a composi-
cão do Gabinete, mas não se
fizeram anúncios devido ao"embaraçoso processo" de au-
torizações, relacionadas com
segurança e verificações de pos-
sívels conflitos de interesse por
parte do Departamento Fede-
ral de Investigações (FBI).

Náo parece provável que Rea-
gan anuncie qualquer de suas
escolhas para o Gabinete pelo
menos até sexta-feira, quando o
diretor da equipe de transição,
Edwin Meese, deve chegar a
Los Angeles para discussões so-
bre o Gabinete.

MINISTERlAVEIS

O economista Alan Greens-
pan, que vinha sendo cotado
para vários postos no Gabinete,
declarou num programa de te-
levlsão que não pretende voltar
a Washington, onde dirigiu o
Conselho de Economia do Go-
verno Ford, e jâ foi afastado das
especulações. Outras três esco-
lhas potenciais para o Gabinete
pediram que seus nomes fos-
sem retirados de consideração:
William Simon, George Shultz
e Anne Armstrong.

Outros nomes citados para o
Gabinete são o Senador Ri-
chard Schweiker, para a Secre-
taria de Saúde; o ex-Senador
Cllfíòrd Hansen para a Secreta-
ria do Interior; William Brock,
presidente da comissão nacio-
nal do Partido Republicano,
para a Secretaria de Comércio;
Betty Southard Murphy, ex-
presidenta da Junta Nacional
de Relações Trabalhistas, para
a Secretaria do Trabalho; e o
professor universitário Thomas
Sowell, negro, para a Secretaria
de Habitação.

Arquivo/1978 Arçulvo/1980 Arquivo/1978
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Walter Wriston Caspar Weinberger

Sem filhos na Casa Branca

Problemas mundiais
impedem descanso

Washington — Logo que foi
eleito, Ronald Reagan disse
que não queria se preocupar
com a política internacional an-
tes de ser empossado para não
dar a impressão falsa de que os
Estados Unidos têm dois Presi-
dentes. As situações na Polônia
e no Irã, contudo, obrigaram-no
a ficar atento e a se manter
diariamente informado por
seus assessores.

A equipe de transição repu-
blicana já instalada na Casa
Branca reconheceu que a atua-
lidade internacional é o aspecto
que mais absorve o faturo Pre-
sidente. Todos os dias, seu prin-
cipal conselheiro no assunto.

Richard Allen, entra em conta-
to com o Secretário de Estado,
Edmund Muskie, com seu Sub-
secretário, Warren Christopher,
ou com o assessor de Seguran-
ça Nacional, Zbignlew Bize-
zinski. Depois telefona para a
Califórnia, a fim de informar
Reagan.

Ele recebe, ainda, todos os
dias, assim como Carter, infor-
mes da Agência Central de In-
formações (CIA), sumarizando
os principais acontecimentos
mundiais.!A equipe de transi-
ção frisou que Reagan nada de-
cide por enquanto, apenas se
inteira dos fetos.

Los Angeles—Nenhum dos filhos do
Presidente eleito dos Estados Unidos,
Ronald Reagan, vai morar na Casa
Branca, a partir de janeiro. "Eles têm
suas vidas e suas próprias carreiras",
.explica Nancy Reagan, a futura pri-
meira-dama.

Segundo seu assessor de imprensa,
Robin Orr, o casal visitará ho próximo
dia 13 os aposentos particulares que
ocupará na Casa Branca, levando con-
sigo um decorador. "Claro que tenho
planos de arranjar os aposentos fami-
Uares para nós como faz cada primeira
família", disse Nancy.

A visita à mansão presidencial, an-
tes da posse, foi sugerida por Rosalynn
Carter e as coisas foram arranjadas
para que seus futuros ocupantes vejam
tudo à vontade, num dia em que os
Carter não estejam. Para receber os
Reagan foi destacado apenas o zelador
Clement Conger.

Os dois filhos de Nancy e Ronald
estáo ligados às artes. Ronald Prescott
Reagan é dançarino do Joffrey Bale e
casou-se na semana passada com Do-
rea Palmieri. O casal mora em Nova
Iorque. Sua irmã Patti Davis é atriz em
começo de carreira e vive em Santa
Mônica, Califórnia. Reagan tem mais
dois filhos de seu primeiro casamento

com a atriz Jane Wyman. São eles itau-
reen, que escreve para a revista Showc-
ase USA e mora em Beverly Hills e seu
irmão Michael, que é casado e mora no
Vale de San Fernando. Maurreen é a
única que pretende seguir os passos do
pai na política e pretende candidatar-
se ao Senado em 1982.

Três dos quatro filhos dos Carter
moraram na Casa Branca durante seu
mandato. Dois deles—Any, de 13 anos,
e Chip, de 30, ainda residem lá com a
familia.

Há muita expectativa nos círculos
sociais de Washington sobre as festas e
recepções que os Reagan promoverão.
Pelo estilo de vida do novo casal presi-dencial, elas deverão ser bem mais for-mais e tradicionais que as do tempo dos
Carter. "Realmente tenho planos de
promover algumas reuniões formais
em ocasiões apropriadas", admitiu
Nancy. A futura prtmeira-dama disse
também que revogará a proibição às
bebidas alcoólicas, ordenada por Rosa-
lynn.

E, quanto ao costureiro que assina-
rá o guarda-roupa de Nancy, ainda há
segredo e suspense a respeito. Mas, ao
que tudo indica, será um de seus favori-
tos: James Qalanos ou Adolpho.

Leia editorial No Fio da Navalha

Alexander Haig

Kennedy vai para
comissão trabalhista

Washington—O Senador Edward Ken-
nedy, que deixará em janeiro a presidência
da Comissão Judiciária do Senado, preten-
de, a partir de entáo, centrar sua atuação
como parlamentar nos problemas traba-
lhistas, integrando a Comissão de Recur-
sos Humanos e Trabalhistas.

Em sua opinião, esta comissão é o lugar
onde serão debatidos os principais temas
de interesse do Partido Democrata, nos
próximos anos. Segundo um assessor do
Senador, a comissão, com suas reuniões,
servirá para redefinir os objetivos pelos
quais os democratas lutarão na década de
80.

O assessor disse também que, para o
Senador, a questão trabalhista será um
assunto delicado na politica interna dos
Estados Unidos durante longo tempo. A
Comissão a ser chefiada no próximo Go-
verno, pelo Senador ultra-conservador Or-
rin Hatch, tem jurisdição sobre a maioria
dos programas sociais federais, incluindo
os relativos aos setores de saúde, educa-
çáo, segurança no trabalho e assistência à
velhice.

Kennedy foi presidente da Comissão
Judiciária durante dois anos e, normal-
mente, nela permaneceria, como membro
da minoria democrata, quando os republi-
canos assumissem seu controle, a partir de
janeiro. Mas, segundo o assessor, a mudan-
ça não foi motivada por uma tentativa de
Kennedy de melhorar sua posição politica.

ente no Flamengo!
atropelado por lotação.I MI w
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uando o desenvolvimento indus-
trial chegou ao Brasil, manchetes como
esta começaram a encabeçar as pri-meiras páginas dos jornais. Algumas até
pitorescas, outras um tanto trágicas.
Mas em quase todas salvou-se o fato da

existência do seguro.
Como no exemplo acima, que é verídico.

Aconteceu em plena Praia do Flamengo, no Rio de
Janeiro. Alguns, remadores estavam atravessando
calmamente a rua quando, de repente, surge um
lotação. Nao houve vítimas, mas a Sul América
pagou os prejuízos.

Manchetes a parte, a partir da década de 5 0,:;a instituição do seguro começou a
:acompahhar todas as necessidades
¦que garantissem a tranqüilidade
dos homens. E a Sul América'entrava na era da tecnologia prepa-
Tada para garantir o desenvolvi-
mento de tudo o que o homem
criava. E agilizava os seus serviços
jatravés da introdução pioneira no
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Brasil da informática na atividade seguradora.
Foi neste período que o dinamismo da Sul

América se fez presente mais uma vez. O seguro
estendeu suas atividades cobrindo outros tipos de
riscos. Surgiu o Seguro contra Incêndio, o Seguro
de Riscos Industriais, o de Automóveis, Aviões
e Navios. Mas outros seguros também fizeram
história. É o caso de pintores, maestros, artesãos,
que seguraram seu importante instrumento de
trabalho: suas mãos. Ou então, outros mais
pitorescos. Como o seguro feito por um esperto
homem de negócios contra o possível suicídio de
um colega de escritório.O motivo alegado foi claro:'' ele me deve uma elevada quantia'! Sem dúvida, foi

a_dívida mais segura de que se tem notícia:
E até foi registrada na Revista do

Seguro em 1946. Fatos interessantes
como estes foram acompanhados pela
Sul América. Afinal, o mundo se
modernizava, os satélites artificiais
estupef icavam a população. Os conceitos
de segurança precisavam ficar mais
amplos. E a Sul América começou a
trabalhar com seguros nunca dantes
realizados. Dedicando-se com o maior
afinco. Ora se.

ô 1895/1980 - 85 anos seguros.

SUL AMÉRICA
SEGUROS

Associada ao Bradesco

A Sul América foi
uma das primeiras empresas

brasileiras a trabalhar com computação,
simplificando e modernizando o atendimento
aos seus segurados e corretores.
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SALA t DOS
aUARTOSCOM
UMTERCBRO
REVERSÍVEL

Eis a chance que você
queria para ter uma vida saudá-
vel. Um apartamento na Tijuca,
com espaço e grandes áreas
de lazer.

0 apartamento tem sala,
dois quartos e mais um terceiro
reversíve. Varanda e dependên-
cias completas.

Tem duas piscinas, sauna,
sa a de ginástica, rinque de
patinação, playgrounds e dois
saões de festas.

E você pode comprar sem
fazer nenhuma ginástica:sinal: Cr$ 62.730,00 - mensais fi-
xasaté as chaves: Cí$ 7.830,00.

m \^%.
RUAIBiTURUNA,89.

SQjDS
PARKG

Empreendimento:

João Fortes
Engenharia

Planejamento e vendas:

PLANO
Rua México. 21 -sobre
tels. 244-1355.284-39
e 248-3778. Cred n.°J-1290

Fmaficiamento:
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL I
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Carter e Reagan advertem URSS contra invasão da Polônia
Washington — O Presidente

dos Estados Unidos, Jimmy
Carter, advertiu a União Sovié-
tica de que uma invasão militar
na Polônia afetaria "direta e
multo gravemente" as relações
entre os dois países, "Os Esta-
dos Unidos observam com uma
crescente Inquietação o aumen-
to sem precedentes das forcas
soviéticas ao longo da fronteira
polonesa", disse.

Ao comentar as versões de
movimentos de tropas soviéti-
cas perto da fronteira com a
Polônia, o Presidente eleito dos
Estados Unidos, Ronald Rea-
gan, declarou que este é "um
momento muito tenso para o
mundo livre". Reagan não
acrescentou detalhes, pois dei-
xava uma festa, com sua mu-
lher Nancy, oferecida em sua
honra por alguns amigos.

CONSEQÜÊNCIAS
NEGATIVAS

"Uma intervenção militar es-
trangelra na Polônia teria con-
seqüências negativas nas rela-
ções Leste-Oeste em geral e nas
relações entre Estados Unidos e
União Soviética em particular",
declarou Carter, explicando
que Washington esta atento às
referências soviéticas às forcas"anü-socialistas" no interior da
Polônia.

Segundo o Presidente norte-
americano, a Historia do põB-
guerra ensinou que alegações
do tipo que vêm fazendo as
autoridades soviéticas precede-
ram às vezes uma intervenção
militar. "Os Estados Unidos
continuam acreditando que o
povo polonês e suas autorida-
des deveriam resolver com 11-
herdade seus problemas inter-
nos sem interferências exter-
nas", indicou Carter na nota
divulgada pela Casa Branca.

"Os Estados Unidos não têm
nenhum interesse em aprovei-
tar de qualquer maneira as dlfl-
culdades polonesas para seus
próprios objetivos políticos",
esclareceu. Um alto funcionário
da Casa Branca que pediu para
nào ser identificado disse que"é importante que nào haja am-
blguldade sobre o tema: o uso
da forca teria conseqüências in-
temacionais de longo alcance".

AMEAÇA NA FRONTEIRA

Um grupo de 60 generais e 200
outros oficiais poloneses enviou
um documento ao Comitê Cen-
trai do Partido Operário Unifl-
cado, comunicando que, se as
forças da Alemanha Oriental
cruzarem a fronteira com a Po-
lônia, pegarão em armas para
defender seu pais. A informa-
cão foi divulgada pela rede de
televisão americana ABC.

A rede de tevê ABC não iden-
tificou suas fontes de informa-
ção ao divulgar que os militares .
considerariam um ato de guer-
ra a invasão do pais e ao co-
mentar que a atitude deste gru-
po expressa a posição da maio-
ria dos Integrantes das Forças
Armadas da Polônia, que tém
viva na memória a ocupação
nazista durante a Segunda
Guerra Mundial.

A proibição que as autorida-
des soviéticas impuseram aos
militares das missões aliadas
(inglesa, francesa e norte-
americana) em Berlim, de se
aproximarem das zonas frontei-
riças.com a República Demo-
crática Alemã, inclusive das da
Polônia, não é permanente,
mas apenas até dia 9, terça-
feira, disseram fontes aliadas.

São "mentiras sem nenhum
fundamento de realidade" as
noticias de alguns jornais da
Alemanha Ocidental, de que a
Oriental mobilizou reservistas
das Forças Armadas, assegu-
rou um porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores ale-
máo-oriental. Para observado-
res ocidentais, o desmentido,
significa uma necessidade de"desdramatizar" a situação.

Quanto ao fechamento das
zonas fronteiriças alemã e polo-
nesa, os soviéticos não exclui-
ram a possibilidade de prorro-
gar a proibição aos militares
aliados, de acordo com as infor-
mações recebidas pelas mis-
soes aliadas em Berlim.

KISSINGER DENUNCIA

O ex-Secretário de Estado
norte-americano, Henry Kissin-
ger, denunciou ontem o expan-
sionismo da União Soviética e
considerou "possível" uma in-
tervenção do Exército Verme-
lho na Polônia, num seminário
de banqueiros, organizado em
Paris em favor da elaboração
de uma "estratégia comum" en-
tre Estados Unidos e Europa.

"O prosseguimento da expan-
são geopolitica soviética pode
levar à confrontação", disse
Kissinger após destacar que
não falava como integrante da
equipe de assessores do novo
Presidente dos Estados Unidos,
Ronald Reagan. O Ocidente,
disse, "não pode aceitar que os
aliados da União Soviética se-
jam ocupados pelo Exército
Vermelho".

Para o ex-Secretário de Esta-
do norte-americano, se situa-
ções como as de Angola, Afegã-
nistáo e Etiópia se generaliza-
rem, "poderá haver inquietação
pelo futuro das democracias
ocidentais". Comparou os PCs
dos países do Leste da Europa,
aos "monges do Tibete", cuja
única função consiste em "vi-
glar a ideologia".

A Grã-Bretanha ameaçou on-
tem a União Soviética com re-
presálias econômicas e politi-
cas, caso as tropas do Pacto de
Varsóvia invadam a Polônia."Logicamente isso significaria
o fracasso da Conferência de
Segurança e Cooperação na Eu-
ropa (que se realiza em Madri) e
o fim da distensão", advertiu
ainda a Primelra-Mlnistra Mar-
gare t Thatcher, na Câmara dos
Comuns.

Ante a Comissão de Relações
Exteriores da Câmara, poucas
horas antes, o Chanceler da
Grã-Bretanha, Lord Carring-
ton, havia declarado que, no
caso de invasão da Polônia, a
politica de distensão "ficaria
em ruínas", deixando a situa-
ção mais grave do que na inter-
venção na Tcheco-Eslováquia,
em 1968.

Gierek é julgado único
culpado por toda crise

Wüüam Waack
Varsóvia — A reviravolta de terça-feira no Partido Comu-

nista polonês, com a subida do General Moczar ao Politburo e o
julgamento politico do ex-lider Edward Gierek, praticamentenão tem precedentes entre outros regimes socialistas da Euro-
pa Oriental. Em seu esforço para lavar o passado e abrir
caminho para a reconquista do papel de liderança no país, o PC
polonês realizou pela primeira vez no Bloco Oriental o julga-mento político de um ex-lider ainda vivo. Gierek foi responsabl-
lizado pessoalmente por "deficiências na política ideológica,
econômica e social e por decisões erradas que resultaram na
presente situação crítica do pais".

Muito da violência verbal com que os participantes do 7°
pleno do Comitê Central sentenciaram à morte politica Gierek
e seus amigos deve-se ao General Mieczyslaw Moczar, um
antigo inimigo político do líder deposto após as greves de
agosto. No 6o pleno do Comitê Central, o penúltimo, quandoMoczar ainda náo reunia forças suficientes, o Partido atribula a
culpa pelos erros à liderança política e ao Govemo em conjun-
to. Na terça-feira, pouco antes da meia-noite, o Comitê Central
corrigiu-se e aprovou uma resolução na qual considera essen-
ciai conferir a Gierex e seu ex-Prlmèiro-Ministro (deposto em
fevereiro, durante o último Congresso do Partido) a responsabl-
lidade pela crise político-econômica.

Não sobrou ninguém
Agora já não sobrou ninguém do antigo time para ser

derrubado. Saíram quatro do Politburo, todos ligados a Gierek
e já suspensos de suas funções executivas, subiram dois (o
General Moczar e Tadeuzs Grabskl), ambos partidários de uma
politica econômica liberal Além disso, sete antigos membros
da liderança, entre eles um ex-Primeiro-Ministro e dois Impor-
tantes secretários do Comitê Central, perderam seus cargos
nesse órgão e foram obrigados também a renunciar de seus
mandatos parlamentares.

A Comissão de Investigação Interna do Partido, dirigida
desde outubro pelo General Moczar, levou à expulsão do
Comitê Central dois ex-Mlnistros, ambos acusados de nepotis-
mo, negligência, incompetência e corrupção. O pior sobrou
para Edward Gierek e seu ex-Primeiro-Ministro, Plotr Jarosze-
wicz. Ambos serão objeto de uma investigação, e, sobre o
segundo, pesa a ameaça de expulsão do Partido.

Em seu acerto de contas com a antiga liderança, os atuais
dirigentes do PC polonês aprovaram uma resolução pedindo
maior urgência possível na apuração das responsabilidades de
Edward Gierek. "Ele foi Primelro-Secretário por nove anos",
diz a resolução. "Ele é pessoalmente responsável pela ilegalida-
de na politica econômica e social, pela ignorância das leis
econômicas e pela indiferença frente às opiniões criticas. Seu
erro mais severo foi a criação de métodos de ação que contradl-
zem os princípios do Partido. Favoreceu intrigas e uma aparen-
te democracia. Decisões fundamentais eram tomadas nas cos-
tas do Politburo, Comitê Central e Secretariado, aos quais se
relegou tarefas secundárias."

O único ponto positivo para Gierek foi o fato de ter ajudado
a superar a crise política e social de 1970, causada por protestos
de trabalhadores em Gdansk. O ex-Primeiro-Ministro Jarosze-
wicz, contudo, nem isto teve a seu favor."O camarada Jaroszewicz teve influência dominante na
politica econômica e social da última década. Desempenhou
um papel chave em propagar a politica de investimentos do
pais, excedendo nossas possibilidades e a união interna, au-
mentando a nossa instabilidade. Ele é responsável por forçar
mudanças de preço em junho de 76 (quando houve novas
revoltas). Comportou-se de maneira autocrática e foi indiferen-
te às opiniões críticas", diz o Comitê Central.
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Miczyslaw Moczar Tadeusz Fiszbach

Partido ganha tempo e~
cede para não usar força
Varsóvia — (de William Waack) — Mais participação nas

decisões do Governo, acesso de não membros do Partido a
postos influentes, respeito à opinião pública, cooperação com
todas as forças sociais, tolerância e métodos democráticos
internos é o que está sendo prometido pelo Partido agora. Já
acostumados com outras reviravoltas anteriores, os poloneses
só se surpreenderam desta vez com a violência da condenação a
Gierek e seus amigos. De resto, o país inteiro sabe que simples
alterações na cúpula dirigente nunca trouxeram necessária-
mente modificações profundas na vida econômica, politica e
social.

Até a realização do Congresso Extraordinário do Partido,
entre março e abril do próximo ano, os três principais homens
do PC terão tempo para ajustar suas forças. Segundo comenta-
rios de fontes bem informadas em Varsóvia, o Politburo está
agora sob o comando de Stanislaw Kania, Stefan Olszowski
(Secretário do Comitê e presidente de uma Comissão de Refor-
ma Interna) e o General Moczar.

Num discurso divulgado em polonês pela agência oficial
PAP, mas que não saiu nos jornais de ontem, o General Moczar
anunciava que a tarefa principal do Partido será a de não nos
deixar levar pelo emprego da força, pois isto seria uma tragédia
para toda a nação. Aos 66 anos, o General acumulou opiniões
multo controversas a seu respeito. Como adversário politico de
Gierek, em 1968, Moczar perdeu a batalha pela sucessão de
Gomulka e se caracterizou pelo exarcerbado nacionalismo e
anü-seminlt—mo manifestado na tentativa de eliminar judeus
da liderança do Partido.

Após semanas de paciente trabalho de bastidores, o Gene-
rai Moczar chegou à conclusão de que é hora de procurar nova
gente para o Partido, pessoas capazes de "arregimentar verda-
deiros aliados e desempenhar o papel de liderança". O General
pleiteou por um impiedoso ajuste de contas com a antiga
liderança, exigindo maior disciplina moral e eficácia em todos
os setores. Sua palavra de ordem para o Partido é evitar a
formação de facções e o desrespeito ao princípio do centralismo
democrático, que provocaria ainda mais debilidade no PC.

A fulminante ascensão do General, de hábitos ascéticos e o
costume de cultivar certo clientelismo entre seus seguidores,
deve-se sem dúvida à forte tensão criada em outubro e novem-
bro com as greves espontâneas e o confronto entre sindicatos e
Governo. Moczar foi longe em suas críticas ao Solidariedade, ao
qual imputou Ingenuidade em dois sentidos: falta de experiên-
cia e associação com elementos contrários à ordem socialista.
Moczar exigiu uma depuração dos grupos contrários ao regime
entre "os verdadeiros e honrados trabalhadores".

Menos clara é a subida de Iadeusz Grabski ao Politburo.
Amigo pessoal de Stefan Olszowski, o político que iniciou a 24
de agosto a "limpeza" da liderança de Gierek, Grabski ganhouelogios de círculos de dissidentes com suas propostas no campo
econômico (menos centralização e mais liberalização), mas
suas posições políticas sâo temidas.

William Waoclc, correspondente em Bonn, osta na Polônia acompanhando a crise
polttko.

Muskie teme por Heisínqui
mas percebe tolerância

Armando Ourique

San SaivadonÀP

Washington — O 8ecretário
de Estado, Edmund Muskie,
advertiu ontem que uma inva-
são soviética da Polônia quase
certamente liquidaria o Trata-
do de Helsínqui, anularia o con-
siderável comércio com a Euro-
pa Ocidental estimulado pela
détente econômica e criaria um
clima de tensão em que seria
impossível discutir qualquer
acordo de limitação de armas
nucleares.

Muskie assinalou que os so-
viéticos estáo realizando "pre-
parativos militares" perto da
fronteira com a Polônia que os
permitiriam intervir pronta-
mente diante de uma decisão
do Kremlin. Mas acrescentou
que Moscou "até agora está de-
monstrando mais tolerância do
que nos casos da Hungria e da
Tcheco-Eslováquia" e que ele
espera que a situação possa se
estabilizar.
INTERVENÇÃO

Em palestra no clube dos cor-
respondentes estrangeiros,
Muskie disse que os custos de
uma intervenção seriam muito
elevados pela reação que have-
ria na Polônia e no Ocidente e
que até agora não estava claro
se os soviéticos recorrerão dire-
ta ou indiretamente à força mi-
litar ou permitirão um certo
grau de liberalização na Polo-
nia. Como sinal positivo, o Se-
cretário lembrou que a União
Soviética recentemente conce-
deu uma ajuda de 1 bilhão 100
milhões de dólares para a Polo-
nia enfrentar sua crise econô-
mica. Afirmou que a solução
dessa crise é necessária para a
estabilização do problema po-
lonês e que os Estados Unidos e
vários países da Europa Oci-
dental também estão contri-
bulndo com a concessão de cré-
ditos.

Os países da Europa Ociden-
tal têm um interesse considera-
velmente maior pela Polônia do
que pelo Afeganistão e reagi-
riam energicamente a uma in-
tervenção. Muskie lembrou que
a détente econômica foi bastan-
te desenvolvida na Europa e
que todo esse processo ficaria
comprometido por uma inter-
venção, Implicando em consi-
derávels prejuízos para os dois
lados. Ele mencionou particu-
larmente um acordo de 30 bl-
lhões de dólares para a constou-

São 
de um gasoduto que deve

gar a Sibéria a vários países
da Europa Ocidental e que re-
duzlria a dependência destes
países por petróleo do Golfo
Pérsico, já que seria considera-
velmente substituído por supri-
mento soviético.

Muskie se recusou a respon-
der com maior precisão, quan-
do lhe perguntaram se os Esta-
dos Unidos estariam dispostos
a usar força militar na Polônia
contra uma invasão soviética.
Disse que "era melhor deixar os
soviéticos em dúvida sobre
isso".

Ele se estendeu entretanto a

Corrêa ponde nt#

conseqüências diplomáticas e
econômicas de uma interven-
ção. Disse que "o Tratado de
Helsínqui poderia muito bem
ser destruído". Por esse Trata-
do, celebrado em 1975 entre 33
países, as fronteiras da Europa
Oriental estabelecidas após a
Segunda Guerra Mundial fo-
ram oficialmente reconhecidas
no Ocidente, o respeito aos dl-
reitos humanos foi incluído e a
tensão entre o Leste e o Oeste,
reduzida.

A situaçào da Polônia, acres
scentou Muskie, por si impede
os Estados Unidos de rever as
sanções adotadas contra a
União Soviética pela sua inva-
sáo do Afeganistão no fim do
ano passado. Disse que o corte
de exportações de produtos
agrícolas e de manufaturados
de alta tecnologia, além do boi-
cote norte-americano às Olim-
piadas de Moscou, tiveram um
impacto na União Soviética.

Antes de responder pergun-
tas sobre a questão polonesa,
Muskie afirmou ser necessário
que o Govemo Reagan se esfor-
ce por concluir um novo acordo
de limitação de armas nuclea-
res, o mais breve possível e com
base no SAT-2. Disse que os
soviéticos "estáo mais habilita-
dos para uma corrida nuclear"
e que a defesa dos Estados Uni-
dos poderia ficar seriamente
comprometida no melo desta
década. A não ratificação do
SALT-2 foi uma das quatro
maiores frustrações da admi-
nlstração Carter, afirmou

O Secretário de Estado afir-
mou ainda que os Estados Uni-
dos "náo serão capazes de con-
ter a proliferação nuclear" se
houver uma corrida armamen-
tista entre os Estados Unidos e
a União.Soviética e se esses
dois países não forem capazes
de concluir um acordo de limi-
tação nuclear. Ele culpou os
soviéticos por terem, nos últi-
mos anos, aumentado o seu ar-
senai nuclear acima dos limites
necessários para a sua defesa.

As outras três maiores frus-
trações da administração Car-
ter na opinião de Muskie foram
o aumento de tensões entre os
EUA e a URSS, a náo resolução
até agora do caso dos reféns
norte-americanos no Irã e a es-
cassez de recursos à disposição
do Governo para promover pro-
gramas de ajuda a países do
Terceiro Mundo.

As quatro maiores realiza-
ções foram o Tratado de Camp
David para a paz no Oriente
Médio, o restabelecimento de
relações com a China, a politica
de abertura para o Terceiro
Mundo (em que os EUA deixa-
ram de defender um status quo
rígido) e a melhoria da seguran-
ça dos EUA e dos seus países
aliados. Os dois grandes desa-
fios para o Governo Reagan sáo
Impedir a proliferação nuclear e
manter a política de defesa dos
direitos humanos, segundo
Muskie.

"Pravda" registra fim
da reunião do POUP

Noênio Spínola
Moscou — O encerramento

da sétima reunião plenária do
Partido Operário Unificado Po-
lonês (POUP) foi registrado fac-
tual e secamente pelos órgãos
de informação soviéticos, até
agora mantidos quase à mar-
gem do debate sobre as rela-
ções entre os sindicatos e o
Partido Comunista.

A única brecha na armadura
montada é a extensa transcri-
ção pelo jornal Pravda, em sua
edição de ontem, ao lado da
página Internacional, do pro-
nunciamento em que o secreta-
rio-geral do POUP, Stanislaw
Kania, declarou-se disposto a
defender o papel diretor do pró-
prio Partido e a lutar contra o
que ele considerou como "capi-
tulação Ideológica".

Restrito apenas ao Pravda e
laconlcamente intitulado em
russo como "plenário do
POUP", o pronunciamento de
Stanislaw Kania foi no fim da
tarde resumido pela agência
Tass e transmitido aos assinan-
tes do seu serviço estrangeiro.
As transcrições são usualmente
consideradas como um sinal de
que o Govemo endossa ou está
determinado a fazer com que
repercutam posições de lideres
ou porta-vozes de outros Go-
vemos.

Foi destacado o trecho em
que o secretário-geral do POUP
disse que "o processo social em
curso, bem como o futuro do
socialismo, depende visceral-
mente das posições do Partido
e de sua capacidade para agir,
assim como de sua unidade mo-
nolitica". O mesmo trecho apa-
rece no segundo parágrafo da
transcrição feita pelo Pravda.

A despeito das reverberações
intensas da crise polonesa na
Europa e nos Estados Unidos,
mais náo se tem dito nem co-
mentado oficialmente em Mos-
cou, onde o inverno chegou
com toneladas de neve e tempe-

Correspondente

raturas glaclais. Só os meios
diplomáticos mostravam-se in-
quietos, aqui e ali, em busca de
sinais capazes de confirmar as
noticias bombardeadas pelas
rádios européias ocidentais.

O que se divulgou publica-
mente rema na direção oposta.
Foi registrado, por exemplo, o
encontro entre o secretário-
geral do Partido Comunista da
Tcheco-Eslováqula, Gustav
Husak, e o presidente do Conse-
lho de Ministros da Alemanha
Oriental, Willy Stoph, em que
ambos declararam a Intenção
dos países integrantes do Pacto
de Varsóvia em "desenvolver o
processo de distensão e fortale-
cer a paz e a segurança na Euro-
pa". No rude jargão com que os
comunistas se dirigem ao Oci-
dente, foi dito que os dois lados"condenavam as tentativas das
forças imperialistas e reacioná-
rias para piorar a atmosfera in-
temacional, criar novos focos
de tensão no mundo e aumen-
tar a campanha de hostilidades
contra os países socialistas".
Os dois governantes, segundo
uma nota oficial divulgada em
Moscou, "destacaram a política
pacífica da Unláo Soviética" e
deram pleno apoio às propostas
da URSS para "implementar
medidas concretas de desarma-
mento".
PACTO COESO

O pronunciamento parece ter
sido orquestrado também com
a finalidade de demonstrar coe-
são dentro do bloco do Pacto de
Varsóvia, cujas manobras fo-
ram encerradas com uma re-
cepção em Bucareste oferecida
pelo Presidente da Romênia,
Nicolae Ceausescu, aos Minis-
tros de Defesa, Comandante-
em-Chefe das Forças Armadas
conjuntas e o chefe de staff das
tropas. O Pacto, criado pelos
soviéticos, opõe-se à organiza-
ção européia ocidental da
OTAN.

Washington
se limitara

Washington — Os soviéticos
estáo obviamente preocupados
com a atual inquietação na Po-
lônia, e não é de admirar. Tèm
horror à liberdade, e mobilizam
suas tropas ao longo da frontei-
ra polonesa para fazer os opera-
rios, estudantes e sacerdotes
contestadores daquele pais se
calarem e entrarem em forma.
Enquanto isso, observam e
aguardam Ronald Reagan.

Os líderes em Moscou prova-
velmente blefam, e com a ajuda
da Igreja Católica, que tenta
acalmar os ânimos, a crise em
Varsóvia provavelmente passa-
rá; mas às autoridades em Wa-
shington nào estáo tão seguras
disso. O Kremlim sabe ser cau-
teloso, como na guerra Iraque-
Irã, mas quando julga que suas

e Moscou
a esperar
James Reston

The New York Timet

fronteiras estão ameaçadas é
capaz dos mais desvairados er-
ros de cálculo.

Não há impressão de crise em
Washington em relação à Polo-
nia ou ao Oriente Médio. Todos
parecem estar à espera. O Pre-
sidente Jimmy Carter já quase
desapareceu do panorama. O
Secretário de Estado Edmund
Muskie esteve no México, pe-
dindo um tanto tardiamente
compreensão na fronteira Sul
dos Estados Unidos, o que pode
ser o mais importante proble-
ma dos próximos 20 anos. O
Subsecretário Warren Christo-
pher vai e volta da Argélia ten-
tando libertar os reféns ameri-
canos no Irà — a última espe-
rança de reconciliação de
Carter.

O povo estava tenso, aguardando uma nova investida violenta da
extrema direita, mas não houve derramamento de sangue na missa

e no funeral

Salvadorenhos enterram
opositores na catedral

San Salvador — Apesar da expectativa de
um confronto armado, a missa fúnebre e o
enterro de cinco dirigentes da Oposição assas-
sinados aqui ocorreram, ontem, sem maiores
transtornos diante de um público inesperada-
mente pequeno de quase 2 mil pessoas concen-
tradas à porta da catedral Metropolitana Os
corpos foram enterrados na cripta subterrânea
da própria igreja.

Nos degraus externos da igreja, uma dezena
de padres, comandados pelo salvadorenho Da-
vid Rodrigues, representando o Arceblspado,
rezaram a missa que antecedeu o enterro dos
lideres politicos da coalizão de esquerda Frente
Democrática Revolucionária (FDR), assassina-
dos há uma semana.

Tensão
Após terminar a missa e o enterro, já com o

público disperso, membros das organizações
populares queimaram quatro caminhões que
tinham utilizado para bloquear o tráfego nas
ruas próximas — não sem antes retirar suas
cargas de açúcar, móveis e produtos farmacêu-
ticos.

— Esperávamos mesmo pouca gente, porque
o povo estava com medo de ser assassinado —
explicou Eduardo Cailles, de 43 anos, que subs-
tltuiu o ex-Ministro da Fazenda assassinado,
Enrique Alvarez Córdoba, corno representante
na FDR de uma organização de técnicos e
profissionais liberais. Pela manhã, entretanto,
outro dirigente da FDR, Marco Portillo, prome-
tia a presença de "milhares de pessoas" na
cerimônia.

Sob sol forte da época seca nesta pais de
apenas duas estações quentes, de chuvas ou
não, a missa foi acompanhada pelo público na
praça em frente à semldestruida Catedral, mes-
ma área onde cerimônia semelhante em março,
pela morte do Arcebispo Oscar Romero, aca-
bou em explosões de bombas, tiroteio e corre-
ria, resultando na morte de mais de 30 pessoas.

O clima de tensão era evidente entre o
público durante toda a cerimônia, realizada a
menos de cinco mcetros da carcaça queimada
de um automóvel que explodiu há dias à porta
da Catedral, com alta carga de dinamite, como
protesto pela ocupação do templo dos grupos
populares.

A multidão permaneceu alerta a qualquer
movimento brusco e algo inesperado como um
tiro ou uma explosão poderiam provocar pânl-
co, como ocorreu durante o funeral de Romero.
De fato, chegou a haver um princípio de apavo-
ramento, quando pessoas encarregadas de
manter a segurança numa rua lateral deram
um sinal lntepretado como de aproximação de
tropas do Govemo. Náo era verdade, mas bas-
tou para enviar as pessoas correndo da escada-
ria para o interior da Igreja, já ao final da missa.

Apresentação

Ao lado de um repóter brasileiro, no Interior
do templo, um Jovem salvadorenho puxou ime-
dlatamente uma pistola calibre 45 ocultada na
cintura e inseriu-lhe um pente de balas. Mas
não disparou. No altar verdadeiro da igreja, viu-
se pelo menos uma metralhadora sendo monta-
da com peças trazidas em uma mala

Em coro, os lideres do evento gritavam:"Pueblo, unete... pueblo, unete", tentando acal-
mar a multidão, que acabou se tranqüilizando,
enquanto um grupo musical, com tambores,
flauta e violão, tocava canções revoluncioná-
rias e bradava palavras de ordem como pátria o
muerte ou pátria libre. Nos prédios em volta,
algumas pessoas seguiam os acontecimentos
das janelas.

No interior da igreja, por trás do altar impro-
visado nas escadarias, alguns dos novos diri-
gentes da FDR esperavam a vez de serem
apresentados de público pela primeira vez, des-
de que a nova estrutura de comando da organi-

Stlio Boccanera
zaçáo foi anunciada através da imprensa do
domingo.

Cercavam os novos lideres pelo menos meia
dúzia de Jovens na faixa dos 20 anos, pistolas na
cintura, duas metralhadoras encobertas por
sacos de compras, duas malas de conteúdo náo
revelado a principio, mas revelado na hora do
falso alarme: fuzil automático M-16 e peças de
uma metralhadora logo montada.

Na noite anterior e ontem de manhã cedo, o
Governo fez proclamações pelo rádio e pelatelevisão para que o público náo comparecesse
ao local, advertindo inclusive que esquerdistas
se vestiriam de verde-oliva para realizar provo-cações na rua junto à catedral.

Nãó apareceu gente uniformizada no local,
embora antes da missa repórteres tenham visto
um carro blindado e um caminhão com pelo
menos 20 soldados armados, passando a três
quarteirões da Catedral.

A igreja está ocupada há uma semana por
jovens entre 12 e 22 anos na maioria, pertencen- ,
tes às organizações de massa e de base. A
tomada do templo ocorreu a principio como
protesto pela repressão das forças de seguran-
ça, mas estendeu-se após o assassínio dos lide-
res da FDR.

Os cadáveres dos cinco dirigentes oposiclo-
nistas, mais o de um militante de organização
popular também seqüestrado e morto com os
outros, ficaram expostos em ataúdes de madel-
ra desde que foram encontrados. Durante vá-
rios dias, o público visitou a Igreja para ver os
corpos no átrio da Catedral, dispostos em re-
tángulo e cercado de coroas de flores, uma
delas supostamente enviada pela social-
democracia alemã, segundo inscrição mas sem
comprovação independente.

Os cinco lideres oposicionistas e mais um
militante de organização popular foram seques-
toados na quinta-feira passada, no escritório
Jurídico do Arceblspado local, quando se prepa-
ravam para dar uma entrevista coletiva. Na
mesma noite e na madrugada seguinte, seus
cadáveres apareceram estrangulados e balea-.
dos numa estrada à saida da Capital.

Um grupo de direita autodenominado Briga-
da Anticomunista Maxlmlllano Hernández
Martinez (nome de um Presidente que coman-
dou o massacre de 30 mil camponeses em
revolta, em 1932) assumiu a responsabilidade
pelo atentado, acusando as vitimas de serem
comunistas e prometendo realizar outras ações
semelhantes.

A esquerda salvadorenha, bem como o escri-
tório jurídico do Arceblspado, acusaram a Jun-
ta cívico-milltar do Governo de cumplicidade
no crime, indicando que membros das forcas de
segurança fazem parte dos grupos armados de
direita que agem através do pais. Ainda segun-
do o Arceblspado, estes grupos cometeram
mais de 8 mil assassínlos políticos em El Salva-
dor, só este ano.

O Govemo nega qualquer envolvimento
com estes crimes e procura se mostrar como
única força de centro entre as extremas direita.
e esquerda que agem no pais — esta também
acusada de centenas de assassínlos politicos ou'
justiçamentos.

Sem base popular, atacada pela direita co-.
mo "socialista" e pela esquerda como "repressi-
va e reformista sem eficácia", a Junta de Gover-
no é apoiada basicamente pelos Estados Uni-
dos, que embora reconheçam e protestem con-
tra o avanço da direita sobre o Poder, recusam-,
se a apoiar como alternativa a coalizão oposi to-
ra FDR, que agrupa de empresários a guerri-
lheiros armados, todos à esquerda do Govemo.

Um diplomata estrangeiro aqui indicou em -
entrevista, na terça-feira, que um golpe de
direita "Já está-se desenrolando", caracterizan-
do-o náo como uma virada brusca, mas uma
absorção paulatina do Poder.

Sllio Boccanera, correspondente em Washington, está em El
Safvodor para informar sobre a vioUncia política

Embaixador dos EUA culpa Junta
México — O Embaixador dos Estados

Unidos no México, Julian Nava, culpou a
Junta de Govemo clvü-militar de El Salva-
dor pelo assassínio dos lideres da Frente
Democrática Revolucionária (FDR), ocorri-
do semana passada em San Salvador. "Evi-
dentemente, parece ter sido uma ação da
Junta ou de tropas enviadas pela Junta",
afirmou Nava.

Apesar desta declaração, o diplomata,
norte-americano defendeu a posição da Jun-
ta salvadorenha, que definiu como de cen-
tro-esquerda, durante entrevista ao progra-
ma Vinte Mulheres e um Homem, da televi-
sào mexicana. Ele disse que o Govemo de El
Salvador tem planos de fazer a reforma
agrária, bancária e educativa, mas é impedi-
do pela extrema-direita e extrema-esquerda.

Violência com violência
Nava afirmou que a Junta de Govemo

cansou-se de receber pauladas de todos os

lados e resolveu defender-se de uma forma"lamentável: responder à violência com vio-
lência". "É uma situação caótica onde náo
existem heróis puros nem canalhas puros.
Quase todos têm um pouco de cada coisa",'
disse o diplomata. '¦

Ele revelou que durante sua recente visi-.
ta ao México, o Secretário de Estado norte-
americano, Edmund Muskie, disse ao Presi-
dente mexicano, Lopes Portillo, que apoiava
a tese de náo intervenção em El Salvador t
lamentou o assassínio dos seis dirigentes da
Frente Democrática Revolucionária. ^

Nava comentou, no entanto, que precisa'
haver um acordo sobre a definição de inter-
vençáo e não intervenção. "Há pessoas que
acham que não fazer nada é uma forma de
intervenção negativa. Na obra-prima de
Dante, muito próximo ao inferno estào os
indiferentes, os indecisos que nada fizeram",.
afirmou
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Carter e Reagan advertem URSS contra invasão da Polônia
Washington — O Presidente

dos Estados Unidos, Jimmy
Carter, advertiu a União Sovié-
tica de que uma invasão militar
na Polônia afetaria "direta e
muito gravemente" as relações
entre os dois paises, "Os Esta-
dos Unidos observam com uma
crescente inquietação o aumen-
to sem precedentes das forças
soviéticas ao longo da fronteira
polonesa", disse.

Ao comentar as versões de
movimentos de tropas soviéti-
cas perto da fronteira com a
Polônia, o Presidente eleito dos
Estados Unidos, Ronald Rea-
gan, declarou que este é "um
momento multo tenso para o
mundo livre". Reagan não
acrescentou detalhes, pois dei-
xava uma festa, com sua mu-
lher Nancy, oferecida em sua
honra por alguns amigos.

CONSEQÜÊNCIAS
NEGATIVAS

"Uma intervenção militar es-
trangelra na Polônia teria con-
seqüências negativas nas rela-
çôes Leste-Oeste em geral e nas
relações entre Estados Unidos e
Unláo Soviética em particular",
declarou Carter, explicando
que Washington esta atento as
referências soviéticas as forças"anti-socialistas" no interior da
Polônia.

Segundo o Presidente norte-
americano, a História do pós-
guerra ensinou que alegações
do tipo que vêm fazendo as
autoridades soviéticas precede-
ram às vezes uma intervenção
militar. "Os Estados Unidos
continuam acreditando que o
povo polonês e suas autorida-
des deveriam resolver com li-
berdade seus problemas inter-
nos sem interferências exter-
nas", indicou Carter na nota
divulgada pela Casa Branca.

"Os Estados Unidos não têm
nenhum interesse em aprovei-
tar de qualquer maneira as difl-
culdades polonesas para seus'
próprios objetivos politicos",
esclareceu. Um alto funcionário
da Casa Branca que pediu para
não ser Identificado disse que"é importante que não haja am-
biguidade sobre o tema: o uso
da força teria conseqüências in-
ternacionais de longo alcance".

AMEAÇA NA FRONTEIRA

Um grupo de 60 generais e 200
outros oficiais poloneses enviou
um documento ao Comitê Cen-
trai do Partido Operário Unlfl-
cado, comunicando que, se as
forças da Alemanha Oriental
cruzarem a fronteira com a Po-
lônla, pegarão em armas para
defender seu pais. A informa-
çáo foi divulgada pela rede de
televisão americana ABC.

A rede de tevê ABC não iden-
tificou suas fontes de informa-
çáo ao divulgar que os militares
considerariam um ato de guer-
ra a invasão do pais e ao co-
mentar que a atitude deste gru-
poexpressaaposiçáodamaio-
ria dos integrantes das Forças
Armadas da Polônia, que têm
viva na memória a ocupação
nazista durante a Segunda
Guerra Mundial.

A proibição que as autorida-
des soviéticas impuseram aos
militares das missões aliadas
(inglesa, francesa e norte-
americana) em Berlim, de se
aproximarem das zonas frontei-
riças com a República Demo-
crítica Alemã, inclusive das da
Polônia, náo é permanente,
mas apenas até dia 9, terça-
feira, disseram fontes aliadas.

Sáo "mentiras sem nenhum
fundamento de realidade" as
noticias de alguns jornais da
Alemanha Ocidental, de que a
Oriental mobilizou reservistas
das Forças Armadas, assegu-
rou um porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores ale-
máo-orientaL Para observado-
res ocidentais, o desmentido
significa uma necessidade de"desdramatizar" a situação.

Quanto ao fechamento das
zonas fronteiriças alemã e polo-
nesa, os soviéticos não exclui-
ram a possibilidade de prorro-
gar a proibição aos militares
aliados, de acordo com as infor-
mações recebidas pelas mis-
soes aliadas em Berlim.

POUP quer o
fim da agitação

Varsóvia — "Concidadãos, a
sorte da naçáo está na balança.
A agitação prolongada está
empurrando nossa pátria para
a destruição moral e econômi-
ca", diz um apelo feito ontem à
noite pelo Comitê Central do
Partido Operário Unificado
Polonês. "Estamos numa pro-
ftwda crise politica e todos os
poloneses estáo tomados de
profunda ansiedade pelo desti-
no do pais", prossegue.

O Comitê Central afirma que"as formas recém-criadas de
autogestào náo podem ser uti-
lixadas contra o Estado sócia-
lista ou contra suas bases só-
cio-politicas. No entanto, há na
Polônia pessoas que náo ocul-
tam seus objetivos contra-
revolucionários."

Precisamos frustrar seus
planos, pois náo podemos dei-
xar que propaguem a anarquia
e o caos — continua a mensa-
gem ressaltando que 

"a feita
de disciplina e a baixa produti-
vidade causam danos ao inte-
resse comum e adiam as possi-
bilidades de superar a crise".
Em seguida fies um apelo pela
formação de "uma frente de
bom-senso e responsabilidade
na defesa da renovação sócia-
lista."

Apenas idéias corajosas e
trabalho honesto podem reti-
rar o país desta situação peri-
gosa. Que náo tenhamos mais
uma hora sequer de greves de-
vastadoras. Consolidemos a
posição da Polônia no inundo e
confirmemos mais uma vez a
aliança com os vizinhos sócia-
listas, a segurança de nossas
fronteiras e nossa existência
nacional independente"—con-
cluL

Em Bruxelas, uma fonte liga-
dá aos serviços secretos da
OTAN informou à agência
France Presse que 30 divisões
soviéticas—400 mil homens—
estáo prontas para intervir na
Polônia em menos de 24 horas
se o Kremlin assim o decidir.

Gierek é julgado único
culpado por toda crise

William Waack
Varsóvia ¦— A reviravolta de terça-feira no Partido Comu-

nista polonês, com a subida do General Moczar ao Politburo e o
julgamento político do ex-líder Edward Gierek, praticamente
não tem precedentes entre outros regimes socialistas da Euro-
pá Oriental. Em seu esforço para lavar o passado e abrir
caminho para a reconquista do papel de liderança no pais, o PC
polonês realizou pela primeira vez no Bloco Oriental o julga-
mento político de um ex-líder ainda vivo. Gierek foi responsabi-
lizado pessoalmente por "deficiências na politica ideológica,
econômica e social e por decisões erradas que resultaram na
presente situação crítica do país".

Multo da violência verbal com que os participantes do 7°
pleno do Comitê Central sentenciaram á morte política Gierek
e seus amigos deve-se ao General Mieczyslaw Moczar, um
antigo inimigo político do lider deposto após as greves de
agosto. No 6o pleno do Comitê Central, o penúltimo, quando
Moczar ainda não reunia forças suficientes, o Partido atribula a
culpa pelos erros á liderança politica e ao Govemo em conjun-
to. Na terça-feira, pouco antes da meia-noite, o Comitê Central
corrigiu-se e aprovou uma resolução na qual considera essen-
ciai conferir a Gierex e seu ex-Primeiro-Mlnlstro (deposto em
fevereiro, durante o último Congresso do Partido) a responsabi-
lidade pela crise político-econômica.

Não sobrou ninguém
Agora já náo sobrou ninguém do antigo time para ser

derrubado. Saíram quatro do Politburo, todos ligados a Gierek
e já suspensos de suas funções executivas, subiram dois (o
General Moczar e Tadeuzs Grabski), ambos partidários de uma
politica econômica liberal. Além disso, sete antigos membros
da liderança, entre eles um ex-Primelro-Minlstro e dois impor-
tantes secretários do Comitê Central, perderam seus cargos
nesse órgão e foram obrigados também a renunciar de seus
mandatos parlamentares.

A Comissão de Investigação Interna do Partido, dirigida
desde outubro pelo General Moczar, levou á expulsão do
Comitê Central dois ex-Ministros, ambos acusados de nepotis-
mo, negligência, incompetência e corrupção. O pior sobrou
para Edward Gierek e seu ex-Primeiro-Mlnlstro, Plotí Jarosze-
wicz. Ambos seráo objeto de uma investigação, e, sobre o
segundo, pesa a ameaça de expulsão do Partido.

Em seu acerto de contas com a antiga liderança, os atuais
dirigentes do PC polonês aprovaram uma resolução pedindo
maior urgência possível na apuração das responsabilidades de
Edward Gierek. "Ele foi Primeiro-Secretário por nove anos",
diz a resolução. "Ele é pessoalmente responsável pela ilegalida-
de na política econômica e social, pela Ignorância das leis
econômicas e pela indiferença frente ãs opiniões criticas. Seu
erro mais severo foi a criação de métodos de ação que contradi-
zem os princípios do Partido. Favoreceu intrigas e uma aparen-
te democracia. Decisões fundamentais eram tomadas nas cos-
tas do Politburo, Comitê Central e Secretariado, aos quais se
relegou tarefes secundárias."

O único ponto positivo para Gierek foi o fato de ter ajudado
a superar a crise politica e social de 1970, causada por protestos
de trabalhadores em Gdansk. O ex-Primelro-Minlstro Jarosze-
wicz, contudo, nem isto teve a seu favor."O camarada Jaroszewicz teve influência dominante na
politica econômica e social da última década. Desempenhou
um papel chave em propagar a politica de Investimentos do
pais, excedendo nossas possibilidades e a união interna, au-
mentando a nossa instabilidade. Ele é responsável por forçar
mudanças de preço em junho de 76 (quando houve novas
revoltas). Comportou-se de maneira autocrática e foi indlferen-
te ás opiniões criticas", diz o Comitê Central
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Miczyslaw Moczar Tadeusz Fiszbach

Partido ganha tempo e
cede para não usar força

"¦ Varsóvia — (de William Waack) — Mais participação nas
decisões do Governo, acesso de não membros do Partido a
postos influentes, respeito à opinião pública, cooperação com
todas as forças sociais, tolerância e métodos democráticos
internos é o que está sendo prometido pelo Partido agora. Já
acostumados com outras reviravoltas anteriores, os poloneses
só se surpreenderam desta vez com a violência da condenação a
Gierek e seus amigos. De resto, o país inteiro sabe que simples
alterações na cúpula dirigente nunca trouxeram necessária-
mente modificações profundas na vida econômica, politica e
social.

Até a realização do Congresso Extraordinário do Partido,
entre março e abril do próximo ano, os três principais homens
do PC terão tempo para ajustar suas forças. Segundo comenta-
rios de fontes bem informadas em Varsóvia, o Politburo está
agora sob o comando de Stanislaw' Kania, Stefan Olszowski
(Secretário do Comitê e presidente de uma Comissão de Refor-
ma Interna) e o General Moczar.

Num discurso divulgado em polonês pela agência oficial
PAP, mas que não saiu nos jornais de ontem, o General Moczar
anunciava que a tarefe principal do Partido será a de não nos
deixar levar pelo emprego da força, pois isto seria uma tragédia
para toda a nação. Aos 66 anos, o General acumulou opiniões
muito controversas a seu respeito. Como adversário político de
Gierek, em 1968, Moczar perdeu a batalha pela sucessão de
Gomulka e se caracterizou pelo exarcerbado nacionalismo e
anti-semtaitisno manifestado na tentativa de eliminar judeus
da liderança do Partido.

Após semanas de paciente trabalho de bastidores, o Gene-
ral Moczar chegou ã conclusão de que é hora de procurar nova
gente para o Partido, pessoas capazes de "arregimentar verda-
deiros aliados e desempenhar o papel de liderança". O General
pleiteou por um Impiedoso ajuste de contas com a antiga
liderança, exigindo maior disciplina moral e eficácia em todos
os setores. Sua palavra de ordem para o Partido é evitar a
formação de facções e o desrespeito ao princípio do centra lismo
democrático, que provocaria ainda mais debilidade no PC.

A fulminante ascensão do General, de hábitos ascéticos e o
costume de cultivar certo cllentelismo entre seus seguidores,
deve-se sem dúvida à forte tensão criada em outubro e novem-
bro com as greves espontâneas e o confronto entre sindicatos e
Governo. Moczar foi longe em suas críticas ao Solidariedade, ao
qual imputou ingenuidade em dois sentidos: feita de experiên-
cia e associação com elementos contrários â ordem socialista.
Moczar exigiu uma depuração dos grupos contrários ao regime
entre "os verdadeiros e honrados trabalhadores".

Menos clara é a subida de Iadeusz Grabski ao Politburo.
Amigo pessoal de Stefan Olszowski, o político que iniciou a 24
de agosto a "limpeza" da liderança de Gierek, Grabski ganhou
elogios de círculos de dissidentes com suas propostas no campo
econômico (menos centralização e mais liberalização), mas
suas posições políticas são temidas.

William Waack, cormpsndtnt* am Bonn, otlá na Polínki acompanhando a cris»
polHico.

Muskie teme por Helsínqui
mas percebe tolerância

Armando Ourique

San Salvador/AP

Washington — O Secretário
de Estado, Edmund Muskie,
advertiu ontem que uma inva-
são soviética da Polônia quase
certamente liquidaria o Trata-
do de Helsínqui, anularia o con-
slderável comércio com a Euro-
pa Ocidental estimulado pela
détente econômica e criaria um
clima de tensão em que seria
impossível discutir qualquer
acordo de limitação de armas
nucleares.

Muskie assinalou que os so-
vtéücos estão realizando "pre-
parativos militares" perto da
fronteira com a Polônia que os
permitiriam intervir pronta-
mente diante de uma decisão
do Kremlin. Mas acrescentou -
que Moscou "até agora está de-
monstrando mais tolerância do
que nos casos da Hungria e da
Tcheco-Eslováquia" e que ele
espera que a situação possa se
estabilizar.
INTERVENÇÃO

Em palestra no clube dos cor-
respondentes estrangeiros,
Muskie disse que os custos de
uma intervenção seriam muito
elevados pela reação que have-
ria na Polônia e no Ocidente e
que até agora não estava claro
se os soviéticos recorrerão dire-
ta ou indiretamente á força ml-
lltar ou permitirão um certo
grau de liberalização na Polo-
nia. Como sinal positivo, o Se-
cretário lembrou que a União
Soviética recentemente conce-
deu uma ajuda de 1 bilhão 100
milhões de dólares para a Polo-
nia enfrentar sua crise econo-
mica. Afirmou que a solução
dessa crise é necessária para a
estabilização do problema po-
lonês e que os Estados Unidos e
vários paises da Europa Oci-
dental também estáo contri-
buindo com a concessão de crê-
ditos.

Os países da Europa Ociden-
tal têm um interesse considera-
velmente maior pela Polônia do
que pelo Afeganistão e reagi-
riam energicamente a uma in-
tervençáo, Muskie lembrou que
a détente econômica foi bastan-
te desenvolvida na Europa e
que todo esse processo ficaria
comprometido por uma inter-
venção, implicando em consl-
deraveis prejuízos para os dois
lados. Ele mencionou partlcu-
larmente um acordo de 30 bi-
lhóes de dólares para a constru-

Sio 
de um gasoduto que deve

gar a Sibéria a vários paises
da Europa Ocidental e que re-
duzlria a dependência destes
paises por petróleo do Golfo
Pérsico, já que seria considera-
velmente substituído por supri-
mento soviético.

Muskie se recusou a respon-
der com maior precisão, quan-
do lhe perguntaram se os Esta-
dos Unidos estariam dispostos
a usar força militar na Polônia
contra uma invasão soviética.
Disse que "era melhor deixar os
soviéticos em dúvida sobre
isso".

Ele se estendeu entretanto a
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conseqüências diplomáticas e
econômicas de uma lnterven-
ção. Disse que "o Tratado de
Helsínqui poderia multo bem
ser destruído". Por esse Trata-
do, celebrado em 1975 entre 33
países, as fronteiras da Europa
Oriental estabelecidas após a
Segunda Guerra Mundial fo-
ram oficialmente reconhecidas
no Ocidente, o respeito aos di-
reltos humanos foi incluído e a
tensão entre o Leste e o Oeste,
reduzida.

A situação da Polônia, acres-
centou Muskie, por si Impede
òs Estados Unidos de rever as
sanções adotadas contra a
União Soviética pela sua inva-
são do Afeganistão no fim do
ano passado. Disse que o corte
de exportações de produtos
agrícolas e de manufaturados
de alta tecnologia, além do boi-
cote norte-americano ás Olim-
piadas de Moscou, tiveram um
impacto na União Soviética.

Antes de responder pergun-
tas sobre a questão polonesa,
Muskie afirmou ser necessário
que o Governo Reagan se esfor-
ce por concluir um novo acordo
de limitação de armas nuclea-
res, o mais breve possível e com
base no SAT-2. Disse que os
soviéticos "estão mais habilita-
dos para uma corrida nuclear"
e que a defesa dos Estados Uni-
dos poderia ficar seriamente
comprometida no meio desta
década. A não ratificação do
SALT-2 foi uma das quatro
maiores frustrações da admi-
nistraçáo Carter, afirmou

O Secretário de Estado afir-
mou ainda que os Estados Uni-
dos "náo seráo capazes de con-
ter a proliferação nuclear" se
houver uma corrida armamen-
tista entre os Estados Unidos e
a União Soviética e se esses
dois países não forem capazes
de concluir um acordo de limi-
tação nuclear. Ele culpou os
soviéticos por terem, nos últl-
mos anos, aumentado o seu ar-
eenal nuclear acima dos limites
necessários para a sua defesa.

As outras três maiores frus-
trações da administração Car-
ter na opinião de Muskie foram
o aumento de tensões entre os
EUA e a URSS, a não resolução
até agora do caso dos reféns
norte-americanos no Irá e a es-
cassez de recursos á disposição
do Govemo para promover pro-
gramas de ajuda a paises do
Terceiro Mundo.

As quatro maiores realiza-
ções foram o Tratado de Camp
David para a paz no Oriente
Médio, o restabelecimento de
relações com a China, a política
de abertura para o Terceiro
Mundo (em que os EUA deixa-
ram de defender um status quo
rígido) e a melhoria da seguran-
ça dos EUA e dos seus países
aliados. Os dois grandes desa-
fios para o Governo Reagan são
impedir a proliferação nuclear e
manter a politica de defesa dos
direitos humanos, segundo
Muskie.

"Pravda" registra
fim da reunião

Noênio Spinola

Moscou — O encerramento
da sétima reunião plenária do
Partido Operário Unificado Po-
lonês (POUP) foi registrado fac-
tual e secamente pelos órgãos
de Informação soviéticos, até
agora mantidos quase á mar-
gem do debate sobre as rela-
çóes entre os sindicatos e o
Partido Comunista.

A única brecha na armadura
montada é a extensa transcri-
ção pelo jornal Pravda, em sua
edição de ontem, ao lado da
página internacional, do pro-
nunclamento em que o secreta-
rio-geral do POUP, stanislaw
Kania, declarou-se disposto a
defender o papel diretor do pró-
prio Partido e a lutar contra o
que ele considerou como "capi-
tulação Ideológica".

Restrito apenas ao Pravda e
laconicamente intitulado em
russo como "plenário do
POUP", o pronunciamento de
Stanislaw Kania foi no fim da
tarde resumido pela agência
Tass e transmitido aos assinan-
tes do seu serviço estrangeiro.
As transcrições são usualmente
consideradas como um sinal de
que o Governo endossa ou está
determinado a fazer com que
repercutam posições de lideres
ou porta-vozes de outros Go-
vemos.

Foi destacado o trecho em
que o secretário-geral do POUP
disse que "o processo social em
curso, bem como o faturo do
socialismo, depende visceral-
mente das posições do Partido
e de sua capacidade para agir,
assim como de sua unidade mo-
nolitica". O mesmo trecho apa-
rece no segundo parágrafo da
transcrição feita pelo Pravda.

A despeito das reverberações,
intensas da crise polonesa na
Europa e nos Estados Unidos,
mais não se tem dito nem co-
mentado oficialmente em Mos-
cou, onde o Inverno chegou
com toneladas de neve e tempe-
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raturàs glaciais. Só os meios
diplomáticos mostravam-se in-
quietos, aqui e ali, em busca de
sinais capazes de confirmar as
noticias bombardeadas pelas
rádios européias ocidentais.

O que se divulgou publica-
mente rema na direção oposta.
Foi registrado, por exemplo, o
encontro entre o secretário-
geral do Partido Comunista da
Tcheco-Eslováquia, Gustav
Husak, e o presidente do Conse-
lho de Ministros da Alemanha
Oriental, Willy Stoph, em que
ambos declararam a intenção
dos países integrantes do Pacto
de Varsóvia em "desenvolver o
processo de distensão e fortale-
cer a paz e a segurança na Euro-
pa". No rude jargão com que os
comunistas se dirigem ao Oci-
dente, foi dito que os dois lados"condenavam as tentativas das
forças imperialistas e reacloná-
rias para piorar a atmosfera in-
temacional, criar novos focos
de tensão no mundo e aumen-
tar a campanha de hostilidades
contra os países socialistas".
Os dois governantes, segundo
uma nota oflclal divulgada em
Moscou, "destacaram a politica
pacifica da União Soviética" e
deram pleno apoio ãs propostas
da URSS para "implementar
medidas concretas de desarma-
mento".
PACTO COESO

O pronunciamento parece ter
sido orquestrado também com
a finalidade de demonstrar coe-
são dentro do bloco do Pacto de
Varsóvia, cuias manobras fo-
ram encerradas com uma re-
cepção em Bucareste oferecida
pelo Presidente da Romênia,
Nicolae Ceausescu, aos Minis-
tros de Defesa, Comandante-
em-Chefe das Forças Armadas
conjuntas e o chefe de stafif das
tropas. O Pacto, criado pelos
soviéticos, opõe-se à organiza-
çáo européia ocidental da
OTAN.

Washington e Moscou
se limitam a esperar

Washington — Os soviéticos
estão obviamente preocupados
com a atual inquietação na Po-
lônla, e não é de admirar. Têm
horror á liberdade, e mobilizam
suas tropas ao longo da frontei-
ra polonesa para fazer os opera-
rios, estudantes e sacerdotes
contestadores daquele pais se
calarem e entrarem em forma.
Enquanto Isso, observam e
aguardam Ronald Reagan.

Os lideres em Moscou prova-
velmente blefam, e com a ajuda
da Igreja Católica, que tenta
acalmar os ânimos, a crise em
Varsóvia provavelmente passa-
rá; mas as autoridades em Wa-
shington nâo estão tão seguras
disso. O Kremlim sabe ser cau-
teloso, como na guerra Iraque-
Irã, mas quando julga que suas

James Reston
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fronteiras estão ameaçadas é
capaz dos mais desvairados er-
ros de cálculo.

Náo há impressão de crise em
Washington em relação à Polo-
nia ou ao Oriente Médio. Todos
parecem estar à espera. O Pre-
sidente Jimmy Carter já quase
desapareceu do panorama. O
Secretário de Estado Edmund
Muskie esteve no México, pe-
dindo um tanto tardiamente
compreensão na fronteira Sul
dos Estados Unidos, o que pode
ser o mais importante proble-
ma dos próximos 20 anos. O
Subsecretário Warren Christo-
pher vai e volta da Argélia ten-
tando libertar os reféns ameri-
canos no Irã — a última espe-
rança de reconciliação de
Carter.

O povo estava tenso, aguardando uma nova investida violenta da
extrema direita, mas não houve derramamento de sangue na missa

e no funeral

Salvadorenhos enterram
opositores na catedral

San Salvador — Apesar da expectativa de
um confronto armado, a missa fúnebre e o
enterro de cinco dirigentes da Oposição assas-
sinados aqui ocorreram, ontem, sem maiores
transtornos diante de um público inesperada-
mente pequeno de quase 2 mil pessoas concen-
tradas â porta da catedral Metropolitana Os
corpos foram enterrados na cripta subterrânea
da própria igreja.

Nos degraus externos da igreja, uma dezena
de padres, comandados pelo salvadorenho Da-
vid Rodrigues, representando o Arcebispado,
rezaram a missa que antecedeu o enterro dos
lideres políticos da coalizão de esquerda Frente
Democrática Revolucionária (FDR), assassina-
dos há uma semana.

Tensão
Após terminar a missa e o enterro, já com o

público disperso, membros das organizações
populares queimaram quatro caminhões que
tinham utilizado para bloquear o tráfego nas
ruas próximas — não sem antes retirar suas
cargas de açúcar, móveis e produtos fermacêu-
ticos.

— Esperávamos mesmo pouca gente, porque
o povo estava com medo de ser assassinado —
explicou Eduardo Cailles, de 43 anos, que subs-
titulu o ex-Ministro da Fazenda assassinado,
Enrique Alvarez Córdoba, como representante
na FDR de uma organização de técnicos e
profissionais liberais. Pela manhã, entretanto,
outro dirigente da FDR, Marco Portillo, prome-
tia a presença de "milhares de pessoas" na
cerimônia.

Sob sol forte da época seca nesta pais de
apenas duas estações quentes, de chuvas ou
não, a missa foi acompanhada pelo público na
praça em frente à semidestruida Catedral, mes-
ma ãrea onde cerimônia semelhante em março,
pela morte do Arcebispo Oscar Romero, aca-
dou em explosões de bombas, tiroteio e corre-
ria, resultando na morte de mais de 30 pessoas.

O clima de tensão era evidente entre o
público durante toda a cerimônia, realizada a
menos de cinco mcetros da carcaça queimada
de um automóvel que explodiu há dias â porta
da Catedral, com alta carga de dinamite, como
protesto pela ocupação do templo dos grupos
populares.

A multidão permaneceu alerta a qualquer
movimento brusco e algo Inesperado como um
tiro ou uma explosão poderiam provocar pâni-
co, como ocorreu durante o funeral de Romero.
De feto, chegou a haver um principio de apavo-
ramento, quando pessoas encarregadas de
manter a segurança numa rua lateral deram
um sinal lntepretado como de aproximação de
tropas do Govemo. Náo era verdade, mas bas-
tou para enviar as pessoas correndo da escada-
ria para o interior da Igreja, já ao final da missa.

Apresentação

Ao lado de um repóter brasileiro, no interior
do templo, um jovem salvadorenho puxou ime-
dlatamente uma pistola calibre 45 ocultada na
cintura e inseriu-lhe um pente de balas. Mas
não disparou. No altar verdadeiro da igreja, viu-
se pelo menos uma metralhadora sendo monta-
da com peças trazidas em tuna mala.

Em coro, os lideres do evento gritavam"Pueblo, unete... pueblo, uneto", tentando acal-
mar a multidão, que acabou se tranqüilizando,
enquanto um grupo musical, com tambores,
flauta e violão, tocava canções revoluncloná-
rias e bradava palavras de ordem como pátria o
mnerte ou pateta libre. Nos prédios em volta,
algumas pessoas seguiam os acontecimentos
das janelas.

No Interior da igreja, por trás do altar impro-
visado nas escadarias, alguns dos novos diri-
gentes da FDR esperavam a vez de serem
apresentados de público pela primeira vez, des-
de que a nova estrutura de comando da organi-

Stiio Boccanera
zação foi anunciada através da Imprensa do
domingo.

Cercavam os novos lideres pelo menos mela
dúzia de jovens na faixa dos 20 anos, pistolas na
cintura, duas metralhadoras encobertas por
sacos de compras, duas malas de conteúdo náo
revelado a principio, mas revelado na hora do
falso alarme: fuzil automático M-16 e peças de
uma metralhadora logo montada.

Na noite anterior e ontem de manhã cedo, o
Govemo fez proclamações pelo rádio e pela
televisão para que o público náo comparecesse
ao local, advertindo Inclusive que esquerdistas
se vestiriam de verde-ollva para realizar provo-
cações na rua Junto á catedral.

Não apareceu gente uniformizada no local,
embora antes da missa repórteres tenham visto
um carro blindado e um caminhão com pelo
menos 20 soldados armados, passando a três
quarteirões da Catedral

A igreja está ocupada há uma semana por
Jovens entre 12 e 22 anos na maioria, pertencen-
tes ãs organizações de massa e de base. A
tomada do templo ocorreu a principio como
protesto pela repressão das forças de seguran-
ça, mas estendeu-se após o assassínio dos lide-
res da FDR.

Os cadáveres dos cinco dirigentes oposicto-
nlstas, mais o de um militante de organização
popular também seqüestrado e morto com os
outros, ficaram expostos em ataúdes de madei-
ra desde que foram encontrados. Durante vá-
rios dias, o público visitou a igreja para ver os
corpos no átrio da Catedral, dispostos em re-
tángulo e cercado de coroas de flores, uma
delas supostamente enviada pela social-
democracia alemã, segundo inscrição mas sem
comprovação independente.

Os cinco lideres oposicionistas e mais um
militante de organização popular foram seques-
trados na quinta-feira passada, no escritório
jurídico do Arcebispado local, quando se prepa-
ravam para dar uma entrevista coletiva. Na
mesma noite e na madrugada seguinte, seus
cadáveres apareceram estrangulados e balea-
dos numa estrada á salda da Capital.

Um grupo de direita autodenominado Briga-
da Anticomunista Mnrtmtiinnn Hernández
Martlnez (nome de um Presidente que coman-
dou o massacre de 30 mil camponeses em
revolta, em 1932) assumiu a responsabilidade
pelo atentado, acusando as vitimas de serem
comunistas e prometendo realizar outras ações
semelhantes.

A esquerda salvadorenha, bem como o escri-
torto Jurídico do Arcebispado, acusaram a Jun-
ta cívico-militar do Govemo de cumplicidade
no crime, indicando que membros das forças de
segurança fazem parte dos grupos armados de
direita que agem através do pais. Ainda segun-
do o Arcebispado, estes grupos cometeram
mais de 8 mil assassínios politicos em El Salva-
dor, só este ano.

O Govemo nega qualquer envolvimento
com estes crimes e procura se mostrar como
única força de centro entre as extremas direita
e esquerda que agem no pais — esta também
acusada de centenas de assassínios políticos ou
Justiçamentos.

Sem base popular, atacada pela direita co-
mo "socialista" e pela esquerda como "repressl-
va e reformista sem eficácia", a Junta de Gover-
no é apoiada basicamente pelos Estados Uni-
dos, que embora reconheçam e protestem con-
tra o avanço da direita sobre o Poder, recusam-
se a apoiar como alternativa a coalizão oposito-
ra FDR, que agrupa de empresários a guerri-
lhelros armados, todos á esquerda do Govemo.

Um diplomata estrangeiro aqui indicou em
entrevista, na terça-feira, que um golpe de
direita "Já está-se desenrolando", caracterizan-
do-o náo como uma virada brusca, mas uma
absorção paulatina do Poder.

Sllto PoccofWQ; conviponotnfci ttn Wothtoptoft, vtto cm El
Salvador para Informar un a vioUncia política

Embaixador dos EUA culpa Junta
México — O Embaixador dos Estados

Unidos no México, Julian Nava, culpou a
Junta de Govemo civil-militar de El Salva-
dor pelo assassínio dos lideres da Frente
Democrática Revolucionária (FDR), ocorri-
do semana passada em San Salvador. "Evi-
dentemente, parece ter sido uma açáo da
Junta ou de tropas enviadas pela Junta",
afirmou Nava.

Apesar desta declaração, o diplomata
norte-americano defendeu a posição da Jun-
ta salvadorenha, que definiu como de cen-
tro-esquerda, durante entrevista ao progra-
ma Vinte Mulheres e um Homem, da televi-
são mexicana. Ele disse que o Govemo de El
Salvador tem planos de fazer a reforma
agrária, bancária e educativa, mas é impedi-
do pela extrema-direita e extrema-esquerda.

Violência com violência
Nava afirmou que a Junta de Govemo

cansou-se de receber pauladas de todos os

lados e resolveu defender-se de uma forma"lamentável: responder à violência com vio-
léncia". "É uma situação caótica onde nào
existem heróis puros nem canalhas puros.
Quase todos têm um pouco de cada coisa",
disse o diplomata.

Ele revelou que durante sua recente visl-
ta ao México, o Secretário de Estado norte-
americano, Edmund Muskie, disse ao Presi-
dente mexicano, Lopes Portillo, que apoiava
a tese de náo intervenção em El Salvador e
lamentou o assassínio dos seis dirigentes da
Frente Democrática Revolucionária.

Nava comentou, no entanto, que precisa
haver um acordo sobre a definição de Inter-
vençáo e não intervenção. "Há pessoas que
acham que não fazer nada é uma forma de
intervenção negativa. Na obra-prima de
Dante, muito próximo ao Inferno estão os
indiferentes, os indecisos que nada fizeram",
afirmou.
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Argentina prende
outro brasileiro por
causa de automóvel

Buenos Aires—Mais um bra-
sileiro, portador de passaporte
azul (concedido pelo Itamarati
a funcionários em missão espe-
ciai no exterior) foi preso na
Argentina e teve de passar a
noite num calabouço, receben-
do o tratamento dispensado a
contrabandista- ou suspeitos:
sua mulher, brasileira, estava
dirigindo um automóvel que
entrou regularmente no pais
em nome do marido.

Entre dezenas de brasileiros
presos nos últimos meses na
Argentina por problemas com
automóveis, este foi o segundo
caso com funcionário de empre-
sa estatal em menos de um
mês. O primeiro ocorreu no pos-
to fronteiriço de Paso de los
Libres, onde o gerente da Inter-
brás, Alberto L. Farah, teve de
passar 25 horas preso, a maior
parte do tempo numa solitária.

A PRISÃO
Na noite de 21 de novembro,

uma sexta-feira em que chovia
multo em Buenos Aires, a Sra
Maria Aparecida Honold Oli-
veira, mulher do subgerente do
Banco do Estado de Sáo Paulo
na Capital argentina, Júlio Ho-
nold Oliveira, usou o carro do
marido para ir a uma farmácia
comprar remédios para um dos
três filhos do casal (8,9 e 10
anos).

Ao voltar ao automóvel, esta-
cionado na Avenida Maipu, no
subúrbio de Vicente Lopez, ve-
rlflcou que um dos pneus esta-
va vazio (não se sabe se foi
esvaziado propositalmente).
Sob a chuva, tentou trocá-lo e
foi ajudada por um homem de
72 anos que passava pelo local.

De repente chegou um carro
com alguns homens que se dis-
seram policiais dando voz de
prisão à brasileira e ao argenti-
no, este liberado mais tarde na
delegacia. Eram cerca de
20h30m e os policiais disseram
que a Sra Maria Aparecida es-
tava incomunicável. Não pôde
nem avisar a família.

Uma pessoa que viu a prisão' avisou as crianças em casa. Ao
chegar, às 21h, o Sr Júlio Ho-
nold de Oliveira começou a pro-
curar a mulher nas delegacias
do bairro. Sem ouvir argumen-
tos, os policiais diziam que ela
estava presa. Como ele recla-
mou, também foi preso.

Os dois foram levados mais
tarde para a Alfândega, onde
lhes informaram que ficariam
presos até o dia seguinte. Ante
a insistência do Sr Júlio, os
policiais liberaram sua mulher
por volta das 2h da madrugada.

O subgerente do Banespa foi
levado a um calabouço. Não
pôde avisar nem o Consulado
ou a Embaixada do Brasil. A
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policia alegava que o carro não
podia estar sendo dirigido por
outra pessoa senão ele. E que o
carro estava irregularmente no
pois.

No dia seguinte pela manhã,
o Sr Júlio foi atendido por uma
mulher que se mostrou gentil,
dizendo que náo havia necessi-
dade de uma noite na solitária.
Comunicou que ele podia ir em-
bora levando um recibo do car-
ro, que ficaria retido, com pou-
cas chances de ser recuperado.
Entrava na lista de dezenas de
carros brasileiros confiscados
na Argentina nos últimos
meses.

Como aconteceu com o geren-
te da Interbrás ao tentar entrar
na Argentina pela fronteira de
Paso de los Libres, a polícia e a
Alfândega de Buenos Aires ig-
noraram o fato de o Sr Júlio
Honold ser portador de um pas-
saporte especial, com visto do
Ministério das Relações Exte-
riores e Culto da Argentina.

Ao entrar com seu Ford Lan-
dau pelo posto fronteiriço de
Qualeguaychu, o Sr e Sra Ho-
nold de Oliveira tiveram seus
passaportes (SA-028471 e SA-
026475) examinados pelos fun-
cionários, que deram permissão,
de entrada, acrescentando um
carimbo: "Ingresso com auto-
móvel".

O carro entrou legalmente e
ninguém lhes disse que a mu-
lher não poderia dirigi-lo. Mas a
apreensão está vinculada a
uma verdadeira campanha de-"suspeita" desencadeada pela
Alfândega contra todos os au-
tomóveis brasileiros que se en-
contram no país.'

Devido a casos de contraban-
do de automóveis para serem
usados por argentinos. As auto-
ridades resolveram redobrar a
vigilância e qualquer carro bra-
sileiro é visto com descon-
fiança.

O pior é que nestes casos há
um processo que dura um ano
ou mais e são remotas as chan-
ces de se recuperar o automó-
vel: a multa varia entre quatro
e 10 vezes o valor de aforo, que
eqüivale ao triplo ou quádruplo
do preço do carro no Brasil.

Vários entre as dezenas dc
brasileiros presos e punidos su-
mariamente com a virtual per-
da do automóvel eram turistas
que entraram na Argentina
sem completar todos os requisi-
tos da Alfândega, ou por náo
entenderem a legislação ou por-
que na fronteira nada lhes foi
dito. Alguns foram presos na
volta e não conseguiram con-
vencer as autoridades que, se
estavam na ponte para voltar
ao Brasil, não podiam ser sus-
peitos de contrabando.

Saraiva Guerreiro
admite contrabando

O Ministro Ramiro Saraiva
Guerreiro declarou ontem nes-
ta Capital que não sabia da
prisão, por algumas horas, de
dois funcionários brasileiros na'
Argentina, devido a problemas
aduaneiros com automóveis.
Anunciou, porém, que o Itama-
rati pediu ao Ministério da Fa-
zenda que nos postos de fron-
teira com a Argentina advirta
os turistas brasileiros sobre as
restrições deste país ao uso de
carros estrangeiros.

"O que há mesmo é contra-
bando", disse o Chanceler Sa-
raiva Guerreiro, ao ser indaga-
do por jornalistas brasileiros
sobre o problema dos automó-
veis, que atingiu dezenas de
brasileiros nos últimos meses,
entre òs quais vários turistas
que por engano ou erro dos
funcionários argentinos na
fronteira não preecheram todas
as exigências burocráticas para
entrada de automóvel no pais.

Juíza intima Figueiredo a
depor na ação popular
contra usinas nucleares

São Paulo — O Presidente João Figueiredo será
citado pela Justiça Federal, em carta precatória, segun-
do despacho da Juíza Ana Mariagoeffi Scartezini, na
ação popular movida pelo Deputado estadual Fernan-
do de Morais (PMDB) contra decreto presidencial tor-
nando de utilidade pública terreno no litoral Sul paulis-
ta destinado à construção das usinas nucleares 4 e 5.

O despacho é do dia 24 de novembro, mas até
ontem seu teor não era conhecido. Nele, a Juíza Ana
Maria Scartezini se manifestou favoravelmente à cita-
ção do Presidente Figueiredo como parte na ação
judicial. A titular da 4a Vara da Justiça Federal pede ao
Presidente da República que conteste o que afirma a
ação popular, que pretende invalidação do decreto que
tornou de utilidade pública a faixa de terra localizada
entre Peruíbe e Iguapé para a implantação das duas
novas usinas.
AAÇAO

A ação popular proposta pelo
Deputado Fernando Morais foi
distribuída à 4* Vara da Justiça
federal no dia 27 de junho deste
ano. O decreto presidencial que
tornou de utilidade pública os
236 quilômetros quadrados de
terra entre Peruíbe e Iguapé, no
litoral Sul paulista, foi assinado
no dia 4 de junho.

O advogado Iberê Bandeira
de Mello, autor da medida, afir-

Tribunal
tem gasto
indevido

Florianópolis — Os conse-
lheiros e auditores do Tribunal
de Contas de Santa Catarina
terão de restituir aos cofres pú-
blicos Cr$ 3 milhões 301 mil 858,
recebidos indevidamente desde
outubro do ano passado, sob a
forma de gratificações, por re-
solução interna do Tribunal.

De acordo com sentença, aca-
tando ação popular impetrada
pelo Desembargador Marcilio
Medeiros Filho, cada beneficia-
do deverá devolver Cr$ 235 mil
847. O presidente do Tribunal
de Contas, Nelson Pedrinl, que
acusou recentemente órgãos do
Governo de gastos irregulares,
náo atendeu a imprensa. Não se
sabe se ele vai recorrer da sen-
tença.

ma que "tal decreto além de
causar lesividade incalculável
ao patrimônio público do Esta-
do de São Paulo e dos munici-
pios afetados, traz no seu bojo
imprecisões tecnico-Jurídlcas e
nulidades insanáveis, caracter!-
zando-se, a rigor, com expres-
são maior da indiferença majes-
tática com que a tecnoburocra-
cia imperante se ocupa das
questões mais profundamente
ligadas à nação brasileira".

Dom Vicente diz que o
bem coletivo justifica
restrições à liberdade

Porto Alegre — Após afirmar que "todos os sacrifícios
que se exigem dos cidadãos, impostos e a restrição das
liberdades individuais, por leis e regulamentos", se justifl-
cam pelo íato de o Poder Público ter "como único objetivo a
busca do bem coletivo", o Cardeal Vicente Scherer apelou
aos trabalhadores para que tenham "moderação nas reivln-
dicações «a., d"'", cujos sucessivos aumentos se evaporam
tantas vezes na aquisição de bens de consumo desnecessá-
rios."

O Cardeal disse que o Governo náo deve "fechar todas
as decisões na máo, o que caracteriza o coletivismo totalitá-
rio, nem deixar coner a acontecer tudo segundo o predomí-
nio de forças conflitantes e descontroladas, como queria o
liberalismo permissivlsta. Deve, isto sim, orientar-se segun-
do o princípio da solidariedade".

Coordenação
Dom Vicente Scherer salientou que "todo o Poder

estatal objetiva criar condições e possiblldades de vida e
trabalho a todos os cidadãos, para que consigam realizar-se
segundo as exigências da dignidade humana e de portado-
res da adoção de filhos de Deus pela redenção".

Da sábia coordenação de todas as multiformes ativi-
dades e profissionalizações para o supremo objetivo de
todas elas, o bem comum — ressaltou — dependem o
desenvolvimento sempre maior da coletividade e situação
sempre mais vantajosa dos cidadãos. A justiça, a solidarie-
dade, o respeito aos interesses e direitos alheios, a interessa-
da colaboração de todos comandarão as atividades em
proveito da sociedade.

D Paulo acha que nova
encíclica é incentivo

São Paulo — Embora ainda não tenha recebido o texto
integral, o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns afirmou que a
nova encíclica "será certamente um Incentivo para que
reexaminemos pontos fundamentais de nosso sistema sócio-
econômico, fazendo uma preferencial, para valer, em favor
dos operários, dos pobres, dos que constróem a sociedade e
dela não podem participar como deveriam na qualidade de
pessoas humanas."

Através dos trechos publicados nos Jornais, Dom Paulo
classificou a Dives in Misericórdia como "uma grande
encíclica. Parece que o Papa continua a encíclica Redentor
do Homem, analisando agora como esse homem, na prática,
deve ser respeitado dentro da sociedade, primeiro para a
realização plena de sua personalidade, de sua missão histó-
rica e em segundo lugar para a defesa de seus direitos mais
fundamentais, a integridade e a liberdade."

Realidade Mundial
O Arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Salvador,

Dom João de Souza T,.mn, disse que a encíclica é um
documento baseado na realidade mundial, que "traça as
normas para a convivência humana", e encerra, na condena-
ção ao crescente estado de desigualdade entre povos e
nações, "a opção da Igreja pelos pobres e carentes de
recursos."

Dom João acentuou que o tema desigualdade, por ser
extremamente delicado, foi abordado com prudência por
Joáo Paulo n. Observou:

—Cristo tem uma predileção pelos pobres e a Igreja está
cada vez mais preocupada com o que Cristo quer que ela
olhe: os pobres.

O porta-voz da Arquidiocese de Salvador, Padre Edmil-
son Macedo, declarou que a encíclica, "como todo documen-
to emanado da Santa Sé, é dirigida à Igreja Universal, terá
ampla repercussão em todos os setores da sociedade mo-
dema".

Ponto de reflexão
A nova encíclica do Papa João Paulo n poderá entrar

como "ponto de reflexão" na próxima Assembléla-Geral da
CNBB, que se realizará em fevereiro de 1981, uma vez que
seu temário inclui "orientações do Santo Padre ao Brasil",
segundo o Bispo Auxiliar de São Paulo, D Antônio Celso
Queiroz, membro da Comissão Episcopal de Pastoral da
CNBB.

Para D Celso Queiroz, a nova Encíclica mostra que, "na
situação em que o mundo está, a justiça só não resolve,
porque, para ser realmente operativa, precisa ser exercida
entre pessoas iguais. E se a justiça sozinha não resolve,
muito menos a legalidade".

Ultimamente, em nosso país, está-se elaborando uma
espécie de pensamento em que se faz a lei e depois tudo é
considerado como se estivesse certo, sem perceber que os
problemas do povo são muito grandes e não podem ser
resolvidos apenas por leis.

O presidente da Regional Sul-1 da CNBB (Estado de São
Paulo), D Mauro Morelli, afirmou que a nova Encíclica "vai
entrar em confronto com a filosofia e a ideologia da seguran-
ça nacional, porque a segurança do Brasil não está nas
usinas nucleares, na represi ão ao pensamento, no enriqueci-
mento do Estado"."A Encíclica para nós náo ê propriamente nova. Ela traz
uma autoridade imensa ao que a Igreja de Cristo no Brasil
vem tentando viver e fazer viver", disse o Arcebispo de
Olinda e Recife, Dom Helder Câmara.

Ao analisar as palavras do Papa contra a tortura como
melo de dominação e opressão política e a desigualdade
econômica, Dom Helder Câmara salientou:

—Claro que, multo em breve, o Papa, que não tem medo
de falar e não tem linguagem diplomática, mas evangélica,
será chamado de vermelho, de comunista.

Um manual
Ao considerar a atual conjuntura politica, econômica e

social do Brasil perfeitamente caracterizada na Encíclica
Divis In Misericórdia, o Deputado Delfin Ribeiro (PDS)
classificou-a de "um verdadeiro manual de comportamento
ético para todo o homem público".

Disse que a importância do documento deve transcen-
der a simples curiosidade intelectual das classes dirigentes
da nação, "para ser considerado como guia de uma postura
política".

Papa exorta fiéis a
superarem a luxúria

Vaticano — O Papa João Paulo n afirmou que homens e
mulheres só podem alcançar a salvação dominando seu
apetite sexual e superando a luxúria. "A redenção toma-se
uma realidade através da temperança, ou seja, a conünên-
cia dos desejos", afirmou a 4 mil 800 visitantes, em sua
audiência semanal no salão do Vaticano.

A ética da redenção requer o domínio de si mesmo, a
necessidade de imediata continência e de temperança habi-
tual, especialmente na esfera da luxúria carnal — disse,
deixando claro que, ao usar as palavras temperança e
continência, não prega a total abstinência sexual

Consciência do pecado
Segundo ele, o autocontrole dos desejos sexuais permite

que uma pessoa expresse melhor as características que
definem o indivíduo. As referências do Papa â ética sexual
foram as últimas de uma série de sermões semanais sobre o
assunto, nos últimos 18 meses. Recentemente ele provocou
muitas polêmicas quando disse que os homens podem
cometer adultério com suas próprias esposas, se as olharem
como objeto sexual.

CDS destina Cr$ 11 bilhões INCRA acha
a áreas da saúde e educação

ORATÓRIA VERSUS INIBICAO
,_>

Você é uma Pessoa tímida e introvertida, mas a sua posição social e profissional nio permite mais uma submissão no que
tanqe a comunicação oral. com medo de falhar na hora precisa. .....
Prof. SIMOM WAJNTRAB, inicialmente realiza uma testagem para avaliar o seu potencial fonatóno e após traça uma pnmeira
etapa com atendimentos individuais, sendo a finalidade corrigir sua dicção e sua impostaçâo da voz ou problemas como:
Gsqueira Voz Fina Rouca e Nasal. Troca de Letras, Fala Acelerada ou Lentificada; para partir para uma segunda etapa
formando um grupo homogêneo de oratória, abordando temas e situações de improviso e simultaneamente gravando em
video-tape para o paciente se autoanalisar e gradativamente corrigir suas falhas vocais, cênicas e também lhe é transmitido
técnicas modernas de oratória, a qual é baseada numa comunicação mais direta sem aqueles discursos de Demostenes.
E com o decorrer dos atendimentos você se tomará mais seguro vocalmente e também mais descontraído para enfrentar o dia
a dia sem evitar determinadas situações.

Centro de Pesquisa da Fala
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Brasília — Na reunião de ontem do Conse-
lho de Desenvolvimento Social — CDS — o
Presidente João Figueiredo autorizou a aplica-
ção de Cr$ 11 bilhões 233 milhões 100 mil em
projetos da área social, dos quais 70% — Cr$ 7
bilhões 840 milhões 500 mil — na área da
Educaçáo, e 22% — Cr$ 2 bilhões 460 milhões
300 mil — na área da 8aúde e Previdência.

O Ministro da Comunicação Social, Said
Farhat, explicou que a verba extraorçamentá-
ria destinada ao Ministério da Educação não é
para atender ãs reivindicações salariais dos
professores, e sim para despesas, em grande
parte (Cr$ 4 bilhões 144 milhões 800 mil), com a
construção e ampliaçáo de escolas do 1° e 2°
graus em diversos Estados. O dinheiro dos
professores, segundo ele, virá de "outras fontes
adicionais".

Origem
Os .recursos ontem liberados originam-se de

duas fontes: do excesso de arrecadação das
Loterias Federal e Esportiva, no valor de Cr$ 1
bilhão 600 milhões, e recursos do Fundo de
Desenvolvimento de Apoio ao Desenvolvimen-
to Social (FAS) para financiamentos com juros
subsidiados, no valor de Cr$ 9 bilhões. O orça-
mento da arrecadação líquida das loterias esta-
va previsto em Cr$ 4 bilhões.

Dos recursos destinados à educação, Cr$ 300
milhões destinam-se â construção de um centro
de artes na Universidade Federal da Bahia; Cr$
108 milhões 544 mil â Universidade Federal do
Piaui; e Cr$ 178 milhões 562 mil à Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

Para construção, ampliação, reforma, ree-
qulpamento ou manutenção de escolas do 1° e
2° graus foram destinados Cr$ 229 milhões 800
mil ao Estado de Goiás; Cr$ 1 bilhão a São
Paulo; Crt 200 milhões a Minas Gerais; Cr$ 200
milhões ao Rio Grande do Sul; Crt 600 milhões
ao Ceará; Cr$ 500 milhões ao Mato Grosso do
Sul; Cr$ 600 milhões a Pernambuco; Cr$ 200
milhões à Paraíba e Cr$ 250 milhões a Alagoas.

A Universidade de Campinas (SP) obteve
Cr$ 365 milhões para complementação das
obras do seu Hospital de Clinicas, enquanto o
Ministério da Agricultura aplicará diretamente
Cr$ 2 bilhões 677 milhões na construção e
equipamento de escolas do 1° e 2o graus, dentro
do Programa Nacional de Ações Sócio-
Educativas e Culturais — Pronasec-Rural e
Pronasec-Urbano.

Saúde e previdência
Na área da saúde e previdência, os recursos

destinam-se a custeio, manutenção, reforma e
ampliação de atendimento dos seguintes hospi-
tais: Martagão Gestelra (Salvador); Sociedade
Pestalozzi (Brasília); Sáo Vicente de Paulo (Ta-
rumirim-MG); Nossa Senhora da Conceição
(Abre Campo-MG); Soe. Assist. â Maternidade
e Infância (Cedro-CE); Nossa Senhora da Saúde
(Dom Silvério-MG); Sáo Vicente de Paulo (To-

mazina-PR); Fundação Mantenedora da Unida-
de Hospitalar Boqueirão dos Cochos (PB); San-
ta Casa de Misericórdia (Assis-SP); Cidade dos
Velhinhos Sta. Luzia de Marilac (São Paulo-
SP); Soe. Benef. São Camilo (São Paulo-SP);
Inst. de Reabilitação Santo Inácio de Loyola
(Nova Iguaçu-RJ); Santa Casa de Misericórdia
de São José do Rio Pardo (SP); Uniáo Auxilia-
dora dos Cegos de Recife; Instituto Brasileiro
de Controle do Câncer de Sáo Paulo, além de
hospitais do Exército.

Foram ainda destinados Cr$ 50 milhões para
implementação do programa de trabalho da
Comissão Nacional do Ano Internacional dos
Deficientes.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a
Fundação de Saúde Amary de Medeiros, de
Pernambuco, receberam o maior volume de
verbas, sendo Cit 385 milhões e Crt 445 mi-
lhões, respectivamente. A verba destinada à
Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro,
será aplicada na construção do Pavilhão Gas-
par Vianna.

O Centro de Hemoterapia de Pernambuco,
pioneiro do programa Pró-Sangue, recebeu Cr$
25 milhões para ampliação de sua área fisica e
aquisição de equipamentos para a unidade
especializada no processamento de sangue e
seus derivados.

O Governo de Minas aplicará Cr$ 347 mi-
lhões na construção, reforma e ampliação do
patrimônio físico da Fundação Estadual do
Menor (Febem).

Na área do Ministério do Interior, foi autori-
zado financiamento no valor de Cr$ 201 milhões
697 mil para a construção de 62 mercados
públicos em municípios pernambucanos, den-
tro do programa de apoio â população migrante
de baixa renda.

O Ministério do Interior aplicará adicional-
mente Cr$ 100 milhões na demarcação e regula-
rlzação de terras indígenas; Crt 25 milhões em
programas de ação comunitária a cargo da
Fundação Projeto Rondon; Crt 50 milhões na
orientação e atendimento â população mlgran-
te do pais e Cr$ 16 milhões 600 mil na reforma
da Pollclínica Oswaldo Cruz, no Estado de
Rondônia.

Ao Ministério do Trabalho foram destinados
Crt 384 milhões para diversos programas e
projetos, entre os quais o desenvolvimento do
Sistema Nacional de Emprego, a elevação das
bolsas-de-estudo dos Olhos de trabalhadores
sindicalizados, o desenvolvimento do artesana-
to e a instalação de unidades regionais do
Ministério na Amazônia Legal

Ao Ministério da Justiça foram destinados
Cr$ 5 milhões para instalação de uma Indústria
de cerâmica no Instituto Penal Paulo Sarasate,
em Fortaleza. E o Ministério do Planejamento
aplicará Cr$ 150 milhões: Crt 50 milhões no
Programa de Avaliação de Tecnologia do CNPq
e Crt 100 milhões no Programa de Geração de
Emprego em Pequenas e Médias Empresas, a
cargo do Cebrae.

que Jari não
tem solução

Brasilia — O presidente do
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária, Paulo
Yokota, disse que os problemas
fundiários do Projeto Jari nào
têm solução, a menos que haja
uma permissão oficial para que
o empresário Daniel Ludwig fa-
ça o arrendamento de até 600
mil hectares de terras, de modo
a completar 1 milhão 200 mil
considerados necessários para
a sobrevivência do empreendi-
mento.

Admitiu também que o Jari
poderá transformar-se numa gi-
gantesca Fordlàndia — o fra-
casso do projeto da borracha de
Henry Ford na Amazônia — ca-
so a situação permaneça inalte-
rada. Explicou que o Sr Ludwig
está enfrentando sérios pro-
blemas.

FORMA JURÍDICA

O arrendamento é a forma
jurídica em estudo pelo Grupo
Executivo do Baixo Amazonas
para resolver a questão fundia-
ria, disse o Sr Paulo Yokota.
Caso o Governo decida por este
caminho, o Sr Ludwig poderá
legalizar e ocupar 1 milhão 200
mil hectares de terras e reser-
var 50% para florestas.

De acordo com os estudos do
INCRA, das terras ocupadas
pelo Jari são passíveis de regu-
larizaçáo entre 600 a 700 mil
hectares (levando em conta que
o Sr Ludwig comprou títulos
correspondentes a 2 milhões
600 mil. Nenhum órgão oficial
sabe com certeza qual o total
da área ocupada pelo empresa-
rio norte-americano).

O caso do Sr Ludwig está
sendo analisado em caráter ex-
cepcional. Ele comprou os títu-
los por volta de 1964/65, quando
ainda náo estava em vigor a lei
restringindo o total de terras a
ser comprado por estrangeiro
em um só município. A lei foi
baixada em 1971.

Uma das preocupação do Ge-
bam e do INCRA está em en-
contrar uma maneira de resol-
ver os problemas na área urba-
na do Jari. O Governo está con-
vencido da necessidade de re-
gulamentar os procedimentos
na área urbana, mas ainda náo
decidiu se criará um município
considerado de interesse da se-
gurança nacional.
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Governo decide limitar em 50% expansão do crédito em 81

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
DA 7° REGIÁO FISCAL

AVISO
Uísque, perfumes, relógios, peças de
relógio, ferramentas de relojoeiro, eletro-
domésticos e outros produtos eletrôni-
cos, máquinas centrífugas para indústria
açucareira, perfilados, tubos e chapas de
ferro, vergalhões.

OBJETO: Recebimento de propostas, até às 12 horas do dia 06
de janeiro,de 1981, para venda de mercadorias declaradas
perdidas em favor da União.
DATA: A Concorrência Pública, voltada exclusivamente para
pessoas jurídicas, será realizada às 13 horas do mencionado dia
06.01.1981, no AUDITÓRIO localizado no 2° andar da sede da
Inspetoria da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro, Avenida
Rodrigues Alves, n° 81, Rio de Janeiro.
EDITAL: Exemplares à disposição dos interessados na sala 409
do Edifício do Ministério da Fazenda, Avenida Presidente Antônio
Carlos, n° 375 — Rio de Janeiro, RJ.

Ass.) p/ FERNANDO BORMANN MATTOSO MAIA FORTE
Presidente

(P

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PATRIMÔNIO
E FINANÇAS

DIVISÃO DE MATERIAL
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS — 52/80

Devidamente autorizado, faço público que se acha
aberta licitação, sob a modalidade de Tomada de
Preços, para aquisição de Papel apergaminhado para o
Serviço Gráfico da U.F.R.J-.

Os interessados poderão obter o Edital e maiores
esclarecimentos na Divisão de Material, 8° andar do
Prédio da Reitoria da U.F.R.J., Cidade Universitária —
Ilha do Fundão, de 2a a 6a feira, no horário de 09:00 às
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Data da realização: 19 de dezembro de 1980, às
10:30 horas.

Em, 02 de dezembro de 1980
(ass.) JACY FIGUEIREDO BRITTO

DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL (P
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MUDANÇA DE NUMERO DO TELEFONE
DO PRONTO SOCORRO DO
HOSPITAL ANTÔNIO PEDRO

A TELERJ comunica que a partir das 18 horas de
amanhã, dia 5, mudará o número do telefone do
serviço de Pronto-Socorro do Hospital Antônio
Pedro, em Niterói, passando de 722-5222 para
717-1122. Os números dos demais telefones do
Hospital Antônio Pedro permanecerão inalterados.
Por um período mínimo de 30 dias, a contar da
data de mudança do número do telefone, as
telefonistas da TELERJ atenderão todas as liga-
ções feitas para o número antigo e informarão o
número novo. (P

r
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

— SOCIEDADE ABERTA —
CGC-MF N° 33.069.766/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRAN-
GA a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, no dia 15 de dezembro de 1980, às 10:30 (dez e
trinta) horas, na sede da Companhia, na Av. Graça
Aranha, n° 26,14° andar, nesta cidade, para delibe-
rarem sobre o seguinte assunto:

Proposta do Conselho de Administração
para autorização de aumento de capital de
Cr$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
cruzeiros) para CrS 1.200.000.000,00 (hum
bilhão e duzentos milhões de cruzeiros),
através de subscrição particular de
213.888.888 (duzentos e treze milhões,
oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e
oitenta e oito) ações ordinárias e
186.111.112 (cento e oitenta e seis mi-
lhões, cento e onze mil, cento e doze) ações
preferenciais, num total de 400.000.000
(quatrocentos milhões) de ações do valor
nominal de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma, sendo o preço de emissão das novas
ações fixado em CrS 2,00 (dois cruzeiros) —
por ação, ou seja, com ágio de CrS 1,00
(hum cruzeiro) — sobre o valor nominal.

INFORMES ADICIONAIS
Os acionistas titulares de ações ordinárias

nominativas poderão ser representados, na Assem-
bléia, por procuradores com mandato outorgado na
forma do parágrafo 1o do artiqo 126, da lei n° 6.404
de 1976.

Ficam suspensas a partir do dia 10 de
dezembro até a data da realização da Assembléia,
inclusive, as transferências, conversões e desdo-
bramentos de ações.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1980

(ass)JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração

(P

!§=—> LIVRO SÁBADO
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

Brasília — O Governo deci-
diu manter a expansão do
crédito limitada no próximo
ano e, para isso, fixou o teto
de 50% — contra os 45% ob-
servados em 1980. O mesmo
percentual de 50% valerá pa-
ra a expansão dos meios de
pagamento (moeda em poder
do público mais depósitos à
vista nos bancos comerciais)
e da base monetária (emissão
primária de moeda).

Estas sáo as principais
linhas de orçamento monetá-
rio de 1981 que foram defi-
nidas ontem pelos Ministros
do Planejamento e da Fazen-
da, Delfim Neto e Emane
Galvêas, e o presidente do
Banco Central, Carlos Geral-
do Langoni, em reunião no
Palácio do Planalto. O orça-
mento monetário será apro-
vado pelo Conselho Monetá-
rio Nacional no próximo dia

Para o presidente do Banco
Central, o orçamento mone-
tário do próximo ano está
"desenhado para atender às
prioridades do Governo na
área agrícola e de exporta-
ção e tornar factível sua exe-
cuçâo". Ou seja, para esses
dois setores o Governo conti-
nuará mantendo a política
das "contas em aberto" no
orçamento monetário.

Segundo o Sr Carlos Geral-
do Langoni, também serão
definidos os orçamentos de
todas as intituições financei-
ras oficiais, (BNH, BNDE,
Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, Banco do Nor-
deste, Banco da Amazônia,
Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal). Ele desta-
cou que é a primeira vez em
muitos anos que o Governo
começará um exercício fi-
nanceiro com todas as Unhas
programadas (o orçamento
monetário de 1980 só foi
aprovado em março deste
ano).

No caso da manutenção de
um teto para expansão.do
crédito bancário ao longo do
próximo ano, outras fontes
do Governo informaram que
o objetivo é manter um rigi-
do controle sobre os fatores
de pressáo inflaclonária,
abrindo, porém, uma mar-
gem de folga para a utiliza-
çáo de crédito pela indústria
e o comércio.

O Sr Carlos Geraldo Lan-
goni informou, por outro la-
do, que será ampliada a faixa
da Resolução 388, que estabe-
lece crédito subsdiado para
as pequenas e médias empre-
sas. Nos bancos médios o per-
centual será elevado de 12%
para 14% dos depósitos à vis-
ta e nos pequenos de 12%
para 16%. No caso dos gran-
des bancos, permanece o
atual percentual de 12% ,
mas eles serão obrigados a
abrir uma parcela obrigató-
ria para aplicação em mi-
croempresas.

O presidente do BC admi-
tiu que, com isso, a faixa de
recursos livres dos bancos
será diminuída. Aliás, a fixa-
çáo do teto de 50% para as
aplicações dos bancos repre-
senta uma espécie de com-
pensação para que as insti-
tulções financeiras aceitem a
limitação do crédito em 1980.
Com uma elevação para 50%,
os bancos poderão operar em
outras faixas.

Também ficou definido, no
caso do crédito rural, que os
bancos privados deverão ele-
var a parcela de 15% dos de-
pósitos à vista para 20%, nos
recursos destinados à agri-
cultura, conforme os meca-
nismos da Resolução 69 do
Banco Central. Com isso, o
Governo espera aumentar
substancialmente a partici-
paçáo dos bancos privados
no financiamento das ativi-
dades agrícolas.

Ainda no caso do crédito
rural — cujas modificações
serão anunciadas também no
dia 17 de dezembro — a inte-
ção do Governo é reduzir o
nível de subsídios, passando
a cobrar juros mais altos pa-
ra o crédito de custeio e de
investimento e exigir uma
contrapartida de recursos
próprios do agricultor de
grande porte. Caso estes pro-
dutores não disponham de
recursos próprios, poderão
contratar crédito junto a ins-
tituições oficiais, mas a juros
de mercado.

Câmara homologa
emissão de 1979
Brasilia — Com declaração

contrária de voto do PMDB e
do PP, foi homologado ontem
em votaçáo simbólica, na CA-
mara, ato do Conselho Monetá-
rio Nacional que autorizou a
emissão de papel moeda, no
ano de 1979, no valor de Cr$ 50
bilhões.

A exposição de motivos da
mensagem, enviada em 1979 à
Câmara pelo entáo Ministro da
Fazenda, Karlos Rischbieter,
justifica a emissão, pelo Conse-
lho Monetário Nacional, de tal
valor em papel moeda, baseado
no item 1 do Artigo 4o da Lei
4.595/64, que criou o CMN.

Uma das hipóteses de autori-
zaçào de emissão pelo CMN são
as ocasiões em que "necesslda-
des urgentes e imprevistas para
o financiamento de atividades
produtivas e da circulação de
riquezas no país o determi-
narem".

O Presidente Joáo Figueiredo
sancionou ontem lei que estima
em Cr$ 2 trilhões 77 bilhões e
600 milhões a receita do Orça-
mento da União para 1981 e fixa
sua despesa em igual importân-
cia.

Bancos vão adaptar capital
à inflação para terem como
buscar recursos no exterior

São Paulo — Grandes bancos brasileiros estão
elevando o capital para adaptá-lo aos níveis da inflação
e terem condições de buscar recursos no mercado
externo em 1981, segundo revelou ontem o Sr Paulo
Gavião Gonzaga, vice-presidente do Comind, que terã
elevado em 160% o seu capital.

O Sr José Carlos Moraes Abreu adiantou que o
Banco Itaú, do qual é diretor-geral, esta em fase final de
subscrição de novas ações para aumento de capital,
que irá para Cr$ 9 bilhões 300 milhões 736 mil 650. O
capital atual é de Cr$ 7 bilhões 797 milhões. Outro
banco que está elevando o seu capital é o Mercantil de
São Paulo, para Cr$ 4 bilhões 174 milhões.
MAIS ELEVAÇÃO

O Sr Moraes Abreu adiantou,
ainda, que em janeiro será reali-
zada outra assembléia no Ban-
co Itaú, para aumentar o seu
capital de Cr$ 9 bilhões 300
milhões para Cr$ 11 bilhões 255
milhões 594 mil 294, por meio
de bonificação.

Por falta de quorum, não se
realizou a assembléia dos acio-
nistas do Comind marcada pa-
ra ontem. Era preciso a presen-
ça de 66% dos acionistas con-
troladores, mas sõ comparece-
ram 62%. Para a próxima terça-
feira foi convocada nova assem-
bléia que se realizará com qual-
quer quorum. Na pauta, está a
elevação do capital do Comind
para Cr$ 4 bilhões 160 milhões,
Isto é, um aumento de 160%.

Segundo o Sr Gavião Gonza-
ga, a adequação do capital á
realidade econômica é funda-
mental como preparativo por
parte dos bancos para a procu-
ra de recursos no exterior em
1981. Esse é um aspecto que vai
ser multo observado pelos ban-
quelros internacionais.

Disse também, que, no mo-
mento, os empresários nacio-
nais não estão tomando recur-
sos no exterior através da Ope-
ração 63, porque há multo boa-
to no mercado sobre uma nova
maxidesvaloi—açáo ou sobre a
aplicação de novos mecanls-
mos para as mlnldesvaloriza-
ções.— Enquanto o Govemo nôo
se pronunciar fixando uma po-
lítica cambial de longo prazo,
nós continuaremos nesse pro-
cesso — afirmou o banqueiro.

Sâo Poulo/Joté Corlo. Bro. II

Ida ao FMI teria efeito psicológico, garante
Eickenfield, do American National Bank

Banqueiro acha que Brasil
terá apoio do FMI
para alguns programas

São Paulo — "O FMI não é a única saida que o
Brasil tem, mas se recorrer a ele, terá recursos necessá-
rios durante três ou cinco anos, prazo suficiente para
que alguns programas de desenvolvimento amadure-
cam", afirmou, ontem, o vice-presidente do American
National Bank, Samuel Eickenfield, que está no Brasil
para participar do seminário de leasing que começa
amanhã do Rio de Janeiro.

O Sr Eickenfield explicou que a Walter Heller — à
qual pertence o American National Bank—é associada
ao Banco de Credito Nacional (BCN) na área de leasing,
no Brasil. No seu entender, o Governo brasileiro, "sem
sofrer pressão de ninguém, está, por si só, tomando
decisões econômicas e se direcionando para o FMI. O
Brasil não é um país do tipo dos que normalmente
recorrem ao FMI. Tem economia forte, boas exporta-
ções e o seu problema é o petróleo".

IDÉIA

O Sr Eickenfield julga que se
o Brasil recorrer ao FMI, não
seria tanto pelos flnanclamen-
tos, mas para mostrar à comu-
nidade financeira internacional
que o Fundo Monetário está de
acordo com sua política econô-
micc-flnancelra. "É, um proble-
ma mais psicológico do que es-
trutural", afirmou.

Para ele, o setor de leasing
Internacional pode ser uma no-
va fonte de recursos para o Bra-
sil. Lembrou que nos Estados
Unidos, onde é presidente da
Assoclaçáo Americana dos Ar-

rendadores de Equipamentos,
somente nessa área, 200 bilhões
de dólares estão investidos. O
crescimento do leasing nos Es-
tados Unidos é de 20% ao ano.

— Esperamos terminar 1981
com 200 milhões de dólares em-
pregados em negócios no Bra-
sil, em conjunto com o BCN, do
qual somos sócios há dois anos.
Temos grandes esperanças no
mercado de leasing do Brasil,
que está crescendo muito. O
leasing permite que as empre-
sas mantenham um capital de
giro e, ao mesmo tempo, arren-
dem equipamentos que aumen-
tam a produção e conseqüente-
mente o faturamento".

Política econômica não se
sujeita à opinião de banco
estrangeiro, diz Langoni

Brasília — "Estamos numa sociedade livre, o sujei-
to pode dizer o que quiser. Acho legítimo que eles
digam isso, mas temos o direito legítimo de recusar e
náo levar em consideração. Não vamos fazer nossa
política econômica em função da opinião de banqueiros
internacionais". Esta foi a reação ontem do presidente
do Banco Central, Carlos Geraldo Langani, às afirma-
ções de representantes de bancos estrangeiros de que o
país deve recorrer ao Fundo Monetário Internacional
em 1981.

Na opiniáo dele, o eventual acesso ou não do Brasil
ao FMI não daria mais respaldo para a obtenção de
recursos externos no próximo ano necessários para
fechar o balanço de pagamentos. O Sr Carlos Geraldo
Langoni acha que o país tem "um espectro muito maior
de oportunidade do que recorrer ao FMI. Felizmente, o
mundo é maior que o FMI".

em tomo de 10%, bem inferior
ao crescimento do capital dos
bancos, que deve ser de 15%.

META

Ao destacar que a meta de
captação de recursos externos,
estimada em 12 bilhões de dóla-
res para este ano, está pratica-
mente cumprida, o presidente
do Banco Central informou que
a partir do próximo ano é inten-
ção do Govemo explorar novas
fontes de captação de recursos
externos.

— Estamos prevendo um
crescimento da dívida em 1981

E citou como áreas prováveis
para a obtenção de recursos
externos o financiamento a lm-
portadores de produtos brasi-
leiros e o financiamento às ex-
portações, por parte de bancos
privados internacionais. Além
disso, notou, o Brasil pode ten-
tar carrear diretamente os re-
cursos dos países árabes.

Chalam culpa corretoras e
se prepara para acioná-las

Sáo Paulo — O maior investidor do
mercado de ações paulista, Jaime Mi-
chaan Chalam, confirmou ontem que já
contratou os serviços de advogado para
mover uma açáo provavelmente contra
as corretoras com que operava, e não
contra a CVM, pela má administração de
sua carteira de ações — de Cr$ 900 mi-
lhões — o que provocou-lhe um prejuízo
de aproximadamente Cr$ 300 milhões.

Embora tenha se negado a revelar o
nome do advogado contratado, o Sr Jai-
me Chalam deixou claro que não preten-
de, pelo menos a principio, mover uma
ação contra a CVM. "Contudo, isto de-
penderá do que o advogado achar do
caso. Portanto, acho que devemos espe-
rar um pouco".

Prejuízos
Perguntado sobre os prejuízos que te-

ve com o leilão de suas ações, em poder
das corretoras, o Investidor afirmou que"agora sem escritório para trabalhar sos-
segado e muito triste pelo que fizeram
comigo, é difícil fazer uma avaliação".

Sobre a situação do Banco Regional, o
Sr Chalam disse que "continua na mes-
ma", pois o Banco Central ainda não
autorizou a reabertura da agência para
pagamento de importâncias até Cr$ 100
mil, para pessoas físicas, conforme autori-
zaçáo do Conselho Monetário Nacional,
em sua última reunião. "Estamos aguar-
dando uma comunicação do Banco Cen-
trai. Na semana passada, o Sr Antônio
Chagas Melrelles (diretor para área ban-
caria do BC), garantiu a reabertura, mas
até agora nada".

O Sr Chalam reafirmou que os Interes-
ses de todos os clientes do banco, apesar
da intervenção, estão resguardados e que
ninguém precisa se preocupar.

Ao ser indagado se os técnicos do BC
]á haviam encontrado alguma irregulari-
dade no Banco Regional, Chalam perdeu

seu tradicional bom humor e disse: "Não
encontraram e nem vão encontrar. Lá, ,
não existe nada de ilegal. E quem pensa
que o banco emitia CDBs frios ou que
esses títulos serviam para minhas opera- .
ções em bolsa estáo completamente en-
ganados. Nós não fizemos nada de errado
e isto vai ficar provado".

Com relação à possível venda do Ban-
co Regional, ele confirmou que existem
vários interesses cujos nomes não preten-
de divulgar, pelo menos, por enquanto.
"Nós ainda nào sabemos se iremos ven-
der ou fazer uma associação. Ainda é
cedo para falar no assunto".

Boa vontade

Contratado pela famüia Michaan Cha-
Iam para acompanhar o processo de in-
tervençôo no Banco Regional e a venda
das ações do Sr Jaime Michaan Chalam,
o advogado Aldo Raia, disse que só acel-
tou a causa depois de sentir "a boa vonta-
de do mercado financeiro e de toda a
praça, até com referências elogiosas aos
acionistas do banco".

O Sr Aldo Raia ainda não teve tempo
de analisar toda a situação, pois foi con-
tratado na noite da última terça-feira,
mas garante que "náo existe, por parte
dos diretores do Banco Regional, uma
posição contenciosa contra o Banco Cen-'
trai. Existe, sim, boa vontade dos acionis-
tas do banco em fornecer todos os deta-
lhes para que o processo de Intervenção,
se acelere".

Confirmou o advogado que na conver-
sa que manteve com o Investidor Jaime
Michaan Chalam ficou de estudar a situa'
ção da venda de suas ações por parte de
várias corretoras. No entanto, argumen-
tou que a falta de tempo material não
permitiu que se aprofundasse no assunto.

Laureano nega dificuldades
e que esteja sendo vendida

O diretor da Corretora Laureano, Rober-
to Santos Laureano, negou ontem que sua
empresa esteja em dificuldades, que vá so-
frer Intervenção do Banco Central ou que vá
ser colocada à venda, como corria no merca-
do. Desmentindo que cheques sacados con-
tra o Banerj estariam ontem sendo devolvi-
dos, afirmou que "tenho hoje um saldo real
credor de Cr? 100 milhões" só naquele
banco.

Como sua corretora, a maior do Brasil,
operava em São Paulo também com o Ban-
co Regional, ele admitiu que tenha partido
dal o envolvimento do nome da Laureano' como uma das instituições com problemas
na área de open. A pergunta sobre se o fundo
de pensão da Caixa Econômica, o Funcef,
teria comprado Cr$ 420 milhões em CDBs
(Certificados de Depósito Bancário) para
ajudá-lo, comentou: "Antes tivesse".

Roberto Laureano negou a existência
desta operação específica, admitindo, entre-
tanto, Já ter "operado com a Funcef umas
100 vezes. Se a Funcef tivesse comprado

BC terá mais
rigor com nomes
de dirigentes

Brasília—O Banco Central passará a ser
mais rigoroso na aprovação dos nomes de
dirigentes de Instituições financeiras. A par-
tir de agora, em vez de os nomes serem
aprovados apenas pela diretoria da área
bancária, passarão pelo crivo de toda a
diretoria do BC e, em alguns casos, pela
homologação do Conselho Monetário Na-
cional.

A decisão foi aprovada em reunião da
diretoria do Banco Central, ontem, e seu
presidente, Carlos Geraldo Langoni, disse
que a medida tem como objetivo principal
aperfeiçoar cada vez mais e tomar mais
rigoroso o processo de seleção desses diri-
gentes. "Isto representa um passo Importân-
te para o aperfeiçoamento do sistema", de-
clarou.

Embora não os Identificasse, o Sr Carlos
Geraldo Langoni confirmou que existem
cinco grupos nacionais Interessados na com-

{>ra 
formal do Banco Regional, de São Pau-

o. Segundo ele, a posição do BC é apenas de
observador. "Estamos acompanhando a ne-
goclação entre as partes, mas reiteramos
que o eventual comprador não terá apoio
financeiro do Banco Central", frisou.

Sobre a autorização dada pelo Banco
Central ao grupo Charnmas para aquisição
do controle acionário do Banco Comércio e
Indústria do Rio de Janeiro, ele preferiu náo
opinar. "Trata-se de uma transação comer-
ciai privada entre duas entidades e seria
ilegal e antlético o Banco Central lnterme-
dlar este tipo de operação", afirmou.

Outra fonte da área financeira observou,
ainda ontem, que a decisão da diretoria do
BC de ser mais rigorosa para a aprovação de
novos dirigentes de instituições financeiras
deverá ter um efeito psicológico no merca-
do. £ que o BC não cogita, pelo menos no
momento, de mudar as exigências que são
feitas atualmente, classificadas como rigo-
rosas e listadas pela Resolução 527, de 20 de
março de 1979, Incluindo entre elas a "repu-
tação ilibada" dos pretendentes aos cargos.

CDBs encalhados, o que se teria de exami-
nar era a taxa paga. Se o preço fosse o de
mercado, tubo bem A operação é mais do
que licita."

O corretor atribuiu a onda de boatos
sobre a illquldez da Laureano a um proble-
ma surgido no final da semana passada
envolvendo cheques de "seis ou sete cllen-
tes, num total de Cr$ 118 milhões".

— A história é a seguinte: o Bamerindus .
de Sào Paulo pediu para melhorarmos nosso
saldo médio, o que fizemos. Mas nossa con-
tabllidade no final do dia nunca empata
certlnho. Na quinta-feira, tínhamos saldo
credor no Rio e pedimos para fazerem a
remessa para São Paulo, para cobrir che-
ques de lá. Como o banco náo quis, fomos ao
Banerj, depositamos todo o dinheiro, e ime-
diatamente ele foi remetido. Pedimos aos
clientes para trocarem seus cheques pelos
do Banerj e, na sexta-feira, quando começa-
ram a chegar, foram todos pagos. O proble-
ma, portanto, foi apenas de atraso na re-
messa.

CBDs já são
negociadas a
taxas de 105% rí:

Apesar de toda a crise do mercado finan-
ceiro, que envolveu a intervenção do Banco
Central, no Banco Regional e em três insti-
tulções, os títulos bancários — certificados
de deposito bancário — náo tiveram suas
taxas reduzidas. Ontem, os CDBs de seis
meses de prazo de emissão de bancos de
primeira linha (grande porte) foram negocia-
dos entre as instituições financeiras a taxas
de 105% ao ano.

Os próprios banqueiros informaram que
no balcão dos bancos, no ato da emissão, os
papéis Já rendem 95% ao ano para o investi-
dor, com forte aumento em relação às taxas
praticadas há cerca de três meses, antes da
ellmlnaçáo do controle do Govemo — 65%.
Com as novas taxas de rentabilidade pagas
pelos bancos de Investimentos, seus emprés-
timos evoluíram para taxas reais superiores
a 120% ao ano, embora ainda sejam contro-
ladas pelo Governo, que admite níveis em
tomo de 98 a 100% ao ano.

Os banqueiros explicaram que a forte
flutuação na rentabilidade do CDB prejudi-
cou a manutenção dos limites operacionais
das instituições que operam no mercado
financeiro, baseados no volume de seu capi-
tal. Após a lnvervenção do Banco Regional,
o mercado teme que o Banco Central reduza,
os limites operacionais determinados pela
Resolução 366, para restringir ainda mais as
operações com CDBs.

As instituições reivindicam mudanças na
Resolução, mas para ampliar os limites de
operações com as Obrigações Reajustávels
do Tesouro Nacional, cujo volume em circu-
laçào cresceu multo mais que o das Letras
do Tesouro Nacional. Atualmente, as insti-
tulções financeiras podem emitir cartas de.
recompra a prexo fixo nas operações do
mercado financeiro num volume de até 30 ,vezes seu capital, sendo este também o
limite para os negócios com LTNs, enquanto .
para os demais títulos (públicos e privados)
não podem ultrapassar 15 vezes seu capital..

Bancos querem mudar projeto
do Governo para o Fundo 157

O concenso dos participantes da reunião
de ontem da Coban (Comissão Consultiva
Bancária do Conselho Monetário Nacional)
foi o de alterar o projeto de reformulação dos
incentivos fiscais do Decreto-Lei 157 propôs-
to pelo Governo, informou o presidente da
comissão, Germano de Brito Lira.

Ele manifestou-se favorável ao congela-
mento num prazo superior a cinco anos dos
recursos aplicados através dos fundos 157, e
afirmou que, com a criação da contrapartida
de recursos próprios para as aplicações, "o-
fundo tende a desaparecer". Garantiu que a
Coban vai apresentar um projeto alternati-
vo ao Govemo num prazo que ainda perml-
ta as alterações para o próximo ano, ano-
base 80. No dia 10, a comissão se reunirá em
Brasília, para elaborar seu projeto definiu-
vo, que vai "lapidar" o do Governo.

Segundo o Sr Germano de Brito Lira, o
projeto da Coban vai procurar "preservar" o
Decreto-Lei e fazer com que os incentivos
fiscais atendam "mais agora do que nunca"
aos objetivos de sua criação, principalmen-

te, o de capitalizar a empresa privada na-
cional.

O autor do projeto básico de reformula- •,
çáo no 157, professor Moysés Glat, no entan-
to, afirmou que "o projeto do Govemo, ape-
sar de manter o favorecimento aos bancos
pela diferenciação injustificada nas contra-
partidas para fundos e carteiras próprias de
ações, tem a potencialidade de transformar
o 157 — que sempre foi um Incentivo aos
bancos — em beneficio dos Investidores e do
mercado de capitais".

Já o presidente da ANBID (Assoclaçáo
Nacional dos Bancos de Investimento e De-
senvolvimento), Ary Waddington, que parti-
cipou da reunião da Coban, reafirmou que o •
projeto do Govemo, englobando os incenti-
vos fiscais, provocará "uma drenagem" de.
recursos do mercado no valor de CrS 20 .
bilhões. Ele condenou a intenção das autori-.
dades em manter o cotrole sobre a expansão '
do crédito em 81 e informou que até outu- Jbro, o crédito sujeito ao controle evoluiu-
menos de 35%, enquanto a parcela náo
controlada cresceu mais de 85%.
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Delfim e Camilo Pena
garantem verba para
irrigação fluminense

Brasília — Os recursos pa-
ra o programa de Irrigação do
Norte Fluminense, no valor
de Cr$ 3 bilhões 500 milhões,
começam a ser liberados em
janeiro, garantiram ontem ao
Secretário de Indústria e Co-
mércio do Rio, Carlos Alberto
de Andrade Pinto, os Minis-
tros do Planejamento e da
Indústria e do Comércio, Del-
fim Neto e Camilo Penna.

O Secretário Andrade Pin-
to comunicou ao Ministro Ca-
milo Penna o início da insta-
lação, no Distrito Industrial
de Caxias, da Indústria de
capitais franceses, espanhóis
e suíços, que produzirá, em
sua primeira fase, equipa-
mentos para a Petrobrás e,

posteriormente, turbinas mo-
vidas a álcool. Os investimen-
tos serão de Cr$ 1 bilhão 100
milhões, com uma previsão
de vendas de 200 milhões de
dólares anuais.

O grupo pretendia instalar
a indústria, inicialmente, em
Itajubá, Minas Gerais, mas
negociações conduzidas pelo
Governo do Rio acabaram
por levá-lo a optar pelo Dis-
trito Industrial de Caxias. Na
opinião do Sr Carlos Alberto
de Andrade Pinto, tal fato
demonstra que, èfetlvamen-
te, o Ministro Camilo Penna,
que é mineiro, hão interfere
na localização de investimen-
tos industriais no pais.

RÁDIO JB debate 
economia do Estado

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turls-
mo, Carlos Alberto de Andrade Pinto, estará hoje às 9 horas
na RÁDIO JORNAL DO BRASIL debatendo a economia do
Estado, denúncias de esvaaiamento, a possível recuperação
e como tudo isso repercute no nivel'de emprego. Os
ouvintes podem participar com perguntas pelo telefone
284-7038. A apresentação é de EUakim Araújo, participação
de André Luis Aievedo e apoio do Departamento de Radio-
jornalismo.

'

Propostas aprovadas pelo
Befiex têm um investimento
total de US$ 22,5 bilhões

Brasília — Com os nove projetos aprovados ontem
no Benflex, subiu para 96 o total de programas até
agora liberados pelo órgão, representando investimen-
tos de 22 bilhões 500 milhões de dólares e um saldo
liquido de divisas no valor de 0 bilhões 700 milhões de
dólares, com prazo médio de maturação estimado em
oito anos. i

Em outra reunião, a Comissão de Incentivo à
Exportação (Clex) aprovou sete nove projetos de pe-
quenas e médias empresas, aumentando o total geral
para 116 compromissos de exportação, no valor de
1 bilhão e 865 milhões de dólares, com prazo médio de
maturação fixado em três anos.
os PROJETOS

Foi aprovado pelo Befiex o
projeto de expansão da Racio-
nalização e Mecanização Ltda.
localizada no Rio de Janeiro, no
valor de 313 milhões de dólares
e compromissos de exportação
de 285 milhões de dólares. A
empresa produz máquinas me-
cênicas, terminais lotéricos e
registradoras. A Raclme vai ex-
portar para diversos países os
equipamentos de Loteria Es-
portiva—máquinas de perfura-
ção dos cartões — de acordo
com a aprovação dada ontem.

Os outros projetos aprovados
no Befiex sáo: Indústrias Tèx-
tels Vanlni S/A, de São Pauio,
ãue 

vai produzir fios de algo-
ão; MWM, Motores Diesel S/A,

também de São Paulo, projeto

!
de expansão; Indústria Cerámi-
ca Florença S/A, Sociedade In-
tercontinental de Compresso-
res e Indústria Têxtil Tsuzuki
Ltda, todas de São Paulo e eu-
jos projetos são de expansão.

Do Clex foram aprovados os
seguintes programas de expor-
tação: Indústria Mercantil Pro-
fer, de São Bernardo do Campo,
São Paulo; Indústria Brasileira
de Tubetes e Epulas, São Pau-
lo, Capital; Selectas S/A, produ-
tora de madeiras beneficiadas,
de Curitiba; Interprint Formu-
lários, de São Paulo; Bachert
Industrial e Itaipava Industrial
de Papéis, ambas paulistas; Te-
desço Embalagens, em Canoas,
RS, e Indusfil, produtora de fios
de algodão, localizada em Leo-
poldina, Minas Gerais.

BC deixa importar
sem prazos mínimos

Brasília — O Banco Central
decidiu ontem dispensar da
exigência dos prazos mínimos
de financiamentos estabeleci-
dos pela Resolução 638 — que
trata da obrigatoriedade de ob-
tenção de financiamento exter-
no para importação — as lm-
portações que se realizem para
pagamento ao exterior com
aplicação de recursos ingressa-
dos sob a forma de empréstimo
ou para investimento direto de
capital.

Segundo o Banco Central, a
critério da Cacex (Carteira de
Comércio Exterior do Banco do
Brasil), "em relação a empresas
que considere de Ilibado con-

STF libera
Campos no
Caso Lume

Brasüia — Por unanimidade,
o Supremo Tribunal Federal ar-
qulvou o inquérito instaurado
pelo Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro para apurar a res-
ponsabilidade do Embaixador
Roberto Campos na falência do
Grupo Lume. O Sr Roberto
Campos foi conselheiro fiscal
da empresa.

O processo velo para Brasília
a fim de que a Corte decidisse
se caberia ou não proposição
penal contra o Embaixador,
que tem direito a foro privile-
giado. A acusação da promoto-
ria é a de que os Srs Roberto
Campos, Negráo de Lima e Al-
varo Americano (Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro) em-
prestaram o nome e até colabo
ração efetiva nas "transações
ilegais" do Grupo Lume.

A decisão do STF acompa-
nhou o parecer do Procurador-
Geral da República, Sr Firmino
Ferreira Paz, e determinou o
retomo dos autos (cinco volu-
mes) ao Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, que prosseguirá
com o processo no qual o em-
presário Lynaldo Uchoa de Me-
deiros é acusado de falência
fraudulenta.

Para o Sr Firmino paz é toca-
bível a acusação feita pela pro-
motoria contra o Embaixador,
dai ser indispensável o arquiva-
mento do processo. Ressaltou
que são insuficientes os ele-
mentos do inquérito instaurado
no Rio de Janeiro.

celto", a emissão de guias ficará
condicionada à apresentação
de termo pelo qual se compro-
mete o importador a apresen-
tar, no prazo de 60 dias, prova
do registro de operação no BC.

Foram isentas dos prazos ml-
nlmos, também, as importa-
çoes de papel para impressão
de livros, jornais e revistas, efe-
tuadas por empresas comer-
ciais e destinadas a fornecimen-
to a empresas editoras, para
uso próprio, e de máquinas e
equipamentos especiais desti-
nados à utilização na prospec-
ção e produção de petróleo em
terra.

BIRD apoia
projetos
do INCRA

Brasüia — O BIRD (Banco
Mundial) tem interesse em fl-
nanciar os programas de colo-
nização e desapropriação de-
senvolvldos pelo INCRA e o
projeto de produçáo de carvão
vegetal e lenha (biomassa) que
o Ministério da Agricultura
vem pesquisando, afirmou, on-
tem, o diretor do Banco Mun-
dial para a América Latina, Ro-
bert Skillings, após encontrar-
se com o Ministro da Agricultu-
ra, Amauri Stábile.

Adiantou que uma equipe do
Banco deverá vir ao Brasil em
fevereiro de 1081 para analisar
o projeto de biomassa do Minis-
tério da Agricultura, e que per-
mitlrá, em 1086, substituir 30%
do consumo de óleo combusti-
vel no pais. O Sr Robert Skil-
lings assegurou que todos os
projetos relativos á utilização
racional da floresta amazônica
também são de interesse do
Banco.

O BIRD já concedeu financia-
mentos para as atividades de
pesquisa da Embrapa e, atual-
mente, está estudando um no-
vo financiamento para este
setor.
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os problemas sociaisBrasilia — A Escola de Administração
Pública do Rio de Janeiro e a Escola de
Administração de Empresas, mantidas pela
Fundação Getúlio Vargas, deverão realizar
normalmente os seus vestibulares para o pri-
meiro semestre letivo de 1081. A decisão foi
tomada ontem em plenário pelo Conselho
Federal de Educação, seguindo parecer da
Câmara de Ensino Superior e contrariando a
própria FGV que, em setembro passado, pe-
dia ao CFE autorização para suspender a
admissão de novas turmas para a extinção
gradual dos cursos.

Isso náo significa, entretanto, que o Conse-
lho Federal de Educação tenha dado, já, a
última palavra em relação ã questão. O mes-
mo parecer que ordena a convocação dos
exames vestibulares em tempo hábil solicita
ã diretoria da FGV "documentação rigorosa e
completa, de toda a ordem, que possa condu-
zir este Conselho a uma tomada de decisão
em matéria de tão alta relevância". E pede á
Secretaria de Ensino Superior do MEC a i
constituição de uma comissáo para levantar
todos os recursos dados pelos Governos fede-
ral, estaduais e municipais á FGV.

Crise de qualidade
O parecer do conselheiro Júlio Morejon,

relator da Câmara de Ensino Superior, ba-
sela-se, principalmente, no feto de que "o
Brasil não pode se dar ao luxo de perder,
especialmente neste momento de manifesta
crise de qualidade, algumas das mais sérias
escolas de administração da nossa terra".
Para ele, as explicações e justificativas ofere-
cidas pela Fundação Getúlio Vargas náo são
plenamente convincentes, ao contrário da
reação popular em sentido oposto "alicerçada
na vontade de náo perder a fortuna social e
cultura aquinhoada".

Utilizando uma argumentação já levanta-
da pela conselheira Esther Figueiredo Ferraz,
que na última reunião do CFE havia adiado a
solução em relação aos cursos da Getúlio
Vargas com base na falta de documentação e
de subsídios para que os conselheiros se pu-
sessem realmente a par da situação, o proles-
sor Morejon afirmou que, no caso, não se pode
chegar a conclusão alguma sob orientação
exclusiva do aspecto legal.

— Seria por demais simplista se ater com
exclusividade a qualquer preceito de ordem

legal, por mais sabedoria e verdade que a lei
encerre e por maior respeito que esta nos
inspire, quando uma lei superior, que não foi
escrita, mas que lateja no bojo de uma socie-
dade que não gostaria de abrir mão de suas
conquistas, este a invadir os recintos de todas
as nossas aspirações e, na intensidade de sua
latência, explode no consenso unânime desta
mesma sociedade — disse o conselheiro.

Maiores detalhes
Para poder contrariar a vontade da socie-

dade — que menciona transcrevendo trechos
de entrevistas e artigos de José Mindlln, dire-
tor da Metal Leve e ex-Secretário de Cultura
do Estado de São Paulo; de Abílio Diniz,
dlretor-superintendente do Grupo Pão de
Açúcar; do Ministro Murilo Macedo; de Olavo
Setúbal, ex-Prefeito de São Paulo; e de Luis
Eulálio de. Bueno Vidigal, presidente da
FIESP, que se manifestaram contra a extin-
çáo dos cursos—o professor Morejon observa
que o CFE precisa de argumentos mais sóli-
dos do que aqueles apresentados pela FGV.

Ao comentar a ftagilldade dos argumentos
apresentados pela FGV, o conselheiro More-
jon ressalva apenas os de caráter econômico-
financeiro, mas mesmo aí acha que poderiam
ser encontradas soluções através de entendi-
mento entre a Fundação, a comunidade aca-
dêmlca e as empresas favoráveis á permanto
cia dos cursos.

Para o conselheiro, uma instituição da
relevância da FGV náo pode invocar, num
caso dessa importância, o principio de que
encerra o seu papel de curso pioneiro devido
ao surgimento de centenas de outros cursos
similares e que, por conseguinte, esse encerra-
mento náo acarreta prejuízos ao pais. Este
argumento é considerado ingênuo e débil pelo
professor Morejon, que náo aceita também a
teoria da desativação dos cursos de gradua-
ção para reforço dos cursos de pós-graduação."Este argumento nos parece tão frágil
quanto o anterior, e isto já foi reconhecido
por quantos se manifestaram pública e par-
ticularmente sobre o assunto, principalmente
Srofessores 

e estudantes", observou. "O me-
íor curso de pós-graduação é aquele que se

alicerça sobre um bom curso de graduação; e
o maior celeiro de pós-graduados da FGV são
os cursos de graduação de suas escolas."

A arrecadação de tributos fe-
derals até outubro está em cer-
ca de Cr$ 850 bilhões e deverá
superar Crt 1 trilhão no final do
exercício fiscal. A informação
partiu do Secretário de Receita
Federal, Francisco Domelles,
em conferência pronunciadaontem no Rotary Club do Rio
de Janeiro.

Ele atribuiu a maior arreca-
dação ãs medidas de desburo-
cratização adotadas desde o
ano passado, que agilizarem a
máquina arrecadado» e de fls-
calização. Assinalou que foram
emitidos 1 mil 50 atos de subde-
legação e delegação de compe-
tència, que permitiram deci-
soes de vários assuntos de na-
tureza fiscal—antes concentra-
dos em Brasília — na regiáo do
domicilio do contribuinte.
MAIOR EFICIÊNCIA

Entre as medidas de simpllfi-
cação, o Sr Domelles citou o
Decreto-Lei n° 1,686, que regu-
lamentou a aplicação do IPI.
Antes, explicou, havia 843 posi-
ções na tabela do imposto, das
quais 302, ou seja, 45%, contri-
buiram apenas com 5% da arre-
cadação do tributo. O decreto
eliminou essas posições, au-
mentando a eficiência do apa-
relho de cobrança e beneflelan-
do as pequenas e médias em-
presas.Ainda quanto ao IPI, o Secre-
tário da Receita destacou que a
simplificação de procedlmen-
tos de lançamento e aumento
da rede de coleta das declara-
ções — que passaram de 800

. repartições para 7 mil agências
bancárias — aumentou o rece-
bimento do imposto. Assinalou
que houve uma queda de 400
mil declarações por ano com o
flm da exigência de declaração
de empresas mesmo sem movi-
mento.

O presidente da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo), Luis Eulálio
de Bueno Vidigal, disse ontem
que a dívida externa pode ser"quase fatal para uma econo-
mia como a nossa, mas, além
dela, existe um problema inter-
no muito importante, que ê o
problema social", acrescentan-
do que para superá-lo é neces-
sário criar, pelo menos, 1 ml-
lhão 500 mil empregos por ano.

Depois de observar que o Bra-
sil "não pode apelar para a re-
cessão, para resolver seu pro-blema econômico" e que o nos-
so "grande desafio é resolver o
problema social e pagar a divi-
da externa sem recorrer ã reces-
são", Luis Eulálio referiu-se às
multinacionais, dizendo queelas desempenham um papelimportante na economia brasi-
leira e que uma forma de elas
colaborarem é capitalizar parteda dívida que têm
RECESSÃO E FMI

O presidente da FIESP deu
entrevista durante almoço ofe-
recldo pela Associação dos Jor-
nalistas de Economia e Finan-
ças, no Clube Comercial Infor-
mou que os empresários estão
procurando uma salda para o
problema social e que, na reu-
nião do Conselho Superior de
Economia de sua entidade, dis-
cutlu-se a posição da classe
diante dos problemas do pais."Não estou em cima do muro,
principalmente porque sofro de
vertigens", comentou, "mas te-
mos de apoiar o Presidente Fl-
gueiredo".Recorrer ao FMI, de acordo
com o Sr Luis Eulálio, náo é a
solução adequada para os pro-blemas econômicos brasileiros,
mas ele náo afasta essa possibi-

lidade, porque "negociar náo é
vergonha, faz parte da vida"."O que não podemos aceitar
são imposições. Mas, se for ne-
cessário, se o Govemo decidir
que é a única saida, cabe a nós
sugerir o FMI", acrescentou.

Ele Insistiu em que os empre-
sários não podem deixar que o
pais mergulhe na recessão por-
que, dessa forma, haveria mui-
to desemprego, que é "o mal
maior". Os empresários dos se-
tores financeiro, agrícola, co-
merclal e industrial acham in-
viável a recessão, segundo Luis
Eulálio.

O presidente da FIESP náo
soube determinar a performan-ce do setor indstrial para os
próximos meses porque "isso
está Intimamente ligado ao quevai acontecer com a economia,
e ainda nào há definições quan-to à política econômica do Go-
vemo".

Luis Eulálio acha que ainda
existe uma lamentável descon-
fiança do Legislativo com o em-
presariado, "uma desconfiança
que náo é de agora, porque o
empresariado não recorria ao
Legislativo para resolver seus
problemas, ia direto ao Execu-
tivo. Isso, talvez, por Influência
de maus tecnocratas. E o espa-
ço que a má tecnocracia ocu-
pou nôs vamos recuperar". Deu
como exemplos de bons tecno-
cratas os Srs Marcos Vianna e
Antônio Bulhões de Carvalho.

Para superar a desconfiança
dos parlamentares, os Indus-
trials da FIESP contarão em
breve com um conselho supe-
rior de assessoria politica, queestá criado ainda este mês, re-
velou o Sr Luis Eulálio. "Nós
temos de prestigiar o Legislati-
vo porque ele pode dar um me-
lhor equilíbrio ao Executivo."

. PORQUE ESTE
E O NOSSO CHÃO
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Este é o chão de todos nós. Londrinenses que
nascemos aqui, londrinenses que viemos de
muito longe ou de muito perto. Este é o nosso
chão, onde jogamos as sementes que o coração
guardava. Sementes da vida, do amor.

.Este é o nosso chão, vermelho de pó ou barro,
de verões quentes, de grandes árvores. Este é o
nosso chão, que traz também as madrugadas
frias e brancas mas, que nem por isso, diminui
o fogo e a chama de nossas almas.
Foi assim desde o começo, assim há de ser.
Nosso chão é este, e tudo por ele se fez e se faz.
E com a presença do Presidente da República, a
Prefeitura entregará mais dois conjuntos habita-
cionais. Agora, são 26. Com nada menos que
16 mil casas populares, que abrigam 90 mil pes-
soas. Nenhuma outra cidade do interior do Bra-
sil construiu tanto, em tão pouco tempo. Desse
total, nada menos que 14.782 casas foram
construídas na administração Belinati.
Hoje também estão sendo inauguradas mais 10
escolas, num total de 87 salas de aula, com
capacidade para atender mais 4.500 alunos.
Com a integração dessas novas unidades, ao sis-
tema municipal de ensino, Londrina passa a ter
136 escolas, para atender 30 mil alunos.
Hoje, ainda, começa a desaparecer definitiva-

mente a feia cicatriz - a linha férrea - que cor-
tava o rosto lindo da cidade. Os 17 quilômetros
da variante ferroviária estão prontos, capazes
de receber o movimento de trens da Rede Fer-
ro viária Federal. Você, que é de Londrina, sabe
o quanto essa obra era esperada.
Se, no começo de tudo, ela estava bem localiza-
da, com o passar dos anos transformou-se em
um entrave, em uma linha divisória. Mas breve-
mente não haverá mais aquela muralha de ferro
e pedra separando uma só cidade, uma só gente.
Levada para longe do perímetro urbano, a es-
trada-d e-f erro voltará um ponto de ligação.
Nào de desunião. Cinco viadutos rodoviários,
cinco viadutos ferroviários, passarelas para pe-
destres, aterros e cortes de até 400 metros, dois
pátios de manobra. Um, na divisa com Cambe,
outro na divisa com Ibiporã, alças de manobra,
com 2.500 metros, custo de um bilhão e cem
milhões de cruzeiros. Em seu lugar, surgirá uma
via rápida para dar mais velocidade ao nosso
progresso.
Para fazer melhor o nosso chão.
E é por isso, também, que hoje se inaugura a
primeira Rua da Alegria de todo o interior do
Paraná e a mais completa do país inteiro. No
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eixo do conjunto habitacional Milton Gavetti
a Prefeitura plantou nada menos que 2.950
metros de jardins, 3.200 metros de calçadas
1.190 metros de meio-fio. Que instalou 169
bancos, em meio a palmeiras imperiais, ipês.
roseiras e coqueiros. E a Rua da Alegria tem
muito mais. Quadras de vôlei, quadras poliva
lentes, mesas para ping-pong, mesas para damas
dominó, futebol de botão, caixas de areia, sani
tários, bebedouros. Ao todo, são quase oitocen
tos metros lineares de equipamentos de lazer
para uma população estimada em 35 mil pes
soas, de nove conjuntos habitacionais.
Também está sendo entregue o Conjunto Habi
tacional Novo Amparo — o primeiro 

"Promo
rar" do Paraná, com 369 casas que se destina a
famílias que, até aqui, moravam em favelas
São pequenas unidades, com água, luz,calçadas
Com o mínimo, enfim, para dar um pouco mais
de dignidade ao ser humano. Com esse "Promo

rar", deixa de existir a favela do Amparo. E
muitos outros conjuntos assim deverão ser fei
tos, no menor espaço de tempo. Porque foi
aqui, nesta porção de terra que se limita, de um
lado com a esperança, do outro com a fé, que
plantamos e cultivamos a razão de ser de nossas
vidas.

SPJÉPref eitura do Município de Londrina
m!m WÂ

Administração: Antônio Belinati
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Informe Econômico
O drama do 157

Uma entidade ligada ao mercado de
capitais deu-se ao trabalha de calcular
qual será a evasão de recursos dos fundos
157, caso as alterações propostas pelo
Governo sejam aprovadas para entrada
em vigor ainda este ano. Os cálculos, com
base em projeções otimistas, são desalen-
tadores: os Cr$ 30 bilhões seriam degola-
dos, de imediato, em nada menos de 65%.

Como a idéia é eliminar do sistema os
CCAs (Certificados de Compra de Ações)
inferiores a Cr$ 5 mil, e o numero de
alíquotas caiu de sete para três. o aporte
de recursos reduz-se, inicialmente, em 30%
— ou Cr$ 9 bilhões.

Tomada por base pesquisa de Anbid—
Associação Nacional dos Bancos de Invés-
timento, de que 50% dos cotistas desisti-
riam se tivessem que dar metade do seu
CCA em dinheiro, e admitindo-se que o
número de desistências não aumente —
mesmo com o percentual de contrapartida
elevado para 80% e 150% para carteira
própria, como pretende o Governo — ha-
veria uma drenagem de mais Cr$ 11 bi-
lhões. Logo, os Cr$ 30 bilhões iniciais fica-
riam reduzidos, no mínimo, para Cr$ 10
bilhões.

"Ora", comentava o autor do exerci-
cio", o compensação da perda de Cr$ 20
bilhões com poupança voluntária, via con-
trapartida, é simplesmente impossível: se-
ria necessário que os cotistas passassem,
abruptamente, do zero para 200% de par-
ticipação voluntária. O prejuízo do merca-
do será de 65%, e nada terá de gradual,
como se andou afirmando".

Clientes do FMI
O Brasü não está entre os maiores

clientes do Fundo Monetário Internado-
nal, segundo o Memorandum FMI de No-
vembro, que relaciona índia, Argentina,
Iugoslávia e Filipinas como os países em
desenvolvimento que mais recorreram à
instituição nos últimos 33 anos, ou seja,
desde sua criação.

Sem quantificar os dados país a país,
Memorandum informa que chegam a cer-
ca de 65 bilhões de dólares (ou 50 bilhões
de Direitos Especiais de Saque, a moeda
escriturai do FMI) os saques contra o
Fundo nesse período, dos quais 40% cor-
respondem aos países em desenvolvimen-
to não exportadores de petróleo e 58% aos
países desenvolvidos.

As operações do Fundo aumentaram
significativamente nos primeiros 10 meses
deste ano, quando os créditos concedidos
elevaram-se a mais de 8 bilhões 450 mi-
lhões de dólares (ou 6 bilhões 500 milhões
de DES), contra média anual de 3 bilhões
200 milhões de DES no período 1974-79.

Direto à fonte
Ao contrário de muitos empresárias, o

presidente da Basf do Brasil, Hans Rei-
nack, sugere que as autoridades brasilei-
ras, ao invés de recorrerem, aos bancos
norte-americanos ou ao FMI, intensifi-
quem seus contatos com os países árabes
para empréstimos e investimentos.

Aconselha que a iniciativa comece pe-
Io Kuwait e Arábia Saudita, que "têm
excesso de dinheiro, sem saber onde
aplicar".

Apenas promessas
Por enquanto, as empresas de constru-

ção naval continuam apenas com a pro-
messa do Governo de que está sendo pro-
videnciada a obtenção de recursos exter-
nos para pagamento dos restantes 60 mi-
lhões de dólares dos 95 milhões que lhes
eram devidos pela Sunamam. Mas, como
promessas não pagam dívidas, ou o pro-
olema se resolve nos próximos dias ou o
setor vai ter um fim de ano realmente
difícil.
Oportunidades perdidas

Está sendo tocada em ritmo acelerado
a nova regulamentação das operações de
leasing por empresas brasileiras, cujo
mercado já soma cerca de 840 milhões ae
dólares — mais de Cr$ 50 bilhões.

O assunto envolve diretamente diver-
sos órgãos governamentais, como o Minis-
tério da Fazenda e o Banco Central. E o
próprio Governo está interessado em mo-
aificar as regras do leasing.

Afinal, por conta de determinados ar-
caísmos na atual legislação, o Brasü está
deixando de exportar um bom volume de
produtos. Aviões brasileiros para merca-
dos africanos, por exemplo.

Custo da mão-de-obra
Preocupado com a concorrência da

indústria estrangeira no mercado alemão,
o Dresdner Bank comparou, cruzou dados
e montou um complexo quadro mostrando
o custo da mão-de-obra por unidade pro-
duzida nos 10 principais países industria-
lizados.para efeito de comparação com a
Alemanha.

O resultado indicou, recebendo a Ale-
manha base 100. vantagem maior para o
Japão, com índice 74, seguido dos EUA,
índice 82, e da Holanda, índice 97. Algo
curioso aconteceu com a Grã-Bretanha:
sua mão-de-obra é baratíssima (índice 56,
contra a base 100 alemã), mas em compen-
sação a produtividade também é muüo
baixa (de novo 56 contra 100) e o resultado
é um empate com a Alemanha em termos
de custo da mão-de-obra por unidade pro-
duzida.

Ficaram em desvantagem a Bélgica
(índice 111), a Suécia (112) e a Itália,
recordista, com seus 139, devidos princi-
palmente à baixa produtividade de suas
empresas.

CEE prorroga por dois
anos funcionamento do
seu Sistema Monetário

Luxemburgo — Os líderes da Comunidade Econômica
Européia (CEE) anunciaram, em Luxemburgo, a decisão de
prorrogar por mais dois anos o funcionamento do Sistema
Monetário Europeu (SME), que expiraria em marco, e um
plano para ampliar o uso comercial, nos mercados financei-
ros, de sua Unidade Européia de Capital (UEC).

Os dirigentes dos países-membros da CEE consideraram
que o SME funcionou "de maneira exemplar" na promoção
da estabilidade monetária na Europa e no mundo. Dentro
do Sistema, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Dlnamar-
ca, Irlanda e Luxemburgo evitam que suas moedas flutuem
mais de 2,5%. A Ura italiana tem margem maior, de 0%, e a
Grã-Bretanha ainda não aderiu.

Além de estender por dois anos o SME, a CEE decidiu
procurar formas de encorajar os bancos e companhias
europeus a fazer empréstimos em Unidades Européias de
Capital (UEC), e não nas moedas nacionais européias ou em
dólares.

Dessa maneira, espera aumentar a aceitação dessa
unidade monetária, que representa uma média das moedas
do SME, e assim abrir caminho para o segundo estágio do
Sistema, quando a UEC seria transformada numa moeda
única pára toda a Europa, emitida por um banco central
Independente, contra suas próprias reservas em ouro e
divisas. "A UEC vai ser cada vez mais um instrumento
monetário", prometeu o Presidente francês, Giscard d'Es-
talng.

EUA temem
escalada

Câmara dos EUA aprova lei Figueiredo
autorizando o Governo a recebe

dos juros controlar compras de café elogio
Washington — A escalada das

taxas de juros nos Estados Unidos
fez surgir, pela segunda vez este
ano, o fantasma da recessão. É
este o comentário de observado-
res a respeito da nova alta das
taxas de juros bancarias preferen.-
ciais (prime-rate) para 18,5%. Em
um mès, a taxa básica para os
principais clientes dos bancos
americanos subiu 4.5%, depois de
cinco aumentos sucessivos.

O encarecimento do crédito co-
meça, segando inúmeros econo-
mistas, a afetar gravemente os
gastos dos consumidores, princi-
palmente para as compras de au-
tomo veis e habitações. Enquanto
as taxas de aproximam do seu
nível recorde de 20%, atingido em
abril passado, os observadores
lembram que a atividade econó-
mlca nos EUA sofreu, no segundo
trimestre, ama redação de 9,6%
em termos anuais.

Ante o encarecimento do crédi-
to, as empresas tendem a limitar
os seas gastos e a reduzir a soa
produção.

Você jà Mà BRASTEL?
ionaoimmE

O BOLETIM IOB NÃO SÓ
RESOLVE OS SEUS
PROBLEMAS COM AS LEIS.
EVITA QUE-ELES w . .
ACONTEÇAM.

Faça sua assinatura do Boletim IOB e tenha uma
orientação completa sobre toda a legislação em-
presarial.

O Boletim IOB é constituído de 4 cadernos, edi-
tados de 10 em 10 dias, contendo todas as infor-
maçoes em linguagem clara, simples e objetiva,
sobre I.R.. I.C.M., I.P.I.. I.S.S.. F.G.T.S., P.I.S.,
I.A.P.A.S., Imposto Ünico, Legislação Trabalhista e
Previdenciária, Sociedades Anônimas, Juntas Co-
merciais, Correções Monetárias, entre outras.
Acompanha índices mensal, semestral e anual,
com toda a matéria publicada, em ordem alfabética
e remissiva. Além de 4 luxuosas e funcionais pas-
tas plásticas para arquivamento.

Assine também j Diário Legislativo IOB, um in-
formativo especializado em legislação empresarial
e o mais dinâmico órgão de divulgação legislativa
repleto de notícias de máximo interesse para sua
vida empresarial.r
i
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ALGUNS OFERECEM ALGUMAS
VANTAGENS. SO IOB OFERECE TODAS.

PREtNCHA O CUPOM E CONHEÇA, SEM COMPROMISSO,
TODAS AS VANTAGENS DO BOLETIM E DO DIÁRIO IOB.

Empresa:.

I *IOB
I informações objetivas

| Endereço:.

l
¦ Tel.:

I Cidade:
JL. — -.-

Ii De protissionais para profissionais.

Caixa Poitil 25.001 (CEP 20670)
20540 ¦ Rua Goiânia, 38
(Andara!) - Tel.: (021) 268-9492
Telex: 2130888 IOBE BR
Rio de Janeiro - RJ

Ia LOJAS AMERICANAS S. A.
EMPRESA BRASILEIRA.DE CAPITAL ABERTO
Inscrição n'33 014 556/0001-96 no Cadastro Geral de Ccntnbu inlcs (M F)

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A partiF do dia 15 do corrente será iniciado o pagamento do 48°
Dividendo, à razão de CrS 0,20 (vinte centavos) por ação, conforme
deliberado pela 52a Assembléia Geral Ordinária realizada em 12 de
setembro de 1980.

AÇÕES ESCRITURAIS:
Para os acionistas que possuem Conta-Corrente no BRADESCO, e que

comunicaram essa condição ao apresentarem suas ações para conversão
em AÇÕES ESCRITURAIS à Instituição Financeira Depositária, terão seus
dividendos creditados automaticamente, naquela data.

Os acionistas não correntistas receberão, via postal, no endereço
constante dos registros da Instituição Financeira Depositária, formulário
apropriado, para se habilitarem ao recebimento dos dividendos; indepen-
dentemente dessa providência, esses acionistas poderão, a partir de 15
do corrente, tomar a iniciativa de apresentar-se às Agências do BRADES-
CO de sua preferência para essa habilitação, em todo território nacional.

AÇÕES AO PORTADOR:
Os possuidores de certificados ainda sob a forma "AO PORTADOR",

deverão apresentá-los em qualquer Agência BRADESCO de sua preferen-
cia, para conversão em "AÇÕES ESCRITURAIS", quando então serão
utilizados todos os direitos ainda pendentes, inclusive o dividendo
referente ao exercício encerrado em 30.6.80.

NEGOCIAÇÃO:
A partir de 15 do corrente, data inicio do pagamento, todas as ações da

sociedade, passarão â ser negociadas nas Bolsas de Valores "Ex-

Dividendo".

IMPOSTO DE RENDA:
Por ocasião do Crédito ou Pagamento, será retido o Imposto de Renda

devido, observando para isso as disposições legais vigentes.

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1980

(as.(Thomas Leonardos
Presidente do

Conselho de Administração (P

A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos
aprovou ontem legislação complementar ao convênio
da OIC (Organização Internacional do Café), pela qualo Executivo norte-americano recebe o direito de exer-
cer o controle das importações de café. Esta notícia e a
expectativa em torno da decisão do Senado — a qual,se não for tomada até sexta-feira, somente será conhe-
cida depois do recesso parlamentar nos EUA—fizeram
subir as cotações de café.

Em São Paulo foi proposta a criação de uma
entidade de classe de âmbito nacional para unificar as
reivindicações e sugestões da cafeicultura, sensibilizan-
do e pressionando o Governo para os problemas do
setor, O assunto é lema de um movimento iniciado no
último dia 25 de setembro em vários Estados e foi a
principal pauta de ontem do Congresso Nacional da
Cafeicultura.
BUSCA DE DIÁLOGO

À parte as reivindicações
Imediatas, como um novo preço
de garantia, os cafeicultores
querem formar um canal de
diálogo com as autoridades. Se-
gundo o cafelcultor José Jordão
da Silva, o diálogo exige serie-
dade, para evitar, por exemplo,"propostas como fez o Ministro
Camilo Penna, que solicitou
aos cafeicultores os números
que provem estar subestimado
o valor de Cr$ 7 mil 300 para a
saca de café como preço de
garantia a partir de janeiro."
Segundo o cafelcultor, estes da-
dos podem ser obtidos do Gru-
po Executivo de Racionaliza-
çáo da Cafeicultura do IBC.

O presidente da Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de
Sáo José do Rio Pardo, Dioni-
zio Guedes Barreto, acha- que
se o Governo náo aceitar a su-
gestão de um preço de garantia
entre Cr$ 8 mil e Cr$ 8 mil 500 a
partir de 1° de janeiro, a alta
dos preços do adubo e a eleva-
ção dos salários farão com que
o Banco do Brasil receba mais

fazendas como pagamento de
dividas do que aconteceu na
crise de 1929.0 próprio Sr Bar-
reto informou que vendeu duas
de suas fazendas de café e ad-
qulriu um sitio para criar
suínos.

No Rio, o IBC (Instituto Bra-
sileiro do Café) informou que
ontem foram registradas 80 mil
sacas de café para embarque
em janeiro, fevereiro e março de
1981. Informou também que,
até agora, já foram assinados
mais de 150 acordos com com-
pradores para o ano que vem,
ou seja mais de um terço do
total de contratos assinados es-
te ano entre o Brasil e compra-
dores externos.

O IAA (Instituto do Açúcar e
do Álcool começou ontem a
analisar contratos de venda de
açúcar para o ano que vem O
preço do açúcar, em baixa des-
de o inicio do mês de novembro,
voltou a subir, e analistas do
mercado crêem não apenas nu-
ma rápida recuperação, mas
sim numa elevação dos preços
maior do que a alta de meados
do ano.

Cotações entram em
alta em Nova Iorque

Nova Iorque e Londres — As cotações do café no
mercado futuro fecharam entre 338 e 400 pontos em alta
ontem, em Nova Iorque, diante das compras influenciadas
pelo anúncio de que a Câmara dos Deputados dos EUA
votou lei permitindo ao pais aderir à Organização Interna-
cional do Café (OIC).

Em Londres, informou-se que a OIC, na conferência
iniciada anteontem, provavelmente decidirá impor uma
nova redução das quotas de exportação previstas no Açor-
do Internacional do Café, para manter dentro da margem
de 1,15 a 1,20 dólar por libra-peso a flutuação dos preços do
produto. Seria a segunda redução no trimestre, com reper-
cussões imprevisíveis sobre os preços.

As últimas previsões da FAO e de especialistas priva-
dos indicam que o mercado mundial do açúcar está entran-
do numa nova crise, que pode levar os preços às alturas,
como em 1974. Segundo especialistas da Sucre et Denées,
de Paris, as colheitas neste ano-safra chegarão aos 87,6
milhões de toneladas, enquanto o consumo superará os 90
milhões.

Brasilia — Muito mais à von-
tade ao falar de assuntos politi-
cos do que ao abordar as quês-
toes especificas da sua área de
açáo, o Governador do Banco
de Moçambique, Sérgio Vieira,
se declarou impressionado com
a maneira firme pela qual o
Presidente Figueiredo lhe afir-
mara, ontem à tarde, a conde-,
naçáo do Brasil à politica do
apartheid sul-africano e o seu
apoio à luta pela independei.-
cia da Namíbia.

Só com muita relutância e
frases reticentes, o Sr Sérgio
Vieira deu lnformaçãoes sobre
resultados práticos das conver-
sas que manteve com os Minis-
tros do Planejamento, da Fa-
zenda e com o presidente do
Banco Central, entre eles a ele-'
vação da linha de crédito aber-
ta a Moçambique, de 130 para
mais de 200 milhões de dólares
no prazo de dois anos. Admitiu
que ainda existem problemas
nas relações comerciais com o
Brasil (a exemplo de barcos de
pesca desequipados, como
ocorreu há poucos anos), mas,
assegurou que tais dificuldades
já estão sendo resolvidas.

Maior entusiasmo no trato
das atividades do Banco de Mo-
çambique, o Sr Sérgio Vieira só
demonstrou ao falar da recente
mudança do padrão monetário
moçambicano, do antigo
escudo colonial para a nova
unidade, o metical, que Invoca
as tradições anteriores à chega-
da dos portugueses àquela par-
te da África. Tal operação, ocor-
rida já no segundo semestre
deste ano, seguido o Governa-
dor do Banco de Moçambique,
foi um golpe severo nos espe-
culadores e, ao mesmo tempo,
uma prova de eficiência e de
confiança da população mo-
çambleana no sistema bancário '
oficial.

Com orgulho, o Sr Sérgio
Vieira também referiu-se ao fa-
to de que seu país possui uma
dívida externa que náo pode
ser comparada, quer pelo slgnl-
ficado, quer pela sua propor-
ção, à dívida externa brasileira.
Além do mais, por ser uma dlvl-
da "sã", vinculada a empreen-
dlmentos rentáveis e bem defl-
nidos.

O Governador do Banco de
Moçambique, com a sua autori-
dade de membro do Comitê Po-
lítico e ideólogo do Partido ofi-
ciai moçambicano, desculpou-
se pelo fato de seu pais ainda
náo ter instalada uma Embai-
xada em Brasilia, com um argu-
mento simples: Moçambique
possui, até agora, apenas seis
Embaixadas no exterior — em
Dar-Es-Salam, na Tanzânia;
em Lusaka, Zâmbia; em Sallis-
bury, no Zlmbabwe (todos, vizi-' nhos de fronteira) e apenas em
Moscou e na ONU, fora do con-
tinente africano. Nem mesmo
em Angola, pais-irmáo na luta
contra a dominação colonial
portuguesa, Moçambique teve
até agora condições de montar
sua representação diplomática.

c:. * \

_';

hA

-.CJ
Kl."

r.CI

n i

'.SI.

Nas condições atuais da economia brasileira, quais as
perspectivas econômico-flnancelras e tecnológicas das Indústrias de

Açúcar e Álcool, Papel e Celulose
e Fertilizantes?
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participe dos Painéis Setoriais que

o mMK-lnstHutoBraslietn}cteHetcado<kCapiUil»
AMMEC-As^iaçd» Brasileiras AnalbtM .s

Estarão realizando nos próximos dias 9 (açúcar e álcool), 10 (pape» e celulose) ,
e 11 (fertilizantes) das 15:30 às 17:30 horas, no auditório da

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

inscrições Abertas no IBMEC
Av. Beira liar slti? (anexo ao Museu de ArteModerna)

220-5822-240-9934
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Esta é a sala de aulas
do v Curso de Mercado de capitais da

Bolsa de valores do Rio de Janeiro.
Entre.
Você pode e deve ser um
dos 50, apenas 50, profis-
sionais brasileiros que irão a
New York para o V Curso de
Mercado de Capitais que a
Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro e a Associação Bra-
sileira das Companhias
Abertas estão promovendo,
em convênio com a New
YorkUniversity.
Todas as palestras terão
tradução simultânea.
0 Curso também oferece vi-
sitas às mais importantes
corretoras de Wall Street,
como a Merril Lynch, Leh-
man Bros e Salamon Bro-
thers. Aos Bancos de Invés-
timentos, Fundos Mútuos e

Turismo Bradesco S A
EMBRATUR N. 080053614-2

Fundos de Pensão, e Bolsa
de Mercadorias.
Além da New York Stock Ex-
change, a Bolsa mais impor-
tante dos Estados Unidos, e
da American Stock Exchan-
ge, a segunda Bolsa mais
importante do país.
Os participantes terão aulas
práticas nas próprias insti-
tuições financeiras, conhe-
cendo bem de perto todo o
funcionamento do mercado
americano.
E, ao final do Curso, recebe-
rão um certificado da New
YorkUniversity.
0 custo deste Curso é aces-
sível e pode ser financiado
pelo Banco do Estado do Rio
deJaneiro(BANERJ).0pre-

ço já inclui hospedagem, ca-
fé da manhã, almoço nos
dias úteis, transporte local e
passagem aérea Rio/New
York/Rio.
Mas inscreva-se logo. São
apenas 50 vagas.
Venha. E aproveite todos os
conhecimentos que uma sa-
Ia de aulas como esta pode
oferecer.
Para maiores informações,
contate: BVRJ - Divisão
Educacional-. Sr. Roberto
Meire - Praça XV de Novem-
bronf 20-sala 108-Tels:
(021) 224-2238 e (021)
291-5354-ramal 459.
Em São Paulo: Sr. Fernando
Luís Almeida - Rua Libero
Badaró. 462-12° andar-
Tels: 37-0728 e 37-9001.
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Guerreiro
defende
objetividade
Rosental Calmon Alves

Corraipond*nt«

Buenos Aires — O Chanceler
Saraiva Guerreiro manifestou
ontem sua "preocupação" de
que a reunião dos Chanceleres
da Bacia do Prata se transfor-
me em "mais uma fábrica de
resoluções", com uma difusão
de projetos e áreas de interesse
que acabem tendo um reduzido
resultado prático. Desta forma,
o Ministro explicou porque a
delegação brasileira não apre-
sentou nenhum projeto na
atual reunião nesta cidade e em
nenhum dos 10 encontros ante-
riores.

Com essa declaração, Saraiva
Guerreiro procurou também re-
chaçar as criticas extra-oficiais
de alguns delegados de que o
Brasil estaria demonstrando
pouco interesse nas atuais deli-
berações dos países da Bacia
do Prata. No seu discurso de
anteontem, no primeiro dia da
conferência, o Ministro tinha
feito um apelo para que se faça
um balanço, a fim de aprimorar
as realizações do grupo sub-
regional.

DESINTERESSE

A XI Reunião dos Chancele-
res da Bacia do Prata (Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Paraguai e
Uruguai) estava marcada para
o início de dezembro do ano
passado, mas foi adiada. Ofi-
cialmente, teria sido a pedido
da Bolívia, que acabava de mu-
dar de Governo duas vezes em
poucos dias (golpe de Natusch
Busch).

Na realidade, comentava-se
em meios diplomáticos e na im-
prensa de Buenos Aires, o pro-
blema é que não havia temas
importantes para serem trata-
dos num encontro de Chancele-
res. A reunião ficou para Julho
deste ano e depois para dezem-
bro. Apesar desse aparente de-
sinteresse, o encontro se reali-
zou com uma grande prolifera-
ção de propostas, que abran-
gem temas os mais variados,
desde a luta contra a esquistós-
somose até o combate as aves
predatórias que habitam a Ba-
cia do Prata.

Desde que foi aprovado o Tra-
tado da Bacia do Prata, pouco
mais de 130 projetos foram
apresentados nas reuniões dos
chanceleres e aprovados, mas
os seus resultados práticos não
foram concretos, na grande
maioria dos casos. Na atual reu-
nião, nada menos do que 31
projetos de resolução estão sen-
do examinados, e nào há dúvi-
das de que todos serão apro-
vados.

PREOCUPAÇÃO
"Não apresentamos nenhum

projeto porque não tivemos ne-
nhum plano especial Mas te-
mos contribuído de uma forma
ou de outra com todas as inicia-
tlvas. Somos, junto com a Ar-
gentina, o maior contribuinte
do Fundo Financeiro (da Bacia
do Prata) e temos feito grandes
obras dentro do espirito do Tra-
tado'i, declarou Saraiva Guer- ;;
retro;' comentando as criticas
ao "desinteresse brasileiro".

Assegurou que essas criticas
extra-oficiais sobre a atuação
do Brasil no grupo não proce-
dem:'"Nós sempre tivemos in-
teressados e acompanhando,
mas nunca tivemos nada de es-
pecial para propor aqui. Aliás,
imaginem que já são (nesta reu-
ruão) 31 resoluções. Se tivesse-
mos apresentado mais 10 se-
riam 41. Eu tenho certa preocu-
pação de que isso se torne mais
uma:fábrica de resoluções".

O Chanceler brasileiro defen-
deu a necessidade de se fazer
um balanço da atuação do Co-
mitê Intergovemamental Coor-
denador (Órgão Executor do
Tratado da Bacia do Prata e
formado por Embaixadores dos
cinco países), para que se ado-
tem medidas que tenham resul-
tados práticos efetivos.

Explicou o Ministro que, ao
começar a XI Reunião de
Chanceleres, ele tentou apre-
sentar sua proposta para que,
em vez de várias resoluções, se
estudasse apenas um documen-
to final. "A Idéia foi bem acolhi-
da, mas não pudemos concreti-
zá-la nesta reunião e seguimos
o procedimento tradicional. To-
das as resoluções apresentadas
serão, certamente, aprovadas,"apenas com algumas modifi-
cações, pois algumas delega-
ções tinham enfoques diferen-
tes", disse o Chanceler.

O Paraguai tentou convencer
os demais paises a aceitar a
transformação do Fundo Fi-
nanceiro da Bacia do Prata em
um banco de desenvolvimento
regional Depois de lançada a
idéia no discurso do Chanceler
Alberto Nogues, os delegados
paraguaios tentaram levar a te-
se adiante a nivel de comissões
pretendendo, que, pelo menos,
a idéia seja mencionada no do-
cumento final do encontro.

Síria
quer café
e açúcar

Brasília — Em lugar do Sr
Thamer Razzoki, Ministro das
Finanças do Iraque, que viria
complementar as negociações
para a associação brasileira ao
banco oficial iraquiano, o Ita-
marati anunciou para hoje a
chegada ao Brasil do Vice-
Ministro da Economia e do Co-
mércio Exterior da Síria, outro
pais árabe ameaçado de entrar
em guerra, Sr Animar Jammal.

Ele desembarca em Sào Pau-
lo, acompanhado de dois asses-
sores, com a incumbência de
realizar contratos de importa-
çáo de açúcar e café e, também,
de examinar a possibilidade de
formação de joit ventures com
empresas brasileiras. Em Sáo
Paulo ficara até o dia 7, entre-
vistando-se com empresários e
participando de reuniões na
Câmara de Comércio Árabe-
Brasileira No Rio, em seguida,
terá reuniões no IAA e, depois,
noIBC.

perd<
Brasil poderá

ler benefício
fiscal nos EUA

Sâo Paulo — Os produtos brasileiros deixarão de gozar
os benefícios do SGP — Sistema Geral de Preferências —
(tarifas menores) â medida que ganharem poder de competi-
ção no mercado norte-americano, previu, ontem o diretor
para Assuntos Africanos e Latino-Americanos do Escritório
Especial para Assuntos de Comércio Exterior do Gabinete
do Presidente dos Estados Unidos, Sr John Rosenbaum.

Segundo o representante norte-americano, apenas cinco
países, entre os quais o Brasil, são responsáveis pela utiliza-
ção de 80% dos benefícios concedidos através do Sistema
Geral de Preferências, cujo prazo de validade expira em
1985, época em que poderá ou não ser prorrogado.

Painel
Num painel sobre exportação para os Estados Unidos,

promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, com a participação de representantes do Governo
norte-americano e advogados de firmas especializadas em
questões de comércio exterior, houve reconhecimento unâ-
nlme de que as restrições impostas âs importações nos
Estados Unidos aumentaram durante os últimos anos, em
decorrência das dificuldades econômicas que atingem o
pais.

Foram analidados, no encontro, com base em casos
hipotéticos, a legislação antidumping, de direitos competi-
satórios, sobre concorrência desleal e a cláusula de escape,
que permite aos produtores locais reivindicar medidas pro-
tecloiüstas do Executivo.

Segundo o advogado Bruce Clubb, do escritório Baker e
Mackenzie, apenas 20% dos processos de dumplng movidos
por produtores norte-americanos contra exportadores tèm
êxito. Observou que caracterizar o,dumplng é bastante
complicado, embora a legislação se assente num principio
simples: venda no mercado externo a um preço inferior ao
de comercialização no mercado interno. O produtor local,
nesse caso, tem de provar que o exportador esta vendendo a
preços abaixo do valor justo.

Subsídios
O subsecretário adjunto para a administração da impor-

tação do Departamento de Comércio Norte-Americano, Sr
John Greenwald, destacou que os subsídios diretos devem
ser evitados pelos países que desejam elevar suas exporta-
Ções para os Estados Unidos, uma vez que o rigor na
legislação e nos processos de concorrência desleal tem
aumentado bastante nos últimos anos.

Se um pais deseja estimular suas exportações para o
mercado norte-americano, ele recomenda que recorra a
políticas de estimulo global como Isenção de impostos nas
vendas externas, financiamentos à produção e outros proce-
dimentos dlflceis de serem enquadrados na legislação de
direitos compensatórios. Lembrou que os grandes proble-
mas do Brasil tém sido nessa área, mencionando os casos de
tesouras, tecidos, lã acrílica e lâminas.

A recomendação do principal responsável do Governo
norte-americano pelo julgamento desses casos é o de que os
exportadores brasileiros, se acusados de dumplng ou con-
corrência desleal, respondam ao questionário das autorida-
des locais, cooperando ao máximo no processo. Garantiu
que o julgamento desses casos é muito criterioso e nâo leva
em consideração apenas as informações do produtor local,
mas, também, do exportador e dos consumidores dos Esta-
dos Unidos. Quando o exportador não coopera, assinalou,
são levadas em conta apenas as informações do produtor
local.

Governo vai financiar trigo de
sequeiro na Região Centro-Oeste

NEWTON RIQUE ACHA
O CONJUNTO RIO SUL NOVA
MARCA DO RIO DE JANEIRO

Brasília — A Comissão de
Financiamento da Produção
anunciou ontem os valores bà-
sicos de custeio VBCs para
produtores de trigo de sequeiro
dos Estados de Minas Gerais,
Goiás, Distrito Federal, parte
de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Bahia.

É a primeira vez que a Comis-
são de Financiamento da Pro-
dução estabelece financiamen-
to de custeio para o trigo de
sequeiro no Brasil Central e es-
tes créditos serão liberados de
acordo com a produtividade.
As lavouras mais produtivas re-
ceberão financiamentos maio-
res, por empregarem tecnologia
mais avançada e utilizarem to-
sumos modernos.

FAIXAS

Foram estabelecidas quatro
faixas de produtividade, que
vào desde abaixo de 1 mil 200
quilos até acima de 1 mil 800
quilos por hectare. No primeiro
caso, o produtor receberá 13
mil, na segunda entre 1 mil 201
e 1 mil 500 quilos, o custeio será
de Cr$ 15 mil 900, na terceira, de
1 mil 501 a 1 mil 800 quilos, o
VBC será Cr$ 18 mil 300, e na
última faixa, produção acima
de 1 mil 800 quilos por hectare,
o VBC será de Cr$ 21 mil.

Foi decidido, ainda, que os
produtores de sementes de tri-
go receberão financiamentos
maiores que os produtores de
grãos, já que poderão receber
até 20% a mais sobre o valor
estabelecido para o produto co-
merclal, conforme a faixa de
produtividade.

A Comissão de Financiamen-
to da Produção anunciou on-
tem que vai estender os Em-
préstimos do Governo Federal
(EGFs) às indústrias de papel e
celulose para aquisição de sisal.

A CFP espera com esta medi-
da aumentar a compra do sisal.
Embora seja bastante rentável,
tanto para os exportadores de
fibras como para os fabricantes
de corda, o mercado náo vem
apresentando nenhuma vanta-
gem para o agricultor, pois os
preços permanecem ao redor
do mínimo estabelecido pelo
Governo.

Os EGFs serão também apli-
cados na compra de resíduos,
buchas e refugos provenientes
do sisal, desde que sejam ad-
qulridos de cooperativas.
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AVISO A PRAÇA
COMPAWHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO, por seus agentes, AGÊN-

CIA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN S/A, vem pelo presente comunicará praça que
o navio "ITAQUICE" em sua viagem n° 80146.2 sofreu encalhe na Costa Mexicana em
20.ll.80.

Pelo motivo acima exposto, os Armadores declararam AVARIA GROSSA,
devendo os consignatários das cargas embarcadas à bordo do navio "ITAQUICE",
entrar em contato com os agentes no porto do Rio de Janeiro — AGÊNCIA MARÍTIMA
LAURITS LACHMANN S/A., Rua Acre, 30 — 3o andar, a fim de receberem
informações à respeito. (P

FININVEST S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CG.C. N° 33.098.518/0001-69
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
"CONVOCAÇÃO"

Sio convidados 03 Senhores Acionistas da FININVEST S/A—CRÉDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, na Sede Social, è Rua do Carmo, n° 27—8° andar, na sala da Diretoria, nesta cidade, às 15:00 (quinze)
horas do dia 12 do corrente mes e ano, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

— Proposta da Diretoria com parecer favorável do Conselho de Administração para o aumento do capital social de CrS
369.045.330,93, inteiramente integralizado, para CrS 461.306.662.38, por subscrição particular em dinheiro no valor de CrS
92.261.331,45, referente e subscrição de 53.953.995 novas ações do valor nominal de CrS 1.71 cada uma, das quais
27.279.621 serio ordinárias e 26.674.374 seráo preferenciais, cabendo ao acionista subscrever 1 (uma) nova açáo para cada
grupo de 4 (quatro) possuldaa-respeitsdas as espécies.

— Assuntos de interesse geral.
Para participar de Assembléia, o titular da açáo preferencial ao portador, deverá depositar até o dia 7 do corrente, inclusive, ao

Departamento de Acionistas à Rua do Carmo, n° 27—8o andar, nesta cidade, das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, respectivo
Cfirtifícsdo

O acionista que desejar se representar na Assembléia por procuração, cujo mandato obedecerá o que determina a Lei 6404/76.
deverá no mesmo prazo e local acima citados, depositar a respectiva procuração.

Ficam suspensas ss transferências e desdobramento de ecoes do dia 12.12.80 até ao dia 26.12 80. inclusive.
Rio de Janeiro. 02 de dezembro de 1980.

OSWALDO ANTUNES MACIEL
Diretor Presidente

HAROLDO DE SANSON PORTELLA
Diretor Superintendente (P

&̂̂ BANCO DO BRASIL S.A.
y^ C.G.C.OO.000.000/0001-91

ATO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS DE AGÊNCIAS,
AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA.

O Banco do Brasil S. A., em cumprimento da Lei n? 6.404, de 15.12.76, torna público a
alteração de endereço e criação das dependências abaixo relacionadas:

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
Dependências

Araguan (MG)
Barro Preto Melr. (MG)
Campos do Jordão (SP)
Crateus (CE)
Erechim(RS)
Lucélia(SP)
Mairinque (SP)
Minas Novas (MG)
Olimpia(SP)
Oliveira (MG)
Santo Augusto (RS)
Sào João Del Rei (MG)
São Miguel Paulista Metr. (SP)

CRIAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS
Pavan

Alecrim (RS)
Casca (RS)
Quedas do Iguaçu (PR)
Sâo Martinho (RS)

Posto de Serviço
Cia. Siderúrgica de Tubarão CST.
subordinado ã Ag. em Vitória (ES)
Cooperativa Agropecuária Mourâoense Ltda,
subordinado â Ag. em Campo Mouràb (PR)
Cia Hidro Elétrica de São Francisco • CHESF,
subordinado à Ag. em Paulo Alonso (BA)
Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda.
subordinado â Ag. em Cascavel (PR)
Ministério da Fazenda, subordinado á Metr.
Barro Preto (MG)
Ministério do Trabalho, subordinado a Ag
CentralBrasilia(DF)
Universidade Federal de Santa Catarina,
subordinado à Ag. em Florianópolis (SC)

Seção Externa
Câmara de Compensação do Rio de Jarteiro

Endereço
Av. Tiradentes, 207
R. Tamoios, 731
Av. Dr. Januário Miráglia, 837
R. Coronel Totó, 1101
R. Valetim Zambonatto, 464
Av. Internacional, 1773
Av. Francisco A. P. Oliveira, 149
R. Getúiio Vargas, 158
Pç. da Matriz, 241
Pç. XV de Novembro. 127
R. Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465
Av. Hermillo Alves. 234
R. Arlindo Colaço, 210

Av. Carlos Alberto Schaedler, 531
R. Tiradentes, 778
Pç. São Pedro. 44
Av. Getúiio Vargas. 517

Planalto de Carapina • Municipio de Serra (ES)

R. Paissandu. 1559

R. do Triunfo. 171

BR 277 Km 596 ¦ Vila Industrial

R Goiás. 151 - 2o andar

Esplanada dos Ministérios ¦ Bl "F"

Campus Universitário • Trindade

Rua São Bento. 8 Loias A e B

N- 9641

Por despacho do Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, nesta-data. tica arquivado
sob o número acima e registrado no livro competente, um exemplar de igual teor.

Secretaria da J.C.DF. 510 80

a) Waldyr Peixoto
Secretario Geral

Detrin importa para
abastecer São Paulo

Curitiba — O Departamento de Comercialização do
Trigo Nacional do Banco do Brasil-Detrin — suspendeu
ontem a movimentação do trigo estocado na região Oeste
do Paraná — perto de 300 mil toneladas — em resposta à
greve dos camioneiros que fazem este transporte e que
reivindicam aumento de 70% no preço do frete. A partir de
agora — e por prazo indefinido—os moinhos paulistas serào
abastecidos com trigo importado dos Estados Unidos e
Canadá, através de Santos.

Há uma semana, cerca de 300 caminhões — 100 deles
carregados de trigo em Guaíra—estão parados na região e,
em reunião realizada terça-feira, os motoristas decidiram
permanecer em greve até que o Centrin decida aumentá-los.
Hoje, para rodar 130 quilômetros em estrada de terra entre
as cidades de Santa Helena — onde são carregados — e
Guaíra — onde o trigo é embarcado para o Porto Epitácio e
dali aos moinhos paulistas — eles recebem Cr$ 240 por
tolenada, e agora exigem o pagamento de Cr$ 400.

Segundo o presidente do Sindicato dos Transportadores
Autônomos de Cascavel, Vitorio Martinl, os camioneiros
estão exigindo pagamento inferior à tabela divulgada an-
teontem pela Fencavlr, e que estabelece, para o percurso de
101 a 150 quilômetros, o pagamento de Cr$ 430.

O Ministro Mário Andreazza, o Governador de Per-
nambuco. Marco Maciel, Diretoria do BNH e da Caixa
Econômica Federal, assinaram no Recife o maior contrato
de financiamento dos últimos meses, para casa própria
através do Sistema Cooperativo Habitacional (Inocoop),
cujo valor ascende ao montante de CrS 3 bilhões e 562
milhões destinados à construção de 3.680 casas e
apartamentos nos bairros do Cacote e Várzea, no Recife,
e na localidade de Paulista, situada na região metropolita-
na daquela Capital.

A operação foi considerada a mais volumosa desde
as recentes medidas restritivas de crédito adotadas pelo
Sistema Financeiro, e tornou-se possível graças ao em-
penho do Ministro do Interior, Mário Andreazza, bem
como ao trabalho político desenvolvido nos últimos
meses pelo Governador Marco Maciel, em suas sucessi-
vas audiências em Brasília,

O ato de assinatura do contrato, envolvendo várias
empresas, entre as quais a Construmat Engenharia e
Comércio Ltda., contou com a presença de centenas de
autoridades, tais como: o Diretor do BNH, Sr. Candal
Fonseca, Diretores da Caixa Econômica Federal, Srs. Gil
Macieira e Miguel Ethel, Secretário de Habitação de
Pernambuco, Engenheiro José Jorge de Vasconcelos
Lima, Secretário de Planejamento de Pernambuco, Sr.
Jorge Cavalcanti, além de parlamentares e líderes políti-
cos pernambucanos.

O Governador Marco Maciel assinalou, na ocasião,
que graças à decisão do Governo Federal em articulação
com o Executivo Pernambucano, o seu Estado deu um
significativo avanço no sentido de proporcionar melhores
condições de vida à população, e, dessa forma, minimizar
os efeitos de uma questão social que vem sendo
corajosamente combatida pelo Presidente Figueiredo.

Dr. Newton Rique
Presidenta da Associação Brasileira de Shopping Centers.

Na opinião do empresário Newton Rique, o conjunto do Rio Sul ê uma das
realizações mais importantes do setor privado no Rio de Janeiro nos últimos anos.

A cidade se enriqueceu com este conjunto, ganhou um novo ponto de referência,
acentuou o deslocamento do centro de negócios para fora do centro. -

Newton Rique é empresário com atuação na área imobiliária e Presidente da
Associação Brasileira de Shopping Centers.

O Rio Sul é mais uma manifestação do talento de José Luiz Moreira de Souzj Foi
Vidar.

. r.i incoroora
determinação pessoal.

uma iniciativa que consumiu criatividade, imaginação, trabalho e muita coragem. Tem
uma força notável por incorporar na sua concepção e realização uma formidável

Observa o empresário que o Shopping Center Rio Sul tem superado todas as
previsões em freqüência de pessoas e êxito das lojas.

A torre de escritórios, que. apesar de sua circulação independente do shopping, se
beneficiará da proximidade desse centro de comércio e lazer, é um empreendimento
que antecipa igual êxito. Ele sustenta que todos os centros de serviços localizados ao
lado de verdadeiros shopping centers tem alcançado grande sucesso e cita além de
exemplos do exterior, exemplos de Sáo Paulo com o tamástico desenvolvimento de
escritórios na Faria Lima. após a implantação do Shopping Center Iguatemi e exemplo da
Bahia que ao lado do Shopping Center Iguatemi-Bahia realizou o Centro Empresarial
Iguatemi que foi o maior sucesso de vendas do mercado imobiliário baiano.

Newton Rique tem seu próprio escritório fora do centro da cidade e revela que está
bastante satisfeito com esta sua opção.
A localização, a seu ver, e uma das grandes vantagens da Torre.

Eu creio que os empresários que escolherem a Torre Rio Sul para instalação dos seus
escritórios ou mesmo para investimento ficarão bastante satisfeitos. Considero que as
características do projeto e as condições de pagamento sáo altamente favoráveis. Para
lá pretendo transferir meu escritório.
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VENDAS: (*) 221-6800
fll Electronic do BrasilREVENDEDOR

AUTORIZADO Departamento de Telecomunicações
Rua do Rosário, 159 - loja - Tel.: Geral (») 221-6800

(Este comunicado tem finalidade exclusivamente inlormaliva)
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J SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S/A

Cr$ 319.200.000,00
As Instituições Financeiras abaixo relacionadas comunicam

que foram totalmente subscritas e integralizadas
266.000.000 de ações preferenciais

resultantes do aumento de capital de
Cr$ 490.000.000,00 para Cr$ 756.000.000,00

ao preço de Cr$ 1,20, sendo Cr$ 0,20 de ágio
autorizado pela AGE de 23.06.80

Emissão liderada por

Banco Crefisul de Investimento S.A*
Banco Bamerindus de Investimento S.A!1

Com a participação de

Banco de Investimentos Lar Brasileiro S.A*
Banco Nacional de Investimentos S.A.
Banco Real de Investimento S.A.
SN Crelisul S.A. Sociedade Corretora
Marcelo Ferraz S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Sodril S.A. Corretora de Titulos e Valores
Celtec S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Divisa S.A. Corretora de Câmbio, Titulos e Valores
Mobiliários
Fator S.A. Corretora de Valores e Câmbio
Graphus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários*
Open S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários'
Zaluski Corretora de Titulos e Câmbio Ltda.
Indusval S.A. Corretora de Titulos e Valores Mobiliários
Novação Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Lojicred Corretora de Câmbio e Titulos S.A.
Pecvs Corretora de Valores e Câmbio S.A.
Lastro Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.
Âncora Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.
Renascença Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
Ltda.
Camargo Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
Ltda.
Theca Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.
Crefisul Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

Banco Boavista de Investimentos S.A.
MultiBanco Internacional de Investimentos S.A.*
Banco Econômico de Investimento S.A*
Novo Norte Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
BMG Corretora S.A.
Banestado S.A. Corretora de Câmbio, Titulos e Valores
Mobiliários
Queiroz Vieira S.A. Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio
Corretora Souza Barros Câmbio e Titulos S.A.
Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Isoldi S.A. Corretora de Valores Mobiliários
Tieppo S.A. Corretora de Câmbio e Titulos
Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Titulos e Valores
Mobiliários
Laureano S.A. Corretora de Valores
Cia. Santaclara Distribuidora Nacional de Titulos e Valores
Mobiliários
Escritório Rizzo Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliários Ltda.
Paulista de Valores Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliários S.A.
Griffo Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.
I.V. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.
Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

APOIO FINANCEIRO DO PROCAP

As Instituições assinaladas com asteriscos obtiveram financiamento do "Programa Especial de Apoio à Capitalização da Em-
presa Privada Nacional • PROCAP". do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico -BNDE, no valor de Cri 100 milhões, po-
dendo repassar a investidores pessoas f isicas todos os benefícios e vantagens do Programa, na forma da regulamentação perti •
nente.Ás características básicas do financiamento sào;

Montante: máximo de 500 ORTN. por investidor;
Prazo: 4 (quatro) anos, com até 1 (hum) ano de carência;
Correção Monetária: 70% (setenta por cento) da variação das ORTN;

• Juros: 10% (dez por cento) ao ano;
Contrapartida de Recursos Próprios: mínimo de 30% do valor das ações adquiridas.

INCENTIVO FISCAL

As pessoas físicas poderão reduzir do imposto de renda devido o montante equivalente até 30% (trinta por cento) do valor subscrito e
efetivamente integralizado. observado o limite global de redução, em função da classe de renda bruta. Para gozarem desse incentivo
fiscal, as ações devem permanecer indisponíveis pelo prazo de 2 (dois) anos. conforme o DL 1338/74 e legislação posterior.

A emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários
sob N.° SEP/GER/REM - 80/060 de 25.08.80

BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO S.A.
ASSOCIADO AO Dl IBANK

Sào Paulo Alameda Santos. 2477 ¦ Tels 8520850• 8520956 • Hio • Rua Santa Luiid.651 ¦ 9' e 19° andares • Tels
Porto Alegre • Av. Alberto Bins. 374/376 ¦ 5:- ao 7" andar ¦ Tel: 33-7766 • Belo Horizonte • R. Esointo Santo. 871-5'

•220-3141 • 220-2841
andar • Tel.: 226-9607

Curitiba • Rua Comendador Arau|0. 143 ¦ Loias 13 e 14 ¦ Tel.. 223-1922 - Brasília ¦ SCS 06 - Bloco B ¦ 2: andar LO|a 186 ¦ Tel: 225-7786

;
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Carvalho acusa CVM de entravar o mercado
Ao afirmar que a intervenção estatal

Já atingiu níveis "Insuportáveis" que im-
pedem a eficiência do setor privado, o ex-
presidente da Bolsa do Rio, Fernando
Carvalho, criticou duramente a CVM —
Comissão de Valores Mobiliários, rotu-
lando seus membros de "neófltos Indevi-
damente guindados à condição de auto-
ridades". No seu entender, sua "falta de
sensibilidade e de conhecimentos técni-
cos tem entravado, significativamente, o
desenvolvimento do mercado de capitais
em nosso país".

Ao discursar na cerimônia em que se
despedia do quinto mandato como presi-
dente do Conselho de Administração,
passando o cargo para Carlos Liberal,
eleito ontem, ele acusou a CVM de guar-
dar há um ano em suas "gavetas mofa-
das" projetos da maior importância: a
Inclusão de investidores no Conselho, a
abertura do pregão a corretoras de todo o
Brasil, ou ainda a semente do mercado
nacional — o Telepregão, que possibilita
operações de todo o país a qualquer
momento e ao preço mais justo.

No balanço de seus nove anos no
Conselho, exposto para 25 corretores pre-
sentes à assembléia-geral da entidade,
Fernando Carvalho mostrou as transfor-
mações pelas quais a Bolsa passou:

— A Bolsa saiu de um prejuízo de Cr$
576 milhões a preços correspondentes,
em 72, para um lucro liquido que deverá
atingir Cr$ 800 milhões este ano. Este

resultado elevará nosso título patrimo-
nlal para Cr$ 26 milhões, ou seja, uma
valorização nominal de 27.355% em cinco.
anos. Isto nos permitiu Iniciar efetiva-
mente os trabalhos de construção do
novo prédio, antiga aspiração da classe
que espero ver concretizada nos próxi-
mos anos.

"A fé no mercado, nos princípios da
eficiência, da inovação e da persistência"
levaram a Bolsa, durante sua gestão, a
modernizar e sofisticar seus serviços: fo-
ram montados um sistema de teleproces-
samento~de dados que trouxe maior"transparência e segurança" ao merca-
do, uma custódia que abriga 6,8 bilhões
de ações, um sistema de telefonia que
interliga' investidores de seis Estados ins-
tantaneamente e ainda as operações a
Futuro — sistema "eficaz de controle de
risco e especulação sadia".

Acentuando náo querer transmitir
pessimismo na hora da despedida, Fer-
nando Carvalho lembrou que as dlflcul-' dades que presenciou e viveu foram, exa-
tamente, as razões de seu estímulo. Os
passos dos que desejam crescer — frisou
— são cortados pela luta entre a liberda-
de de iniciativa, a capacidade de assumir
riscos e a incompetência das máquinas
burocráticas.

Emocionado, ele foi aplaudido de pé
pelos corretores, que aprovaram por una-
nlmidade um voto de louvor proposto

pelo ex-conselheiro Luiz Felipe Índio da
Costa.

A volta de Liberal
Carlos de Almeida Liberal foi eleito à

tarde presidente do Conselho, cargo que
ocupa pela terceira vez. Nào discursou,
nem quis receber a Imprensa. O recado,
transmitido por seu assessor de Impren-
sa, é que "o dia é do Fernando".

Desde a manha, o movimento na Boi-
sa foi intenso: 63 corretores votaram para
renovar parte de seu Conselho: para
mandato de três anos, foram eleitos
Adolfo Oliveira e Geoffrey Greenman,
das corretoras Adolfo Oliveira e Delmon-
te; para a vaga de um ano, Cláudio
Goulart Pessoa, da Fator.

O vice de Liberal é Enio Rodrigues, da
Cotlbra, e ambos concorreram em chapa
única. A única disputa foi travada para a
vaga de um ano: os candidatos de oposi-
çáo, Ricardo Calazans (Graphus) e José
Borges Fortes (Arbi), foram derrotados
por 20 votos, contra 41 dados a Cláudio
Pessoa e seu suplente Roberto Costa.

Dos três concorrentes a representante
das empresas abertas, ganhou novamen-
te o ex-presidente das Lojas Brasileiras,
Mário Gustavo Basbaum, que recebeu 41
votos — contra 11 dados a José Goulart,
da Docas de Santos, e sete a Maurício
Corrêa, da Brahma. Como suplente de
Basbaum, continua o representante da
Souza Cruz, Amándlo Machado.

Arquivo

Fernando Carvalho

EMPRESAS

Banerj

Carlos Liberal

O Banco do Estado do Rio de
Janeiro Inaugura no próximo
dia 11, às 18 h, sua agência da
Avenida Paulista, em Sào
Paulo.
Estub

Emrecente viagem à Europa,
o presidente da Estub, João Ri-
cardo Mendes, manteve conta-
tos com novos mercados no
sentido de desenvolver seu vo-
lume de exportações. Na Sue-
cia, o empresário manteve en-
tendimentos com empresas do
pais, visando o mercado do
Oriente Médio.
HDL

A HDL — Indústria e Comer-
cio de Aparelhos Eletrônicos
Ltda — de Itu (SP), já definiu
seu programa de exportações
para 1981. Os países da Améri-
ca do Sul — especialmente Ar-
gentina, Chile e Uruguai — e
ainda os Estados Unidos, deve-
rão dentro de pouco tempo es-
tar recebendo a sua linha de
automatização de portões com
sistema óleo dinâmico. Foram
feitos, ainda, contatos para ex-
portação de porteiros eletròni-
cos para países árabes.

CSN
O Banco Nacional do Desen-

volvimento Econômico apro-

vou um financiamento de Cr$ 2
bilhões 733 milhões para a im-
plantação do estágio 3 da Com-
panhia Siderúrgica Nacional,
que elevará a produção de aço
de 2 milhões e 500 mil toneladas
para 4 milhões e 600 mil tonela-
das por ano. O Investimento
total na implantação do estágio
3 é de Cr$ 117 bilhões e o finan-
clamento do BNDE correspon-
de a 13,8%. Além disso, a subsi-
diária do banco, a Finame, fi-
nancla a parte de equipamen-
tos nacionais. O novo estágio
da Siderúrgica Nacional estará
implantado no final do ano que
vem.

Arecip
José Eduardo de Oliveira

Penna, da Letra Imobiliária, foi
eleito por aclamação presiden-
te da Associação Regional das
Entidades de Crédito Imobiliá-
rio e Poupança, em substitui-
çáo a Welman de Queiroz, que
presidiu a Arecip por quatro
anos.

Publicidade

O mercado publicitário brasi-
leiro ganha, hoje — Dia Mun-
dlal da Propaganda — uma no-
va agência: a Universal & Grey,
que passará a funcionar no Rio
de Janeiro utilizando padrões

brasileiros e metodologia inter-
nacional. A Universal & Grey é
o resultado da associação do.
Grupo Supergasbrás com* a-
Grey Advertislng Inc, oitava"
agência do mundo, com fatura-
mento superior a 1 milhão'de
dólares. O presidente da Grey
Internacional, John J. Destler,
estará no Rio hoje para o lança-
mento da agência e, amanhã,
vai a São Paulo, onde manterá
contatos com profissionais liga-
dos ao setor publicitário. '

Belgo-Mineira
A Companhia Siderúrgica

Belgc-Mlnelra obteve nos pri-'metros nove meses deste ano
um lucro liquido de Cr$ 1 bilhão
287 milhões 11 mil, equivalente
a 10,2% de sua receita no perio-
do. Sua subsidiária, a Sarnitri
S/A Mineração da Trindade,
conseguiu sair do vermelho,
com um lucro de Cr) 285 ml-
lhões. Outra empresa do grupo,
a Samarco Mineração S/A,.
apresentou Cr$ 294 milhões de
lucro.
Mannesmann

A Mannesmann conseguiu no
terceiro trimestre deste ano um
lucro de Cr$ 268 milhões, o que,
entretanto, ainda foi lnsuflcien-
te para equilibrar a situação da
empresa este ano, pois seu re-
sultado negativo acumulado
até setembro foi de Cri 228 ml-
lhôes.

COTAÇÕES DA BOLSA DO RIO

"O mercado está tão apático", comentava
ontem um operador, "que nem a noticia de desço-
berta de petróleo na Bahia mexeu com a Bolsa",
ao contrário do que habitualmente ocorre, Só as
ordinárias de Petrobrás tiveram uma alta modera-
da de 2,47%, enquanto as preferenciais nem cons-
taram da lista das maiores valorizações. Dos Cr$
460 milhões negociados, 40%, segundo fontes do
mercado, foram relativos às operações do maior
Investidor individual do Rio, Joào Jabour, que
teria vendido à vista e comprado a termo ações do
Banco do Brasil, Petrobrás, Brahma e Pains—por
coincidência, exatamente os cinco papéis de
maior volume de negócios. Como faltam quatro
pregões para o vencimento dos contratos a Futu-
ro, a expectativa é ainda de manutenção da pres-
são vendedora.

Titulo»
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Acesita op
Aconorte ma
AGGSop
Alpargatas pp
B. Amazônia on
B. Brasil on
B. Brasil pp
B. Est. MG on
B. Itaú ps
B. Nacional on
B. Nacional pn
Barbara op
Belgo Min. op
Boz. Simonsen op

Boz. Simonsen pp
Bradesco os

Bradesco ps
Bradesco Inv os

Bradesco Inv ps
Brahma op
Brahma pn
Brahma pp
Casas Banha op
Cédula pn

1,10 1,07. 1,07 -3,60
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0,75
3,30
3,55
0,70
1,50
2,06
2,06
0,95
3,25
2,20
3,00
1,65
1,65
2,65

2,65
1,95
1.42
1,55
7,50
1,80

0,75 0,75
3,25 3,32
3,50 3,52
0,70 0,70
1,50 1,50
2,06 2,06
2,06 2,06
0,95 0,92
3,12 3,14
2,20 2,17

3,00
1,65
1,65
2,65

2,65
1,95
1,42
1,54

7,50
1,80

3,00
1,65
1,67
2,65

2,65
1,95
1,42
1,55

7,50
1,80

Est
Est

• 1,68

Est
Est
Est

•7,07
-3,09

Est
3,45

bt
1,21

Est
at

Est

Est

104,90

135,71
266,13

153,06
174,74
160,00

144,23
167,46
167,48
122,67
261,67
143,71
157,89
114,58
115,97
133,84

149,72
219,10

97,93
174,16

206,04

164
903
117
370

1.166
20.124
4.814

13
80

I
926
110
333
69

2
1

752
35

50
3.649

1
3.581

6
4

Cemig d s pp
Cesp ex/1 pp
Clm. Coue pp
Cosiguo os

Docas Santos d d op
Docas Santos ex/ d op
Engesa op

Ferbasa pp
Ferro Bros. op
Ferro Bros. pp
Fertisul pp
Finam ci
FInor ci
Fiset Pesco ci
Fiset Reflor. ci

Imcoiul ex/bs pp
lachpe op
lochpe pp
Itap pp
Kolil Shebe pp
L Americanas c/d os
Light op
Lobros pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Moinho Flum. c/db op

Nova America op

Pet. Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pp
Sarnitri op
Sid. Pains pp
Souza Cruz op

Tecnosolo pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pn
Tibras eb

Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unipor an
Unipar bn
Unipor ma
Unipar mb

Vale R. Doce pp
White Atort. c/d op
White Mart. ex/d op

0,47 0,48 0,48 Est 184,62
0,48 0,48 Est 123,08 300
3.50 0,48 3,55 3,55 —
1.51 1,51 1,51 73,66
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1,65 1,68 1,66 2,47 150,91
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0,78 0,78
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5,40 5,40
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Acesila OP
Acesita OP
B. Brasil PP
B. Brasil PP
Brahma PP
Brahma PP
Brasll|uta PP
Brosilluta PP
Mannesmann OP
Mannesmann OP
Petrobrás PP
Petrobrás PP
Vale R. Doce PP
Vale R. Doce PP

Dez 1,06 1,08 2.090
Fev 1,23 1,23 100
Dez 3,55 3,58 4.710
Fev 3,97 3,99 4.270
Dez 1,61 1,61 7.800
Fev 1,80 1,81 7.800
Dez 4,80 4,80 1.110
Fev 5,40 5,40 1.110
Dez 1,65 1,66 380
Fev 1,85 1,86 380
Dez 2,49 2,52 18.490
Fev 2,80 2,83 26.210
Dez 6,10 6,23 4.420
Fev 6,70 6,89 3.790

Os números do pregão
Papel» mal» negociodo» ò vMa, em dinheiro: B. Brasil ON (36,75 %),

Pains PP (12,69%), Petrobrás PP (9,66%), B. Brasil PP (9,34%) e
Brahma OP (3,92%)

Na quantidade de titulo.. B. Brasil ON (26,71%), Pains PP (15,29%),
Petrobrás PP (9,13%), FInor Cl (9,05%) e B. Brasil PP (6,38%)

IBV: médio II mil 236 (-0,5%); final 11 mil 101 (-1,2%)
IPBV: 1 mil 4 (est).
Media SM ontem: 172.513, anteontem: 179.161; há uma semana: 165.

777, há um mei: 181.439, há um ano: 122.887
OkIIoçSO! Dai 54 oçáes da IBV, 7 subiram, 15 caíram, 13 ficaram

estáveis, 19 náo foram negociadas
Moloi»» alta» do IBV, em reloçoo ao pregão anterior: Cicasul PP (8,60%),

Bozono PP (3,45%), Petrobrás ON (2,47%), M. Fluminense OP
(2,04%) e L Americanas OS (1,32%)

Matem bal «o» do IBV, em relooSo oo pregáo anterior: Barbará OP
(7,07%), Ferro Bra». PP (6,80%), Pet. Ipiranga PP (5,10%), Sarnitri OP
(4,73%) e Acesita OP (3,60%)

NOTA: O IBV med loeodo fechamento »6o ca leu lado» pela Bolsa levando
em conta tua oecllafoo «obre a pregão anterior. O gráfico repreeen-
Ia a media ao IBV a cada mela hora, no pregão do dia.

Volume negociado

3)6
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À vista
A termo
M. Futuro
Totol
Móis alto do ano (21/5)
Mais baixo do ano (2/1)

Quan!
75.439.396
8.000.000

83.660.000
167.099.396

Cr$
181.890.516,66
28.789.950,00

252.102.600,00
462.783.066,68

764.426.759 4.002.421.113,70
58.185.750 123.249.433,18

COTAÇÕES DA BOLSA DE SÃO PAULO

SSo Paulo — O mercado paulista de
ações registrou nova baixa ontem de
0,1% devido à queda dos preços médios
das ações blue chlps e dos títulos de 2a
linha, em 1,2% e 1,1%, respectivamente.
O volume apurado somou Cr$ 217 ml-
lhões 889 mil, 9,3% a mais que o obtido
no dia anterior.

Petrobrás PP liderou a lista das
mais negociadas, com Cr$ 18 milhões,
seguida por Lojas Americanas ON, com
Cr$ 15,7 milhões. Telesp OP registrou a
maior alta do dia, 7,4%, fechando a Cr$
0,29, destacando-se ainda Ford do Bra-
sil OP, com uma alta de 2,8%, fechando
a Cr$ 14,30.

Bicicleta Monark OP, a Cr$ 3,20,
acusou uma baixa de 8%, seguida por
Solorrico PP, com queda de 5,7% e
último preço em Cr$ 1,32. A participa-
çáo das blue chlps no volume geral
correspondeu a 12,4% do movimento à
vista. O volume negociado a termo re-
presentou 2,7% do total Suas opera-
ções distribulram-se por prazos de ven-
cimento em 30 dias, 59,2%, e em 60 dias,
com 40,8%.

Açáo Abert. Med. Fech. Ouont.
1000

Ação Abert. Med. Fech. Ouont.
1000

Ação Abert. Méd. Fech. Ouont:
1000

Afão Absrl. Med. Fech. OuaiU.
1000

Acesita op
Aços Vill pp
Aços Vill pp
Adubos Cro pp
Alpargatas ap
Alpargatas pp
Amazônia on
And Clayton op
Antarct Nord on
Antarct Nord pn
Arno pp
Artex pp
At ma pp
Auxiliar pn
Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Bardella pp
Botes Brasil op

1,10
0,80
0,75
2,00
6,70
6,50
0,76
1,80
1,40
1,80
5,00
4,20
0,90
0,90
0,55
0,62
0,62
0,67
4,45
3,85

1.10 1,10 140
0,81 0,85 332
0,75 0,76 231
2,00 2,00 1.500
6,63 6,60 415
6,48 6,40 1.352
0,76 0,76 200
1,60 1,80 367
1,40 1,40 10
1,60 1,60 21
4,97 5,00 558
4,06 4,05 129
0,90 0,90 40
0,90 0,90 1.527
0,57 0.58 324
0,62 0,62 12
0,62 0,62 6
0,67 0,67 783
4,35 4,35 126
3,65 3,85 7

Belgo Minelr op
Blc Monark op
Biobras op
Bradesco on
Bradesco pn
Bradesco Fin pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn
Bradesco Tur pn
Brahma pp
3raill on
Brasil pp
Brasi met op
Brasmotor op

Cacique pp
Casa Anglo op
Anglo pp
CBV Inds Mec pp
Cerv Polar on
Cesp on
Cesp pn
Cesp pp
Cevai pn
Cia Hering pp
Cim Caue pp
Cim Ifau pp
Cimetal pp
Cobrasma pp
Coest Const pp
Confab pp
Const Beter pp
Copas pp
Corbetto pp
Cosigua on
Cosigua pn
Cruzeiro Sul pp
Diâmetro Emp op
Diâmetro Emp pp
Docas Santos op
Dona Isabel pp
Duratex pp
Elekeiroz pp
Eletrobrás pp
Elevad Sur pp
Eluma pp
Engesa op

Mangels Indl. pp
Mec. Pesada pp
Mendes Jr. pp
Merc. S. Paulo on
Mesbia op
Mesbia pn
Met. Gerdou pp
Moinho Sant. op
Montreal pp

3,20 3,20 3,20 2
3,30 3,23 3,20 712
1,80 1,80 1,80 -135
1,70 1,65 1,65 1.073
1,70 1,66 1,65 4.665
1,70 1,70 1,70 191
2,65 2,65 2,65 219
2,65 2,65 2,65 666
1,70 1,70 1,70 97
1,60 1,55 l;55 66
3,35 3,35 3,32 719
3,53 3,52 3,50 1.428
1,95 1,95 1,95 10
4,25 4,25 4,25 50

3,30 3,30 3,30 1.630
2,85 2,65 2,85 603
2,65 2,65 2,65 I
3,20 3,20 3,20 27
1,38 1,35 1,32 390
0,35 0,35 0,35 120
0,40 0,40 0,40 150
0,47 0,47 0,46 1.109
4,40 4,32 4,30 1.000
6,90 6,82 6,80 500
3,55 3,55 3,55 570
4,90 4,90 4,90 212
0,60 0,60 0,60 150
1,23 1,23 1,25 1.043
0,53 0,53 0,53 50
1,25 1,27 1,28 1.989
0,34 0,34 0,34 600
2,55 2,55 2,55 100
1,05 1,00 1,00 390
1,50 1,50 1,50 78
1,70 1,67 1,65 666
1,75 1,71 1,75 20

1,55 1,55 1,55 10
1,65 1,65 1,65 10
2,90 2,90 2,90 1.623
0,67 0,67 0,67 1.210
2,17 2,14 2,10 405

3,70 3,70 3,70 10
0,80 0,60 0,80 10
1,90 1,90 1,90 4
2,00 1,99 1,97 610

11,99 12,00 12,00 198

2,65 2,65 2,85 20
1,39 1,36 1,35 908
2,60 2,80 2,80 631
1,80 1,80 1,60 162
2,80 2,80 2,80 10
3,00 3,00 3,00 9
4,09 4,06 4,05 1.000
3,90 3,84 3,80 1.972
0,65 0,65 0,65 200

Mui ter pp
Nacional on
Nacional pn
Nord. Brasil pp
Noroeste Est. pn
Noroeste Est. pp
Olvebra pp
Ofion pp
Orniex pp
PBK Emp. Imob. pp
Perdigão pp
Pérsico pn
Petrobrás on
Petrobrás pp

l Peve on
Pirelli on
Pirelli op
Pirelli pp
Premeso pp
Prometa I pp
Prosdócimo pp
Randon pp
Real on
Real pn
Real Cia. Inv. on
Real Cons. pn
Real Cons. pn
Real Cons. pn
Real Cons. pn
Real Cons. pn
Real Cons. on
Real de Inv. on
Real de Inv. pn
Real Pari. pn
Ericsson op
Est Paraná pn
Estrela pp
FNV pp
Farol pn
Fer Lam Brás on
Fer La m Brás pn
Fer Lam Brás pp
Ferro Brás pp
Ford Brasil op
Francês Bros on
Frigobras pp
Fund Tupy on
Fund Tupy op
Fund Tupy pn
Fund Tupy pp
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
Hot Bradesco on
lAPop
IAP pp
Iguaçu Café op
Iguaçu Cate pp

1,60
2,06
2,06
1,20
1,40
1,30
2,00
0,90
1,60
3,00
4,75
2,20
1,65
2,58
1,14
0,90
1,50
1,40
0,90
1,05
2,80
1,70
1,28
1,26
1,40
1,60
1,60
1,57
1,60
1,57
1,60
2,00
2,00
1,70

1.15
1,61
3,85
1,90
4,20
0,72
0,90
1,11
0,96
14,30
1,85
3,70
1,00
1,12
1,00
1,20
2,06
2,06
1,00
1,80
1,75
2,30
2,10

1.62 1,62 1.213
2,06 2,06 56
2,06 2,06 96
1,20 1,20 28
1,40 1,40 25
1,30 1,30 238
2,00 2,00 40
0,90 0,90 340
1,60 1,60 144
3.00 3,00 300
4,72 4,70 155
2,20 2,20 85
1.63 1,61 211
2,54 2,51 7.127
1,14 1,14 36
0,90 0,90 1
1,50 1,50 2.071
1.39 1,40 67
0,90 0,90 100
1.01 1,00 1.100
2.80 ,260 100
1,70 1,70 1.000
1,26 1,26 283
1,26 1,28 456
1.40 1,40 60
1,60 1,60 3
1,60 1,60 2
1,57 1,57 65
1,60 1,60 20
1,57 1,57 30
1,60 1,60 30
2,00 2,00 24
2,00 2,00 137
1,70 1,70 2

f.15 1,15 360
1.81 1.81 20
3,85 3,85 20
1,90 1,90 150
4,20 4,20 45
0,72 0,72 161
0,90 0,90 79
1,16 1,14 630
0,96 0,96 45

14,33 14,30 590
1,65 1,85 15
3,52 3,50 1.000
1,00 1,00 7
1,11 1,10 105
1,00 1,00 11
1,25 1,25 250
2,06 2,06 39
2,06 2,06 12
1,00 1,00 1
1,81 1,61 743
1,75 1,75 7
2,30 2,30 400
2,10 2,10 60

Ind Villares pp
Inds Roml op
lochpe pp
Itap pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Itausa pn
Itausa pp
Light op
Lobros pp
Lojas Americ on
Madeirit pp
Magnesita pp
Manah pp
Manasa pp
Real Port pn
Real Port pn
Real Port pn
Real Port on
Real Port on
Ref ripar op
Ref ripar pp
Sadia Concor pp
Schlosser pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Aconorte pp
Solorrico pp
Souza Cruz op
Sudameris on
Suzano pp
Tel B Campo on
Tel B Campo op
Tel B Campo pn
Tel B Campo pp
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tex G Colfot pp
Transbrasil pp
Transparana pp
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unipar on
Unipar pp
Vale R Doce pp
Varig pp
Veptan pe
Vidr Smorina op
Whlt Martins op
Whit Martins op
Zanini pp

1,15
0,96
1,52
2,30
1,75
1,50
6,20
6,00
6,30
0,64
2,30
3,19
1.10
2,20
3,40
3,10
1,67
1,70
1,67
1,70
1,67
1,90
2,40
3,95
2,28
0,39
2,20
1,70
1,40
2,35
1,20
1,25
0,26
0,15
0,70
0,70
0,21
0,75
0,26
0,28
1,21
1,20
1,35
1,50
3,80
1,21
1,22
1,40
2,81
5,39
6,10
1.95
2,45
1,40
2,50
2,50
1,30

1,15
0,96
1,52
2,30
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1,50
6,20
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3,10
1,67
1,70
1,67
1,70
1,67
1,90
2,40
3,96
2,28
0,38
2,20
1,70
1,31
2,35
1,20
1,25
0,26
0,15
0,70
0,70
0,21
0,75
0,28
0,28
1,20
1,20
1,35
1,50
3,60
1,20
1,22
1,40
2,81
5,40
6,02
1,99
2,13
1,40
2,50
2,50
1.26

1,15
0,96
1,52
2,30
1,75

140
1.011

60
500

12
1,50 2.238
6,20
6,00
6,30
0,63
2,30

59
36

1.190
642

26
3,10 4.920
1,10 465
2,20 4
3,30 1.052
3,10 150
1,67
1,70
1,67
1,70
1,67
1,90
2,40

85
38
20
46
II
30

1
4,00 2.129
2,28 997
0,38
2,20
1,70
1,32
2,35
1,20
1,25
0,25
0,15
0,70
0,70
0,21
0,75
0,29
0,28
1,21
1,20
1,35
1,50
3,80
1,20
1,22
1,40
2,81
5,40
6,00

980
15
16

253
41

4
25
30

5
27

3
26
10

174
7

174
5

355
100

13
166
311
738

6
1.100

53
1,95 2.663
2,10 119
1,40 2.755
2,50 40
2,50 40
1,25 230

COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVAlQKÇUE

A Bolsa de Valores de No-
va Iorque apresentou-se em
baixa ontem, com o Índice
industrial Dow Jones caindo
2,12 pontos, flxando-se em
972,27 pontos no fechamen-
to. A sessáo com moderada
atividade negociou apenas
43 milhões 43 mil toneladas,
contra 52 milhões 34 mil no
dia anterior. O Índice com-
posto da Bolsa fechou a
78,81 pontos. Pontes do mer-
cado Informaram que co-
mentários de uma queda na
atividade econômica, o au-
mento na taxa de juros e o
agravamento das tensões no
Oriente Médio e na Europa
Oriental influenciaram ne-
gatlvamente a sessão.

Nova Iorque: Foi o seguinte o Media Dow Jones na Bolsa de Valores de Nova Iorque, ontem:

Actos
30 Industriais
20 Transportes
15 Serviços Públ.
65 Ações

Abertura Máxima
971,93 981,57 963,57
408,34 412,83 403,79
115,70 116,46 114,50
378,72 382,41 375,05

Mínima Fechamento
972,27
407,86
115,55
378,57

Foram os seguintes os preços finais no Bolsa de Valores de Nova Iorque, ontem, em
dólares:
Aircolnc
AlcanAIum
AIliedChem
AIlisCholmers
Alcoa
Am Airlines
AmCynamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
Anaconda
Asarco
Atlliichtiecld
AvcoCorp

46
351/4
575/6
361/4

65
91/4

321/4
465/6
223/4

40
471/2
703/3
275/8

BendixCorp
Bon Cp
Bethtehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
BraniH
Brunswick
BourroughsCorp
Campal Soup
Caterpillar Troc
CBS
Celanese

551/4
191/2
271/2
3B1/2
363/8
417/8

5
16

503/8
26 1/2
61 1/2

51
54

ChaseManhotbk 431/2
ChessieSystemrn 30
ChryslerCorp 61/2
Citicorp 21
CocaCola 91/4
Colgate Palm 13 3/4
ColumbiaPict 41 1/4
Com.Sotellite 471/4
Cons Edison 21 5/8
ConlrolData 691/2
Corning Glass 691/2
CPCIntil 621/4
Crown Zellerbcch 52

Dow Chemical
Dresserlnd
Dupont
Eastern Air
Eastman Kodak
El PassoCompanyn
Easmark
Exxon
Fi res tone
Ford Motor
Gen Dynamics
Gen Elwtric
Gen Foods
Gen Motors
GTE
Gen Tire
GettyOil
Gillette
Gcodrick
Goodyear
Gracew
GTATL&PAC
GuifOil
Gulf&Western
IBM
Int Harvester
Int Paper

33 3/8
531/4
415/8

8
66 7/8
291/8
563/4

84
97/6

211/2
391/2
595/8
291/6
43 1/8
261/4

20
101

265/8
23 7/8
161/4

58
51/4

483/4
171/4

68
285/8
451/4

Int Tel & Tel
Johnson & Johnson
KaiserAlumin
KennecortCop
Litton Indust
Lockheed Ai rc
LtvCorp
ManafactHonover
McOonelIDoug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
NatDistilliers
NCR Corp
NL Indust
Occidental Pet
Oli n Corp
Owens Illinois
PocificGas&EI
Pon Am World Air
Pespsico inc
Pfizer Chos
PhillipMorris
Phillips Pet
Polaroid
Procter 4. Gamble

301/8 I
901/8
193/4
173/4
761/4
32 7/8

18
293/4
451/8
773/8
64 3/6
651/4

24
293/8

69
771/4
38 7/8
205/8
26 5/8
20 1/4

5
25

48 1/8
413/8
561/4
265/8

36

RCA
Reynolds Ind
ReymoldsMet.
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Strs
Scort Paper
Sears Roebuck
ShellOil
SingerCo
SmithkelineCorp
Sperry Rand
STDOilCalif
STD Oil Indiona
Stown
Studew
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
TwentCenf Fox
Union Carbide
Uniroyol
United Brands
US Industries /
US Steel

301/4
353/8
353/8
407/8

1051/4
291/4
23 1/8
15 1/8

55
115/8
761/2
551/8

1091/4
69

110
217/8

217
501/8

50
1391/4
301/4

55
49 1/8
51/4

14
6

24 1/8

SERVIÇO FINANCEIRO

Títulos públicos
Com pouquíssimas operações

de compra e venda de Obriga-
ções Reajustávels do Tesouro
Nacional, o mercado financeiro
voltou a concentrar seus nego-
cios nos financiamentos de po-
sição por um dia, cujas taxas
foram sustentadas pelo Banco
Central e Banco do Brasil. As
operações foram realizadas en-
tre 53,20% e 63,60% ao ano, em
mercado pressionado durante
todo o periodo, Inclusive, com
níveis diferenciados pelo porte
das Instituições.

Nos poucos negócios realiza-
dos, as ORTNs de cinco anos de
prazo e Juros de 8% ao ano, com
vencimento em maio e outubro,
foram cotadas a 102,70% e
102,90% e a 101,80% e 102,00%
do valor nominal do mês (Cr$
706,70), respectivamente para
compra e venda nos dois pra-
zos. Segundo a Andima, o volu-

ORTMG

me global de operações somou
Cr$ 110 bilhões 70 milhões.

, No mercado de cheques ad-
mlnlstratlvos, onde são nego-
ciados os títulos bancários —
CDBs (certificados de deposito
bancário) — e um reduzido vo-
lume de ORTNs e obrigações
estaduais, a seletlvldade para
concessão de financiamentos
de posição foi ainda maior.

Na verdade, todo o mercado
financeiro ainda nào se recupe-
rou da crise que provocou a
Intervenção do Banco Central
no Banco Regional e em três
instituições financeiras. On-
tem inclusive, voltaram a clr-
cular boatos sobre as dlflcul da-
des enfrentadas por algumas
instituições e até bancos. As
expectativas indicavam que o
Banco Central também poderá
optar pela Intermediação da
venda da empresa em dlflcul-
dade.

ORTSC

TIPO VENCIMENTO COMPRA VENDA

5 o 9% Io «em 1981
5 a 9% 2o sem 1981
5 a 9% Io sem 1982
5 a 9% 2o »em 1982
5 a 9% Io sem 1963
5 a 9% 2o sem 1983
5 a 9% Io tem 1984
5 a 9% 2o sem 1984
5 a 9% Io «em 1985
5 a 9% 2o sem 1985

103,10 1
102,15 1
101,05 1
100,65 1
100,20 1
99,85 1
99,55 1
99,05
98,85
98,55

03,60
02,85
01,90
01,60
00,75
00,45
00,05
99,85
99,60
99,05

TIPO
a 6%
a.7%

3 a 7%
3 a 8%
3 o 8%
5 a 8%
5 a 8%
5 a 9%
5 a 9%
5 o 9%
5 a 9%

VENCIMENTO
2° sem 1980
Io «em 1981
2o «em 1981
1° tem 1982
2o «em 1982
1° sem 1963
2° sem 1983
l°sem 1984
2o «em 1984
Io «em 1985
2° «em 1965

COMPRA
98,70

100,20 1
99,70 1
99,70 1
99,20 1
98,70
98,20
98,20
97,70
97,20
96,70

VENDA
99,70
01,20
00,70
00,70
00,20
99,70
99,20
99,20
98,70
98,20
97,70

Fonte Andima. Obs — As cotações apresentadas sâo de referência nâo significando,
necessariamente, a existência de negócios efetivos de compra e venda.

Mercado de LTN

Apetar do resgate de CrS 12 bllh6e> em
Letras do Tesouro Nacional, a liquidez do
mercado aberto esteve bastante estreita
ontem, com a maior parte dos bancos
procurando fazer caixa para o recolhimento
do IAPAS, hoje, no valor de CrS 10 bi lhôes.
Na próxima semana, os operadores acredi-
tom que o liquidez devera ser ainda mais
reduzida, pois os recolhimentos de tributos
coincidirão com o pagamento das indús-
trias do Rio e São Paulo a seus empregados,
Inclusive com o 13° salário — recursos que
levarão mais tempo para retornar ò rede
bancária com a proximidade das festas de
fim de ano. Ontem, apesar da atuação do
Banco Central e Banco do Brasil, através da
Gerência de Operações Financeiras, que
financiaram as instituições financeiras, os
financiamentos de posição por um dia
permaneceram pressionados durante todo
o período, com taxas osci lando entre 54% e
61,80% oo ano. Nâo houve operações de
compro e venda de titulo e o mercado
ainda registrou grande retração e seletivi-
dade na concessão de financiamentos,
diante de novos boatos de intervenção do
Banco Central e de dificuldades financeiras
de corretoras e distribuidoras. O volume de
operações somou Cr$ 69 bilhões 505 mi-
lhôes, segundo dados fornecidos pela AN-
DIMA. A seguir, os cotações das LTNs de
todos os vencimentos:

COMP. VENDAVENC.
10.12
17.12

51,50
50,60

50,50
49,30

19.12
24.12
31.12
07.01
14.01
16.01
21.01
28.01
04.02
11.02
13.02
18.02
25.02
04.03
11.03
18.03
20.03
25.03
01.04
08.04
15.04
17.04
22.04
29.04
06.05
13.05
15.05
20.05
27.05
03.06
19.06
17.07
21.08
18.09
16.10
18.11

51,00
50,65
50,40
55,90
55,65
55,53
55,30
55,10
54,80
54,60
54,48
54,30
54,10
53,75
53,55
53,40
53,18
53,00
52,78
52,55
52,33
52,15
51,95
51,73
51,55
51,35
51,23
51,05
50,85
50,60
49,75
48,90
48,00
47,00
46,00
45,00

50,00
50,00
49,75
55,50
55,25
55,13
54,90
54,70
54,40
54,20
54,08
53,90
53,20
53,35
53,15
5.3,05
52,78
52,60
52,36
52,15
51,93
51,75
51,65
51,33
51,15
50,95
50,83
50,65
50,45
50,20
49,05
48,20
47,30
46,30
45,30
44,30

Interbancário
O mercado Interbancário de

cambio para contratos prontos
apresentou-se oferecido ontem,
registrando um bom volume de
negócios. As taxas para telegra-
mas e cheques sltuaram-se en-
tre Cr$ 62,370 e Cr$ 62,400. O
bancário futuro esteve procura-
do, com volume regular de ne-
gõcios, realizados a Cr$ 62,515
mais 3,55% a 3,75% ao mês para
contratos com prazos de 30 a 91
dias, respectivamente.

Dólar e Ouro
_¦¦!__¦ I |»ll—. II— ¦ II I I ¦ I ¦

Londres — O dólar fechou
ontem sem tendência definida
nos mercados de câmbio da
Europa, enquanto o preço do
ouro subiu um pouco em tran-
saçòes moderadas, apresentan-
do alta de 5 dólares a onça em
Londres. O dólar fechou com
ligeira alta em Frankfurt, Paris,
Bruxelas e Tóquio. Em Lon-
dres, a moeda foi cotada a
2,3455 dólares a libra, contra
2,3435 no dia anterior.

Taxa do Euromercado
A taxo interbancária de câmbio de Londres, no mercado do eurodólar, fechou

ontem, para o periodo de seis meses em 17%. Nas demais moedas foi o seguinte o
seu comportamento, segundo dados do Banco Central.
Prazo

1 mês
3 meses
6 meses

12 meses

Dólar
18 3/4
18 7/16
17
15 11/16

Libra
14 1/2
14 3/4
14 3/8
14

Marco
9 13/16
9 7/8
9 3/4
9 9/16

Fr. Suíço
6 3/16
6 1/16
6
6 1/16

Fr. Francês Florim
10 9/16 9 9/16
11 5/8
12 5/8
13 3/16

10
10 1/8

. 10 1/4

OBS: Taxas válidas a partir dos próximos dois dias úteis.

Taxas de câmbio
MOEDAS
Dólar
Dólar Australiana
Libra Esterlina
Coroa Dinamarquesa
Coroa Norueguesa
Coroa Sueca
Dólar Canadense
Escudo Português
Florim Holandês
Franco Belga
Franco Francês
Franco Suíço
len Japonês
Lira Italiano
Marco Alemão
Peseta Esxnhola
Xeüm Austríaco

COMPRA
62,315
72,348
145,69
10,420
12,174
14,243
52,051
1,1835
29,543
1,9915
13,800
35.430

0,29073
0,067497

31.956
0.80222

4,5077

VENDA
62,515
73,049
147,24
10,521
12,291
14,382
52,441
1,1919
29,830
2,0031
13,934
35,780

0,29355
0,067886

32,264
0,80715

4,5380

REPASSE
62,365
72,406
145,81
10,428
12,164
14,255
52,092
1,1845
29,567
1,9931
13,811
35,459

0,29096
0,067552

31,982
0,60287

4,5114

COBERTURA
62,485
73,014

147,1
10,516
12.285
14,375-
52,416
1,1914
29,816
2,0021
13,927
35,763

0,29341
0,067854

32,249
0,80676

4,5358

As taxas acima foram fixados ontem, peio Banco Central, às 16h30m do Rio, na
fechamento do mercado de câmbio brasileiro.

MERCADO
EXTERNO

Chicago » Nova Iorque — Cotações tutu-
ros nos Bolsas de Mercadorias de Chicago,
Nova Iorque e Londres, ontem: , -;

MÍS FECHAMENTO
DIA

ANTERIOR

ALGODÃO (NI)
centsílibra (454 gra)

Dez 88,50 67,87
Atarç 90,95 90,55
Mal 91,40 91,06
Jul 91,80 91,35
Out 87,20 86,50
Dez 83,95 84,05

COBRE (NI)
cents/libra (454 grs)

Dez 87,30 84,70
Jon 88,30 8B.60
More 90,50 90,60
Moi 92,50 92,90
Jul 94,55 94,90
Set 96,75 96,90

ÓLEO DE SOJA (Chicago)
cents/libra (454 gr»)

'.'.>!•

Dez 26,65 27,15
Jon 26,95 27,53
Marc 27,85 28,42
Mai 28,55 29,03
Jul 29,20 29,70
Ago 29,25 29,65

FARELO DE SOJA (Chicago)
dóla res Aone ladas

Dez 250,50 258,20
Jan 257,00 263,00.
Atarç 263,50 270,80
Moi 271,50 278,50
Jul 278,50 284,50
Ago 276,00 280,00

SOJA (Chicago)
dólarts por toneladas

Jan 862 886
Marc 895 918
Mai 926 950
Jul 946 968
Ago 935 956
Set 881 889

TRIGO (Chicago)
dólares/ toneladas

!.'.;¦/

Dez 490 495
Mar 517 524
Mai 529 536
Jul 522 530
Set 530 538
Dez 547 555

MILHO (Chicago)
ants/bushel (25,46 Kg)

Dez 380 386
Mor 395 402
Moi 401 408
Jul 403 407
Set 393 397

SUCO DE LARANJA (NI)
ctnts/líbra peso

Jon 87,30 87.50
Mor 90,50 89,90
Atai 91,95 91,60
Jul 93,60 93,25
Set 95,00 94,65

MES
NI

cents/libra peso
Fech Dia Ant.

Londres - *

libra/l. métrica

Fech Dia Ant.

AÇÚCAR

Jon 32,00 30,90 323,00 300,00
Mor 33,00 32,48 334,75 321,50
Mai 33,25 32,80 338,50 322,50
Jul 32,95 32,75 327,00 312,50
Set 31,25 31,30 310,00 293,50
Out 30,50 30,58 281,00 267,00

CACAU

Dez 1.990 2.015 872 858
Atar 1.992 2.018 911 902
Atai 2.043 2.065 934 926
Jul 2.090 2.114 954 948'
Set 2.135 2.162 973 968.
Dez 2.175 2.210 997 988

CAFÉ

Jan 1016 1005
Mor 1033 10,17
Mai 1038 1022
jul 1046 1031
Set 1056 1040
Nov 1059 1045.

Metais
Londres: Cotoçães dos metais em Londres,
ontem: Alumínio

60.35
62,55

à visto
três meses
Chumbo
à visto
três meses
Cobre
ò vista
três meses
Esta nho (Standart)
ò vista
três meses

32^5
33,45

82.45
85,00

60,55
62,60

32,25
33,50

82,50
85,05

61.60 61,80
63,00 63,05 ¦

Estanho (High grade)
avista 61.60 61,80 :
três meses 63,00 63,05 -
Níquel
à visto 27,40 27,60
três meses 27,35 27,40 ¦

ò vista 78,80 79,00 ]
três meses 81,60 81,70.
Zinco
6 vista 33,90 34,10 '

três meses 34,00 34,10
Ouro '
à visto 627,00 (Londres); 627,50 (Zurique); '
Soo Paulo (Degussa lingote de 1.000 gro- |
mas) CrS 1375 compra e 0$1463 venda. ,
Nota: Alumínio, Chumbo, Cobre, Estanho, -
Níquel e Zinco— em libras por toneladas.
Prato — em pence por troy (31,103 grs.). 

'.

Ouro — em dólares por onça (28,35 grs.) ¦

fjfissmm^st^mmmssmsssí^
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Venda de carros caiu mais
dfe 14% apenas em novembro

-Sáo Paulo — A indústria.automobilística
ròjtqu a registrar, em novembro, .queda em
suas vendas de veículos de passeio, uso misto e
comerciais leves destinados ao mercado Inter-
no/Foram comercializadas 66 mil 197 unidades,
contra 85 mli Ü99 em outubro. Isso representou
urg*/redução de 14,6% nas vendas.

As fábricas atribuíram a queda das vendas,
pelo segundo mês consecutivo, às dificuldades
de financiamentos e o fato de o mercado de
carros usados estar praticamente paralisado.
Otyttf) fator que está Influindo nas vendas é o
aumento da procura pelos automóveis a álcool,
tornando cada vez mais problemática a coloca'
çáo',' no mercado, dos movidos a gasolina.

Incógnita
Ós fabricantes de veículos, ao mesmo tempo

què; aguardam uma recuperação nas vendas
este mês, como ocorre todos os anos, quando as
pessoas recebem o 13° salário e normalmente
trocam seu automoóvel ou compram um novo,
também prevêem dificuldades.

A indústria automobilística está solicitando
do Governo um reajuste nos preços dos veicu-
los para vigorar ainda este ano. Esse aumento,
embora necessário para cobrir a elevação dos
custos industriais, poderá influir negativamen-
te rias vendas de dezembro.'.'As vendas apresentaram, no segundo semes-
tre '.deste ano, um pequeno crescimento em
julho, em relação ao mês anterior. Em agosto, o
crescimento foi de 10% e, em setembro, de 4%.

Em outubro, as vendas caíram 18% e, no mês
passado, 14,6%.

Em novembro, a maior queda foi de veículos
Fiat, com decréscimo nas vendas de 35%. A
Volkswagen teve redução de 19%, e a General
Motors de 12%. A Ford apresentou crescimento
de 32% em relação a outubro, Isso porque nesse
mès a empresa deu férias coletivas. A Chrysler
teve crescimento nas vendas de 175% porque
em outubro faturou 162 carros e em novembro
446.

Produção do Gol é
reduzida em 50%
São Paulo — A produção de veículos

modelo Gol foi reduzida em quase 50% pela
Volkswagen do Brasil, passando de 650
para 350 automóveis diários. Isso provocou
alguns cortes, ainda pequenos, no forneci-
mento de componentes, pelas indústrias de
autopeças, àquela montadora.

A informação foi dada ontem pelo vice-
presidente do Sindipeças (Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Componentes para Vei-
culos Automotores), Sr Pedro Armando
Ebehardt, ao comentar os elevados esto-

, quês existentes nas montadoras de automó-
veis. Segundo ele, o fornecimento de com-
ponentes pelas indústrias de autopeças ain-
da continua normal. Ele acredita que essas
empresas náo deverão enfrentar maiores
dificuldades neste final de ano.

Anfavea aceita produzir menos
Brasília — A indústria automobilística re-

duziu de 700 para 500 mil a proposta apresenta-
da ao Ministério da Indústria e do Comércio
para a produção, em 1981, de carros movidos a
álcool. Ontem o presidente da Anfavea (Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores), Mário Garnero, reuniu-se com o
Ministro Camilo Penna, quando apresentou
documento sobre o consumo anual de álcool
por veículo.

... Dentro de 10 dias, a Anfavea e o Mie deverão
anunciar o total de carros a álcool a serem
produzidos em 81, com base na evolução do
consumo anual por veículos e nas conversões
de automóveis a gasolina para álcool. O secre-
táriq-geral do Mie, Marcos José Marques, Infor-
mou ser possível produzir um máximo de 400
mil carros a álcool em 81.

Segundo o Sr Garnero, é possível alterar
este total porque está havendo um consumo
Indevido do álcool carburante com as pessoas

fazendo os tradicionais "rabo de galo" e mistu-
ras incorretas. Caso ocorra uma fiscalização
mais rigorosa dos abusos até agora cometidos,
a Anfavea acredita num consumo anual de 2
mil 250 a 2 mil 500 litros por veiculo.

. Os dados da Cenal (Comissão Executiva
Nacional do Álcool) revelam consumo anual de
3 mil 600 litros por ano para cada carro. No caso
das conversões de gasolina para álcool, estima-
se que haverá um excedente para 1981 de até 50
mil veículos e que poderiam ser acrescentados
à quota de produção de carros a álcool em 81.
Outros 50 mil poderão ser acrescidos com base
nas conversões não realizadas em 1981, soman-
do mais de 100 mil veículos aos 300 mil antes
previstos no protocolo assinado entre a indús-
tria e o Governo.

O Sr Garnero informou que a indústria deve-
rá entrar para valer, em 81, na produção de
caminhões e utilitários movidos a álcool, de-
pois do sucesso do automóvel a álcool.

1IV.1S
Cf, <.'" Motoristas preferem o álcool
feçào Paulo — O número de proprietários de

automóveis que desejam possuir um carro a
álcool, no Rio e em São Paulo, aumentou de
46% para 60% em um ano. O primeiro índice foi
obtido numa pesquisa do Instituto Gallup rea-
lizada em agosto de 1979 e o segundo em
setembro de 1980.

Além das pessoas que têm carro, as popula-
ções. em geral das duas maiores cidades brasi-
feiras demonstram também nos últimos meses
uma.crescente confiança no álcool como solu-
ção para os problemas energéticos do Brasil.
Segundo dados do Gallup, essa confiança su-
biu, de junho a setembro últimos, de 60% para
76%, em Sáo Paulo, e de 59% para 73% no Rio.

..Em agosto de 1979, o Instituto Gallup entre-
vistou 399 pessoas que têm carros em São

Paulo e no Rio. Em setembro de 1980, foram
entrevistadas 320 pessoas com carro nas mes-
mas cidades e todas responderam à mesma
pergunta: "Se o Sr (a) fosse comprar hoje um
automóvel e pudesse escolher entre um carro
com motor a álcool e um carro com motor a
gasolina, qual dos dois o Sr (a) escolheria?".

As respostas demonstraram o aumento da
preferência pelo carro a álcool. Em São Paulo, oÍndice de preferência pelo álcool subiu de 47%
para 56%, enquanto a preferência pela gasolinacaiu dos mesmos 47% para 38%, e, nas duas
pesquisas, 6%.

No Rió, o álcool cresceu na preferência, no
último ano, de 49% para 65%, enquanto a
gasolina caiu de 46% para 32%.

¦^ CIP ainda não examinou aumento
Brasilia e Sáo Paulo — O CIP (Conselho

Interministerial de Preços) ainda não foi autori-
áãdo a examinar pedido que lhe foi encaminha-
do há dias, pela indústria automobilística, de
um aumento Imediato de 12,5% nos preços dos
veículos a gasolina e a álcool, como antecipa-
ção de reajustes a serem concedidos em 1981.

O presidente da Anfavea (Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automotores),
Mário Garnero, se reuniu ontem com o Secreta-
rio Especial de Abastecimento e Preços, Carlos
Viacava, para lhe solicitar a liberação do au-
mento. Ambos afirmaram, porém, a saída do
encontro, que a audiência serviu apenas para a
formalização e entrega oficial da proposta de
reajuste. "Viacava apenas ouviu", disse o em-
presário."Vamos estudar o pleito. Náo posso dizer,
ainda, se será concedido o aumento ainda este
mês ou náo", limitou-se a afirmar o Secretário
da SEAP, informando que a solicitação do setor
veíria de 10 a 15%, de acordo com cada empresa."A, indústria automobilística está alegando
que, se ele náo for autorizado, encerrará o
exercício deste ano com prejuízos", acres-
centou.

Se a proposta vier a ser atendida, o aumento
acumulado dos preços dos veículos, durante
1980, será de 118,7% — maior do que a taxa de
inflação esperada para este ano. Para o presi-
dente da Anfavea, antes de se temer uma

retração na demanda, por um aumento tão
elevado no preço dos automóveis, aliado à
recente liberação das taxas de juros das finan-
ceiras, é necessário se ter em vista que "não se
pode vender automóvel abaixo do custo".

Autopeças

As indústrias de autopeças precisarão repas-
sar, de qualquer maneira, para os preços de
seus produtos, a elevação autorizada pelo Go-
verno de 15% nos preços dos aços planos a
partir do próximo dia 12. Sem esse repasse, elas
não suportarão o reajuste no preço da matéria-
prima.

A informação partiu ontem do vice-
presidente do Sindipeças (Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores), Sr Pedro Armando Ebehardt. A
seu ver, essas empresas farão estudos da inci-
dència da elevação da matéria-prima, para soli-
citar o repasse em seus produtos.

O Sr Pedro Armando Ebehardt explicou queo pedido ao CIP deverá ser feito independente-
mente dos custos industriais, e o repasse do
aumento de preço dos aços planos deve ser
autorizado ainda esto mês ou no inicio de
janeiro de 1981. A indústria de autopeças con-
grega, no pais, 550 empresas. Destas, apenas 90
são controladas pelo CIP.

Esso espera já ter em 20 dias
resultado do novo poço baiano

A Esso Prospecçáo do Brasil, segundo infor-
maçóes divulgadas pela Petrobrás, espera den-
trp.de mais ou menos 15 a 20 dias ter um
resultado definitivo dos testes de perfilagem do
atual intervalo e dos próximos a serem ainda
perfurados no poço em que descobriu, anteon-
tem, indícios de petróleo, na plataforma da
Bahia.

¦ Para os técnicos da empresa estatal brasilei-
ra — à qual, contratualmente, cabe divulgar os
trabalhos de contratos de risco — as perspecti-
vàs do poço descobridor da Esso são bastante
animadoras porque, embora a região do Recôn-
cavobalano e a de Sergipe e Alagoas por onde
se estende a formação Sergi, e onde a empresa
americana encontrou ocorrência de óleo, sejam
responsáveis por 56,5% de 15,3%, respectiva-
mente, das reservas recuperáveis, as amostras
analisadas revelarão estar bastante lmpreg-
nadas.

Na indústria do petróleo, as perfurações
marítimas sào onde as empresas empregam
maiores recursos. No Brasil, o preço médio por
ppços das empresas contratantes de risco é da
ordem de 8 milhões 700 mil dólares. Os 35 poços
jà feitos pelas empresas estrangeiras e mais os
três poços perfurados pelo consórcio paulista
IPT/Cesp tiveram um dispêndio de 400 milhões
de dólares, sendo que, destes, o poço mais caro

foi o perfurado pela Esso na Bacia de Santos
que custou 20 milhões de dólares.

A Petrobrás tem um custo um pouco menor
do que as empresas estrangeiras porque seus
contratos de aluguel de plataformas sáo na
maioria antigos, que oscilam de 25 a 35 mil
dólares/dia, enquanto que uma plataforma me-
dia está com seu aluguel, hoje no mercado, em
torno de 45 a 60 mil dólares/dia. No entanto, os
custos previstos, em valores de hoje, para colo-
car em produção definitiva a Bacia de Campos,
sáo de quatro bilhões de dólares.

O Espirito Santo triplicou sua média de
produção diária de petróleo nos últimos seis
meses: de 5,5 mil barris/dia passou agora para
15 mil barris diários, segundo dados da Petro-
brás em Vitória, assinalando que de Janeiro a
novembro deste ano houve um volume de 2,5
milhões de barris: 100% superior ao do ano
anterior, que foi de 213 mil barris.

A performance alcançada decorre, princi-
palmente, da entrada em produção de mais
quatro poços no campo da Lagoa Parda, no
município de linhares (150 km da capital),
região que sozinha está produzindo 9,5 mil
barris/dia. A Petrobrás está colocando em fun-
cionamento mais três plataformas submarinas
para perfurar próximo ao campo de Caçáo, que
fica perto da foz do Rio Doce.

Tage Karlsson

Figueiredo inaugura amanhã
a Ia fábrica de veículos
pesados da Volvo do Brasil

Curitiba—A Volvo do Brasil, cuja primeira fábrica,
em Curitiba, o Presidente Figueiredo inaugura ama-
nhã, espera em 10 anos deter, pelo menos, 25% do
mercado brasileiro do setor de ônibus e caminhões
pesados. O diretor-superintendente da Volvo do Brasil,
Tage Karlsson, acha que "este país possui um potencial
dos mais promissores do mundo" para os produtos
Volvo."É fácil de calcular que, dentro de 10 anos —
período durante o qual o mercado deve registrar um
crescimento de quatro a cinco vezes — poderemos
chegar a um volume de produção de 15 mil unidades e
um movimento financeiro da ordem de 750 milhões de
dólares, aos preços atuais".
MODERNIZAÇÃO

Depois de salientar "o grande
significado da mudança da ten-
dència do mercado brasileiro"
em favor dos veículos mais pe-
sados—mais carga por veiculo,
menor consumo de combustí-
vel por viagem — enumerou
vantagens: "O Governo vai eco-
nomizar bilhões de dólares, ml-
lhões de barris de petróleo, sal-
vara milhares de vida" com es-
ta "necessária adequação da
frota brasileira".

A Volvo do Brasil começou a
ser Instalada na Cidade Indus-
trial de Curitiba em 1972, den-
tro do programa de descentrali-
zação industrial do Governo. A
empresa já investiu desde o
projeto até a instalação da fá-
brica 134 milhões de dólares. O
capital social da Volvo está dl-

vidido em ações preferenciais— sem direito a voto — no valor
de 25 milhões de dólares e ações
ordinárias com direito a voto —
20 milhões de dólares — totali-
zando 45 milhões de dólares.
Sendo que 60% das ações ordi-
nàrias pertencem a brasileiros.
A produçáo deste ano é de 1 mil
100 ônibus e caminhões. Em
1985 a Volvo pretende estar
produzindo 6 mil 500 veículos.
A Volvo acaba de ser escolhida
pela Associação Brasileira dé
Marketing como a Empresa do
Ano.

O Presidente Figueiredo
Inaugura hoje em Londrina a
variante ferroviária de 17 quilo-metros que desviará o tráfego
do antigo traçado que cortava a
cidade e que custou Cr$ 1 bl-
lhão 300 milhões aos cofres mu-
nlcipais.

CLv
COMUNICADO DEMEC N9 80/19

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, no uso de suas
atribuições, torna público o cancelamento da autoriza-
ção para funcionar da M. L. MANDINA - INTERMEDI-
ADORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS do
Rio de Janeiro (RJ), por despacho de 19.11.80, publica-
do no Diário Oficial da União de 26.11.80.

Brasília (DF), 26 de novembro de 1980.

DEPARTAMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

Iran Siqueira Lima
Chefe

^
BANCO DO BRASIL SA

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N° 80/34

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) do Banco do
Brasil S.A.. tendo em vista entendimentos havidos em reunião do
Comitê de Comercialização de Sucos Cítricos. realizada em 21 de
novembro de 1980, comunica que o item II do Comunicado CACEX
n° 80/15. de 16-6-80, passa a ter a seguinte redação:"II - Os preços de exportação de suco de laranja da safra 1980/81

passam a ser determinados pelas cotações vigentes no
mercado internacional, sem que isto represente, contudo,
alteração do preço de CrS 90,00 (noventa cruzeiros) para a
aquisição da caixa de. laranja, acertado entre industriais e
produtores, na reunião realizada nesta Carteira, em 16-6-80,
e confirmado através de termo de compromisso, assinado
em 21-11-80, pelas seguintes indústrias:

CITROVALE S.A. Indústria de Sucos Cítricos
FRUTROPIC — Indústria e Comércio de Frutas Ltda.
BRANCO PERES CITRUS S.A.
Indústria e Comércio dé Frutas MATÃO Ltda.
CITROSUCO PAULISTA S.A. Indústria e Comércio
SUCOClTRICO CUTRALE S.A.
FRUTESP S.A. Agro Industrial".

Rio de Janeiro, RJ, 1o de dezembro de 1980
Benedicto Fonseca Moreira

Diretor (P

.CAIXA,
IfCONOMICA I
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AVISO
A Caixa Econômica Federal — Filial do
Rio de Janeiro comunica aos seus clien-
tes que a partir do dia 08 de dezembro,
2a feira, a Agência Freire Alemão passa-
rá a atender em suas novas instalações
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TESOUREIRO
Empresa de renome, operando no Brasil há cinqüenta anos e

solidamente posicionada no mercado, objetiva com a presente
oportunidade identificar um profissional com elevada compe-
tência técnica na área financeira, excelente relacionamento com
bancos privados e governamentais, bem como possuidor de

personalidade dinâmica e assertiva.

Farão parte de suas atividades, a supervisão do Departamento
de Tesouraria, contatos com bancos, captação de empréstimos
locais e estrangeiros, fechamento de câmbio, aplicações finan-
ceiras.

A posição em aberto requer experiência superior a 5 anos em
empresas industriais e entidades bancárias de médio ou grande
porte.

Os interessados deverão enviar "curriculum vitae" para a
Portaria deste Jornal sob o nP 972945.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

4£ BANCO DO BRASIL S. A.?* C.G.C. 00.000.0O0/0O01-91

ATO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS DE AGÊNCIAS,
AOS CINCO DIAS DO MÈS DE SETEMBRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA.

O Banco rio Brasil S. A., em cumprimento da Lei n° 6.404. de 15.1276, torna público a
alteração de endereço e criação das dependências abaixo relacionadas:

Campo Grande. (P

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
Dependência

Alibaia(SP)
Bairro do Bonfim Metr. (SP)Bariri (SP)
Bonlim Metr. (RS)
Cabaceiras (PB)
Campo Bom (RS)
Dois Vizinhos (PR)
Frankfurt (ALEMANHA)
Maracás (BA)
Mariha(SP)
Monte Alto (SP)
Mutum(MG)

—' Palmeiras de Golas (GO)
Palmital (SP)
Pedro Miranda Metr. (PA)
Petrópolis (RJ)-Classe "I"
Ponte Serrada (SC) • PAVAN
Quitandinha (PR) ¦ PAVAN
Sào Vicente (SP)
Cidade Alta Metr. (BA)
Tarumirim(MG)
TeofiloOtoni(MG)

Vila Velha (ES)
CRIAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS
Pavan

Caibatè(RS)
Comercinho(MG)

Erval Seco (RS)
Guarani das Missões (RS)
Monte Alegre de Minas (MG)
Porto Lucena (RS)
Santo Antônio das Missões (RS)
Tucunduva (RS)
Turmalina(MG)

Seção Externa
Càmbio-Cacex

PIS/PASEP -Impostos

Endereço
Pç. Aprigio dé Toledo, 40
Av. Gov. Pedro de Toledo, 910
R. Francisco M. Cegarra, 4
Av. Protásio Alves, 560
R. Pe. Inácio C. Albuquerque, s/n
Av. São Leopoldo, 340
R. João Dalpasquale, 277
Hochstrasse. 50
Av. Dr. Joào Pessoa, 41
Av Sampaio Vidal. 789
R. Nhonho Livramento, 1976
Pç. Benedito Valadares, 258
Av Humberto Mendonça, 88
R. Manoel Leào Rego, 428
Av. Pedro Miranda, 1012
R. do Imperador. 940
R. Madre Maria Teodora, 405
R. José de Sà Ribas, 59
Pç. Cel. Lopes. 116
Av. Sete de Setembro. 733
Tv. Prof. Bernardino Sena, 4
Pç. Tiradentes. 130
Av. Jerônimo Monteiro, 640

R. Dom Hermeto Pinheiro. 422
Pç. Manoel Rafael Oliveira, s/n
R. Hermann Meyer, 468
R. Sâo Lourenço, 343
Pç. Luiz Dutra Alvim, 100
Av. Castelo Branco, 147
Av. Humberto de A. C. Branco, 29
R. Riode Janeiro, 2
Av. Lauro Machado, 241

R XV de Novembro, 294
Sâo José dos Campos. (SP)
Av. Sete de Setembro. 254
Metr Cidade Alta (BA)

Cesec
Bauru (SP)
BeloHon.'onte(MG)

Classe "H"
Farol Metr. (ÁL)
Taguanorte Metr (DF)

Classe "I"
Aeroporto Internacional Dois de Julho

Marcílio Dias

Posto de Serviço
DNER-Central Brasília (DF)

CFP • Central Brasilia (DF)
EBCT ¦ Centro Rio (RJ)
Estação Naval ¦ Centro Rio (RJ)
SENAC-Centro Rio (RJ)
Primeira Ala rie Defesa Aérea Anápolis (GO)
Açommas ¦ Conselheiro Lafaiete (MG)
Base Aérea ¦ Florianópolis (SC)
3? Distrito DNER ¦ Centro Fortaleza (CE)
IAPAS-Centro Fortaleza (CE)
Petrobrás ¦ Macae (RJ)
Centro Medico Naval Marciho Dias • Metr
Meier (RJ)
Petrobrás - Ed. Sede DISPAL • Centro Porto
Alegre (RS)
Grupamento dos Fuzileiros Navais • Centro
oalvarior (BA|
CIBRAZEM-Santos (SP)

Cia Docas de Santos • Santos (SP)
Tribunal Regional do Trabalho • Centro Sào
Paulo (SP)
Petrobrás • Ed Sede ESPAL • Centio São
Paulo (SP)
Escola Federal de Engenharia • Itaiuba (MG)

N 9606

Av. Cruzeiro do Sul, s/n
R. da Bahia. 2500

Endereço
Av. Fernandes Lima, 2399
ONE 26-Lotes 16/17-Loias 1/2
Taguatinga Norte (DF)

Aerop. Inter. Dois de Julho
Agência Centro Salvador (BA)
Rua Marcílio Dias, 156
Agência Centro Manaus (AM)

SAN Quadra 3 • Lote A
W-3 N- Quadra514-BI. B Lote7
Av. Presidente Vargas, 3077 s/loja
Ilha de Mocanguê Pequeno.
R. Dona Mariana, 48 • Botafogo
Km 14 BR 153
Escrit. Central • Ouro Branco (MG)
Base Aérea de Florianópolis
Km6BR 116
R. Pedro Pereira. 383
Ponta rie Imbetiba, s/n

R César Zama. 77- Lins

R. Caldas Júnior. 120 - 21? andar

Av da França, s/n
Av. Rei Alberto I. s/n
Av Eduardo Guinle, s/n

Av. Casper Libero, 88

R Barào rie Itapelininga. 151
Av Pinheirinho. s/n

Por despacho do Presidente da Junta Comercial rio Distrito Federal, nesta data. fica arquivado
sob o numero acima e registrado no livro competente, um exemplar de igual teor.

Secretaria ria J C D F • 22 10 80

a) Walriyr Peixoto
Secretário Gerai

LETRAS CAMBIO VOLKSWAGEN
Segurança que dá tranqüilid• •¦• 

•

MATRIZ: SAO PAULO- FILIAIS: SAO BERNARDO DO CAMPO • PORTO ALEGRE
BRASÍLIA • RECIFE • BELO HORIZONTE • CURITIBA • BAURU
SALVADOR • TAUBATÉ.

Dist rivolks S. A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Rua da Assembléia, 61-3? andar
Tels.: 221-1444/221-0909/221-5551/221-5591.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Arthur Gouveia dos Santos,
76, de parada cardíaca, na resi-
dência no Leblon. Carioca, in-
dustrial, viúvo de Ivete Mendes
dos Santos, tinha um filho: Ar-
naldo Mendes dos Santos, dois
netos. Será sepultado às lOh no
Cemitério Sâo João Batista.

Telma Pereira de Carvalho,
53, de infarto, no Prontocor. Ca-
rioca, casada com José Ribeiro
de Carvalho, tinha uma filha
Luiza Carvalho de Almeida
uma neta, morava em Copaca-
bana. Será sepultada às 12h no
Cemitério Sào João Batista.

Sebastião Paiva de Macedo,
72, de insuficiência respiratória,
no Hospital da Lagoa. Carioca,
funcionário público, viúvo de
Eliete Cardoso de Macedo, mo-
rava no Jardim Botânico.

Ivanilda Beierra da Silva,
48, de câncer, no Hospital do
Carmo. Carioca, tinha dois fl-
lhos: Laura e Luiz Carlos, mora-
va em Laranjeiras. Será sepul-
tada às lOh no Cemitério São
João Batista.

Albertlna Martins Gontalei,
65, de embolia pulmonar, na
residência em Benflca. Carioca,
era casada com Hilton Oonza-
lez. Será sepultada às 9h no
Cemitério São Francisco Xa-
vier.

Anuindo José de Sá, 67, de
acidente vascular cerebral, na
Casa de Saúde Santa Maria.
Carioca, fiscal de Viação, casa-
do com Sebastlana da Concei-
ção Medeiros de Sá, tinha três
filhas, netos, morava em Bota-
fogo. .Será sepultado às 9h no
Cemitério de Inhaúma.

Virgínia Guedes de Lima, 60,
miocardiosclerose, no Hospital
da Penitência. Carioca, casada
com Jorge Mendonça de Lima,
tinha um filho: Aurélio, um ne-
to, morava na Tijuca. Será se-
pultada às lOh no Cemitério
Sáo Francisco Xavier.

Estados

Clarence Ernest Walter, 80,
de pneumonia, em Belo Hori-
zonte. Nasceu em Londres, tra-
balhou como comissário de bor-
do da Companhia anglo-
canadense Royal Canadian Pa-
ciflc, transportando soldados
canadenses e americanos para
a Europa durante a I Guerra
Mundial. Em 1920 mudou-se
para o Brasil como represen-
tante da companhia de navega-
çáo inglesa Lamport and Holt,
no Rio, quando abriu a Escola
Anglo-Americana de Escotis-
mo, uma das primeiras do Bra-
sil. Em 1934 transferiu-se para
Belo Horizonte, como represen-
tante da Gessy Lever. Fundou
em 1936 a Sociedade Comercial
Walter, representante da Éter-
nit e Eucatex. Foi proprietário
da construtora Edeco e da
agência de turismo Walter. As-
sumiu o Consulado inglês em
Belo Horizonte por quatro ve-
zes na década de 50, em substi-
tuiçáo ao Cônsul Harold Wal-
ter, seu irmão. Era casado com
Ermellnda Longo Walter, tinha
quatro filhos: Elizabeth, Nora,
Robert Vicent, Connie, oito ne-
tos e um bisneto.

Maria de Lourdes Freitas
Caldeiras, 69, de embolia cere-
bral, em Belo Horizonte. Minei-
ra de Cordisburgo, era viúva do
fazendeiro Arnaldo de Maga-
lháes Caldeiras. Tinha seis fl-
lhos: Arnaldo, Eduardo, Ana
Lúcia, Guilherme, Maria de
Lourdes e Fernando, 16 netos e
um bisneto.

Else Rodrigues Machado, 50,
de insuficiência respiratória,
em Belo Horizonte. Mineira de
Jaboticatubas, foi escrituraria
da Companhia de Seguros Mi-
nas Brasil e do cartório de re-
gistro civil, 2° subdistrito. Era
casada com Joào Rodrigues
Machado, e tinha quatro filhos:
Marcelo, Fernando, Rosângela
e Guilherme.

Alda Gama Guimarães, 25, e
seu filho Pedro, um ano e qua-
tro meses, de desastre de auto-
móvel na estrada Araxá—
Uberlândia. Mineira de Belo
Horizonte, era médica homeo-
pata formada pela Unlversida-
de Federal de Minas Gerais e
com especialização no Uruguai
e Argentina. Trabalhava no
Centro Terapêutico da Serra,
em Belo Horizonte. Clinica pio-neira em homeopatia cientifica.
Casada com o advogado e fa-
zendeiro Marcelo da Mata Ma-
chado, Pedrinho era seu único
filho. Foram sepultados no Ce-
mitério Parque da Colina, em
Belo Horizonte.

Geraldo Scavone, 82, do cora-
çáo, em São Paulo. Era viúvo
de Bruna de Curtis Scavone,
tinha uma filha, Ismenia, sobri-
nhos, irmãos e cunhados.

Mário Frugiuele, 75, de infar-
to, em São Paulo. Casado com
Julieta Scarcelli Frugiuele e ti-
nha um filho, Orestes Frugiue-
le, casado com Belkiss de Luc-
ca Frugiuele, além de netos e
bisnetos.

Alberto Regina, 68, de proble-
mas respiratórios, em São Pau-
Io. Casado com Josefa Adolfl
Regina, tinha filhos, nora e
netos.

Exterior

Oswald Ernald Mosley, Sir,
84, na sua casa de Orsay, perto
de Paris. Fundador da União
dos Fascistas Britânicos, diri-
giu esse grupo de 1932 até 1940,
quando foi dissolvido pelo Go-
vemo britânico no inicio da n
Guerra Mundial Ficou preso
até 1943. Em 1918 fundou o Mo-
vimento pela União, Partido
neofascista britânico que pro-
punha a união européia. Em
1952 instalou-se na França, mas
desde esta época deixou de
atuar ativamente e a partir de
1962 abandonou por completo a
atividade política. O chefe dos
camisas negras britânicos inl-
cialmente foi deputado conser-
vador de 1918 a 1922, depois
deputado independente, de
1922 a 1924. Entre 1926 e 1931
trabalhou como deputado tra-
balhista e chegou a fazer parte
de um Governo trabalhista en-
tre 1929 e 1930, quando se deml-
tiu devido dlscordánclas com a
politica trabalhista. Depois da
morte de sua primeira mulher
em 1933, casou-se em 1936 com
a filha de Lord Redescale, Dia-
na Hltford, numa cerimônia
realizada em Berlim, na presen-
ça de Adolf Hitler.

Polícia procura professora
de bale que faz parte de
quadrilha de assaltantes

A manequim e professora de bale Lúcia Antiqueira
Bulhões, filha do Comandante da Marinha Mercante
Amobílio Bulhões Pilho, está sendo procurada pela
polícia, como integrante de uma quadrilha acusada da
prática de vários assaltos, entre os quais ao Posto de
Gasolina Niterói 400, na Av. Ruy Barbosa, em Niterói,
cujo proprietário, Antônio Ataide, foi morto a tiros.

Entre os cúmplices, figura o informante da 19a DP,
na Tijuca, Carlos Henrique Bueno Brandão, que forne-
cia armas à quadrilha. Ontem, quatro participantes —
dois casais — foram apresentados na Delegacia de
Roubos e Furtos de Automóveis, pelo delegado Rogério
Mont Karp. Os homens inocentaram as mulheres, con-
fessaram vários assaltos e denunciaram todos os cúm-
plices.
FRUSTRADO

Sâo os seguintes os casais
apresentados: Carllto de Sousa,
de 35 anos; Ari Mendes Filho,
de 34; Dalva Rodrigues de Sou-
sa de 19; e Cristina Borges Ro-
drigues Lisboa, de 24 anos, esta,
estudante, filha do diretor do
Moinho Atlântico, José Tiago
Rodrigues Lisboa. Carllto de
Sousa e Ari Mendes Filho fo-
ram presos pelos policiais da
Delegacia de Roubo e Furtos
de Automóveis, quando tenta-
vam ftiglr de uma tentativa de
assalto em Campos, à casa do
pecuarista Dermeval Queirós
Fernandes, prisidente da Coo-
perlelte.

O pecuarista reagiu ao assai-
to e passou a dar tiros nos ban-
dldos, que tinham como cúm-
plice Paulo César Queirós Di-
nlz. Na fUga, em um carro quehaviam roubado, eles bateram
em um motociclista, que.mor-reu no local, e em vários carros,
e ficaram feridos. Carllto de
Sousa e Ari Mendes Filho fo-
ram presos, mas Paulo César
Queirós Diniz conseguiu fugir.

Presos, os bandidos confessa-
ram o assalto ao posto de gaso-Una, no dia 14 de novembro, no
qual o proprietário foi morto
por eles a tiros. Contaram, tam-
bém que roubaram Cr$ 27 mil e
que do assalto participaram Ari
Mendes Filho, JPaulo César
Queirós Diniz e Hermenegildo
César, o Cesinha. Eles tinham
como olheira Lúcia Antiqueira
Bulhões, conhecida como Peri-
quita. Após o roubo, os bandl-
dos fugiram no Volkswagen
placa 1330, cuja alfa não soube
dizer, de propriedade de Lúcia.
ENGENHEIRO

No dia 4 de novembro, eles
assaltaram a residência do en-
genhelro Darci Borges, em Ni-
teról. Surpreenderam o enge-
nheiro e, depois de saquear a
casa, amarram-no com os dois
filhos e a mulher e fugiram le-
vando aparelho de som um te-
levisor a cores, Jóias e dinheiro,
além de um Caravan. Desse as-
salto, participaram Ari Mendes
Filho, Paulo César Queirós Di-
nlz, Hermenegildo César e um
outro conhecido como Mauri-
cio. Mais tarde, o carro foi In-
cendiado pela quadrilha. Eles
também confessaram que, porocasião do assalto à residência
do engenheiro, foram levados
por Lúcia Antiqueira Bulhões— mulher de Hermenegildo Cé-
sar — em seu carro, que os
aguardou até o final.

Federal dá
Io prêmio
ao 48.562

Com Cr$ 4 milhões foi pre-
miado, na extração de ontem
da Loteria Federal, o bilhete
48.562. Os prêmios seguintes
saíram para os bilhetes
52.724, Cr$ 500 mü; 02.179, Cr$
300 mil; 51.830, Cr$ 200 mil;
03.044, Cr$ 120 mü; 19.959, Cr$
100 mil; 37.892, Cr$ 80 mil;
57.113, Cr$ 70 mil; 26.738, Cr$
60 mü; e 44.618, Cr$ 50 mil.

Confessaram ainda que Lúcia
Antiqueira Bulhões reside com
os pais, na Rua Miguel de Frias,
95, ap. 202, Edifício Las Vegas,
em Icarai, Niterói.

Segundo Ari Mendes Filho,Dalva Rodrigues de Sousa foi
presa porque é sua mulher, omesmo ocorrendo com Cristina
Borges Rodrigues Lisboa, que émulher de Paulo César QueirósDiniz.

Reproduzo — Carteiro de Identidade
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Lúcia Bulhões
— Elas náo tem nada com

isso. Apenas são nossas mulhe-
res — disse Ari Mendes.

Com relação ao Informante
Carlos Henrique Bueno Bran-
dão da 19* DP, na Tijuca, Ari
Mendes disse que ele costuma-
va informar à quadrilha quaisas melhores residências que po-
deriam assaltar e também for-
necia armas à quadrilha Uma
delas, Inclusive, serviu para a
fuga de Paulo César Queirós
Diniz, em Campos.

De acordo com os bandidos,
eles também praticaram um as-
salto à residência do industrial
Joseph lan Blower, em Niterói,
irmão do chefe de gabinete do
Ministro da Marinha, de onde
roubaram mais de Ór$ 2 ml-
lhões em Jóias e dinheiro. Rou-
baram a residência do advoga-
do Amalclr Ferreira Viana, em
Niterói, de onde levaram mais
de Cr$ 500 mil. Praticaram as-
salto, também contra uma resi-
dência ao lado da Churrascaria.
Rincão Gaúcho, em Niterói, do
qual também participou o as-
saltante conhecido como
Franck. Também confessaram
o assalto ao Motel Serra Linda,
na Rodovia Amaral Peixoto,
em São Gonçalo, de onde se-
qüestraram a camareira e, mais
tarde, a libertaram

Fábrica de
uísque é
descoberta

Uma destilaria de uísque
falsificado foi descoberta, on-
tem, por uma equipe de poli-
ciais da 35" DP, em Campo
Grande, chefiada pelo delega-
do José dos Santos Guedes.
Os policiais prenderam 11
pessoas e apreenderam vá-
rias caixas de uísque falso,
num sítio aparentemente
abandonado na Estrada do
Magarça, 5 666, em Campo
Grande.

RELIGIOSOS

JOSÉ MACÁRIO DANTAS
(FALECIMENTO)

t 

Maria de Lourdes Dantas e seus filhos Paulo César, Carlos
Alberto, José Augusto, Vera Lúcia, Eduardo Henrique,
Márcia Teresa, César Maurício, esposas e filhos comuni-
cam' o falecimento de seu querido esposo, pai, sogro e
avô MACÁRIO, e convidam demais parentes e amigos

para o seu sepultamento a realizar-se hoje, 5'. feira, dia 4, às 15
noras, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 3 para o
Cemitério Parque Jardim da Saudade. (P

t

PEDRO OCTAVIO
CARNEIRO DA CUNHA

(1 ANO)
Sua família convida parentes e amigos para a Missa que será
celebrada hoje. dia 4, às 16.30 na Igreja do Rosário, Leme.

HUMBERTO PETERSEN
DA SILVA LIAAA

MISSA DE 7° DIA

tOs 

funcionários da Sucursal-Rio da Sul Améri-
ca Seguros, convidam para a missa de 7o dia
que será realizada por seu colega HUMBERTO
PETERSEN DA SILVA LIMA, dia 4 dezembro,

às 11 horas, na Igreja da Candelária. (P

Assaltantes roubam mais de
Cr$ 7 milhões 600 mil de
quatro bancos em São Paulo

São Paulo — Mais de Cr$ 7 milhões 600 mil foram
roubados, ontem, em quatro assaltos a agências banca-
rias, à tarde, na Grande São Paulo.

A quantia maior (Cr$ 3 milhões 300 mil) foi levada
da agência do Banco de Crédito Nacional, no bairro do
Jardim Europa, por quatro homens, que fugiram no
Passat placa WF-4772.

pela policia e, durante uma tro-
ca de tiros de 20 minutos, dois
dos assaltantes e um PM foram
feridos. O tiroteio ocorreu
quando os bandidos tentavam
fugir no Chevette placa ZY-
6378.

Os casais haviam passado a
noite no motel. Eles chegaram
as 23h de terça-feira e, ontem
pela manha, depois de roubar
um televisor a cores e imobili-
zar os empregados, dos quais
apanharam Cr$ 38 mil, tenta-
ram fugir, mas foram persegui-
dos pela Patrulha Rodoviária
n° 4523, com os policiais José
Rubem Blanque e Humberto
Zenha.

Os casais foram presos, sendo
que, Patrícia Rodrigues de An-
drade, de 18 anos; Luis Carlos
Ramos de Faria, de 10; e o
soldado da PM Antônio Carlos
foram baleados e medicados no
Hospital Getúlio Vargas. Os de-
mais: Marta Rodrigues de An-
drade, de 18 anos; Paulo César
Guimarães de Freitas, de 24; e a
menor E.F.L., de 15 anos, foram
encaminhados à 59* DP, em
Duque de Caxias. Segundo os
presos, eles saíram para fazer"um embalo". Não pretendiam
praticar assalto e as mulheres
disseram que não sabem "como
tudo aconteceu".

OUTROS

Outra agência do Banco de
Crédito Nacional, no Centro do
Município de Ribeirão Pires, foi
roubada por cinco homens ar-
mados, que fugiram com Cr$ 1
milhão 500 mil, no Caravan pia-
ca KO-1038.

A agência do Banespa, no
bairro da Mooca, foi assaltada
em Cr$ 1 milhão 381 mil 249, por
três homens que ocupavam o
taxi TL placa HD-2108. Da
agência do Banco Itaú, no bair-
ro da Penha, cinco homens rou-
baram, segundo o gerente, en-
tre Cr$ 1 milhão e 2 milhões,
além de Cr$ 147 mil e Qrt 78 mil
de dois clientes. Os assaltantes
fugiram ho Brasilia placa CX-
2585.

NO RIO

Três homens armados de re-
vólveres assaltaram, na tarde
de ontem, a loja Delfln-Rio,
Crédito Imobiliário, no n° 710
da Rua Jardim Botânico, de
onde roubaram Cr$ 172 mil 782.
Eles eram brancos e jovens e
estavam bem-vestidos, sendo
que um deles portava uma pis-
tola calibre 7.65.

O assalto ocorreu depois queos bandidos, que tomavam cer-
veja em um bar em frente à loja,
viram que o guarda de vigilân-
cia Tome Antônio Piedade se
ausentara do posto. Eles inva-
dlram o estabeleclr.iento gri-tando "oba, oba", sj contrário
do anúncio de assy.to que nor-
malmente fazem o*, assaltantes.

TRANSPORTATJORA

A Fornecedova e Transporta-
dora de Materials de Constru-
ção Estrela Pilares, na Avenida
Suburbana, 5 895, nos Pilares,
foi assaltada, ontem pela ma-
nhã, por seis homens que, revol-
tados por só encontrarem Cr$
50 mil no cofre, agrediram a
coronhadas um dos sócios da
empresa, Joaquim Mendes Ro-
drigues, que foi medicado no
Hospital Salgado Filho.

Os bandidos estavam arma-
dos com revólveres e escopetas
e o roubo teve a duração de 15
minutos. Quatro empregados e
seis fregueses foram obrigados
deitar no chão e, antes de fugir
no Volkswagen placa SB-2951,
de Joaquim Mendes, os ladrões
quebraram vários objetos. O as-
salto foi comunicado à 24* DP,
no Encantado.
MOTEL

Três casais que, minutos an-
tes, haviam roubado o Motel
Lord, no Km 5 da Rodovia Wa-
shington Luis, em Duque de
Caxias, foram surpreendidos

ÔNIBUS

Durante um assalto a um ôni-
bus da Viação Intermunlcipal,
praticado por três homens na
Av. Presidente Kennedy, em
Duque de Caxias, uma mulher
de 60 anos presumíveis foi mor-
ta com um tiro dos bandidos.
Eles fugiram com Cr$ 950 da
féria do trocador e saquearam
cerca de 20 passageiros.

O assalto ocorreu às 14h. O
ônibus, placa KJ-2093, dirigido
por Juarez Moreira do Nasci-
mento, que faz a linha Central
do Brasil—Jardim Leal, trafe-
gava com destino a Duque de
Caxlaâ. Na Av. Bulhões Mar-
ciai, em Parada de Lucas, os
assaltantes — dois brancos e
um preto — embarcaram e só
anunciaram o assalto em Du-
que de Caxias.

A mulher foi morta porque o
passageiro sentado ao seu lado
recusou-se a entregar seus per-tences. Irritado, um dos bandi-
dos deu o tiro que a atingiu. Em
seguida, obrigaram o motorista
a parar o veiculo e saltaram. O
ônibus seguiu, então, para o
Hospital Municipal de Duque
de Caxias, onde os médicos
constataram a morte da passa-
gelra. Seu corpo foi removido
para o necrotério, onde penna-nece aguardando identificação.
O assalto foi registrado na 59»
DP, em Duque de Caxias.

Leia "Pesquisas", na página 10

Mulher de delegado do caso
Aracéli e amiga morrem em
emboscada com 30 tiros

Vitória — A mulher com quem o delegado Cláudio
Guerra — que está cuidando do caso Aracéli — vivia
ultimamente, Rosa Maria Cleto, de 27 anos, foi assassi-
nada, na madrugada de ontem, quando se dirigia em
seu Volkswagen, na companhia de Rosa Glória Carva-
lho, de 31 anos, também morta na ocasião, à delegacia
de policia de Itaquari, em Cariacica, para atender um
chamado, falso, de seu irmão, Toni Cabeção, preso por
envolvimento com tóxicos.

As duas foram atingidas por mais de 30 balas de
grosso calibre, predominando munição privativa do
Exército, especialmente balas de 9 mm e calibre 45. A
versão admitida para o crime é de que o chamado
visava atrair realmente o delegado Cláudio Guerra que
costumava, também, nessas ocasiões, ir visitar o
cunhado com sua mulher.

que o atentado poderia estar
ligado á reviravolta que houve
no caso, pela qual estão sendo
inocentados em seu inquérito
os principais suspeitos Dante
de Brito Michelinl e Dante de
Barros Michelinl, o Dantinho,
além de Paulo Constanteen He-
lal. Admitindo essa hipótese, o
Sr Cláudio Guerra disse, ainda
ontem, ao detetive Jair Carnel-
ro, autor da denúncia sobre ós
novos acusados no caso Aracé-
li, que mandasse proteger sua
familia, pois podiam ser as pró-
ximas vitimas. O superinten-
dente de policia, Coronel Déclo
Nascimento, assegurou que o
crime foi por vingança e que
estava sendo já apurado pelo
delegado Osmar Camata.

INOCENTADOS

Ele só não foi porque havia
viajado na véspera para Bom
Jesus de Itabapoana, no Esta-
do do Rio de Janeiro, para ou-
vir Renato Resende, ex-dono
de um bar que existia no ponto
de ônibus onde a menina Ara-
céli Cabrera Sandres Crespo foi
vista com vida pela última vez.
A versão de que a vitima seria
ele, o Sr Cláudio Guerra aceita
tranqüilamente, tanto que, a
todo momento, disse no velório
que preferia que os tiros tives-
sem sido dados nele.

Ele já sofreu uma série de
atentados antes de presidir o
caso Aracéli, embora desejasse
admitir, como fez ontem, de

BRIG. AR
LINCOLN RIBEIRO TORRES

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Lourdes de Azevedo Branco Torres, Lucilio Ribeiro
Torres e Sra., Lafayette Ribeiro Torres e Sra.,
famílias Azevedo Branco, Paiva, Azevedo Rodri-
gues e Branco Dias convidam parentes e amiaos
para a Missa que farão celebrar em sufrágio da alma

do querido LINCOLN, amanhã, dia 5, sexta-feira, às 11.30
horas na Igreja da Cruz dos Militares. Antecipadamente
agradecem. (P

FRANCISCO ESTEVES
MISSA DE 7° DIA

t 
Esposa, filhos, mãe, irmãos e demais familiares de FRANCISCO ESTEVES
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu falecimen-
to e convidam parentes e amigos para assistir à Missa de 7? Dia, que farão

celebrar dia 6 de dezembro (sábado), às 10 horas, na Igreja de Santa Mônicajosé
Linhares, 96 — Leblon.

Tempo
WP&CNPq — (9h16m — 3/1 MO) Vio Rio-Sul
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O Nordeite brasileiro • grande porta do Região Norte
aparecem com a área escuro, indicando outència de nebulo-
lidade e temperatura elevada.

A zona de convergência inte .tropical pode ser observada,
através da grande área branco sobre o oceano Atlântico, que
estende-se desde o litoral da África alé o litoral Norte da
Américo do Sul.

Uma linha de instabilidade está sobre o Estado de Goiás.
Umo frente frio estende-se sobre o oceano Atlântico, desde o
litoral do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul.

Uma área branco, bem-def inlda, sobre o Mato Grosso do
Sul, indica nebulosidade e chuvas associadas a uma área de
Instabilidade.

O Paraguai, grande parte da Argentina, a Bolívia e o
Uruguai, aparecem com a área escura, indicando tempo

bom, ausência de nebulosidade e temperatura elevada.
Uma nova frente frio, ainda em formação, está localizado

no extremo Sul do continente.

A» imagens do uttlífe meteorológico SMS s«o
recebidas diariamente pelo Instituto de Aequiw • Espa-
ciais (INPKNPQ), tm São José dos Campos (SP),' transmitidas em irrfra-vermelho. As áreas brancas indl-
cam temperaturas boinas e as pretas temperaturas

Conhecendo-se as temperaturas dos áreas brancas e
pretas pode-se com uma escala cremòtka determinar as
temperaturas da superfície da terro, das massas de ar e
do topo das nuvens.

NO RIO
Nublodo a parcialmente nublado; tem-
perolura estável: vento de nordeste a
norte, fracos; máxima, 34.7 (Realen-
go)i mínima, 21.0 (Alto da Boa Vista)

O SOL
Namer 5.0
Ocoto 18.28

A CHUVA
Precipitação (mm)

N01 últimas 24 horas 2.4
Acumulada no mês 54.0
Normal no mês 126.9
Acumulodanoano 957.8
Normal noano 1075.8

O MAR
Rio/Niterói — Preaman 00h44m/t.0m
e I2h45m/l.lm. Balxaman 07h24m/
0.3m e 19h47m/0.2m.
Angra dot Reis — Preaman
00h02m/1.0m e l!h52/!.lm. Baixa-
mor: 07h03m/0.2m a !9h45m/0.2m
Cabo frio — Preomor: OOh37m/l .Om e
12h40m/l.0m. Balxamar:
06hSSm/0.3m e 19hl5m/0.2m.

Temperaturas
Dentradobala: 20
Foroda barra: 20
Mor calmo
Correntes: Sul Para Leite

OS VENTOS
De nordeste o norte, fracos.

ALUA a
NOVA CRESC£NT6
7/12 15/12

D
CHEIA

.21/12
MINGUANTE
29/12

NOS ESTADOS
Amazonas — Nublodo pancadas de chuvas oo Sul e Oeste.
Temperatura: estável. Máx. 32,6; min. 26. Pará — Parcial-
mente nublado a nublado possibilidade de chuvas oo Sul.
Temperatura! estável. Máx. 33,2; min. 22,8. Acre — Nublo-
do c/chuvas esparsas. Temperatura! estável. Rondônlo —
Nublado possibilidade de chuvas esparsos ao Norte e
Nordeste, temperatura: estável. Máx. 32; min. 23. Roraima

Parcialmente nublodo o nublado possibilidades de panodos de chuvas ao Norte. Temperatura estável. Amapá —
Parcialmente nublodo a nublado pancadas de chuvas ao
Norte. Temperatura: estável. Máx. 32,4; min. 22,8. Mira-
nhóo — Parcialmente nublodo a nublodo possibilidade de
pancadas de chuvas esparsas ao Sul. Temperatura! estável.
Máx. 30,7; min. 24,2. Piauí — Parcialmente nublodo o
nublado possibilidade de pancadas de chuvas esparsas oo
Sul. Temperatura: estável. Ceará — Parcialmente nublado a
nublodo. Temperatura: estável. Máx. 30; min. 25,4. Rio
Grande do Norte — Parcialmente nublodo a nublado.
Temperatura: estável. Paraíba/Pernambuco— Parcialmente
nublado a nublado possibilidade de ehuvos ocasionais no
litoral. Temperatura: estável. Máx. 30,1; min. 24,2. Alagoas-
/Sergipe — Nublado c/chuvos esparsas. Temperatura! está*
vel. Máx. 30,2; min. 21,2. Bahia — Nublodo a encoberto
c/chuvas. Temperatura: estável. Máx. 28,1; min. 24,2. Mato
Grosso—Nublodo a parcialmente nublodo possibilidade de
pancadas de chuvas e trovoadas Isoladas a tarde. Tempera-
tura: estável. Máx. 33,1; min. 22,6. Goiás — Encoberto a
nublado chuvas a SE e NE Temperatura: estável. Mato Grosso
do Sul — Nublado a parcialmente nublado. Temperatura:
estável. Brasília — Encoberto o nublodo c/chuvas esparsas.
Temperatura: estável. Máx. 20,4; min. 16,ó. Minas Gerais

Nublado a coberto ainda sujeito a chuvas no Nordeste e
Leste do Estado, demais regiões parcialmente nublodo a
nublado. Temperatura: estável. Máx. 24,5; min. 19,2. Espfri-
Io Santo — Encoberto a nublodo c/chuvas, melhorando no
período. Temperatura: ligeiro declínio. Máx. 24,2; min. 21,6.
Sáo Paulo — Nublado a parciolmente nublado. Temperatu-
ra: estável. Máx. 27; min 19,5. Paraná — Nublado a
parcialmente nublado. Temperatura: estável. Máx. 24,6;
min. 17.6. Santa Catarina — Região Oeste: nublado c/Insto-

vinto
hfvOA
tnmt füia*.
CHUVAS1 , I _BC

ANÁUSES DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA — Frente fria do Oceano Atlântico,
onclulndo-se para o Norte, peb litoral até o Rio de Janeiro.
Unha de Instabilidade em sentido sudoeste-nordeite sobre o
Estado de Goiás. Anticiclone subtropicoI com centro de 1013
mlllbares em 1 tp sul e 36° oeste. Anticiclone polar com centro
de 1009 mlllbares, em 30° sul e 35° oeste.

bllldade passageiras. Demais regiões instável c/chuvas e
trovoadas Isolados. Temperatura: estável no modrugodo e
em dscllnlo durante a dia. Máx. 27,6; min. 20,9. Rio G. do
Sul — Região da Vale da Uruguai a missões, nublodo
c/lnstobllldade passageiras. Demais regiões Instável c/chu-
vas e trovoadas Isolodas c/período de melhorias passageiras.Máx. 26,5; min. 21.3.

Deputado
exalta morte
de bandidos

Belo Horizonte — Ex-líder
metalúrgico do Vale do Aço, o
Deputado Ruflno da Silva Ne-
to, que trocou o MDB pelo
PDS, subiu, ontem, à tribuna
da Assembléia Legislativa para"render homenagens à salvado-
ra equipe do Cravo Vermelho"— versáo mineira do Esqua-
dráo da Morte — "pela 100*
limpeza de animais e abutres",
realizada em Minas, este ano.

Ele discordou do seu compa-
nheiro de Partido, Deputado
Jesus Trindade Barreto, ex-
delegado de policia, que havia
pedido no dia anterior provi-
dência às autoridades contra o
extermínio de bandidos e, porisso, foi ameaçado por um tele-
fonema anônimo. Ele acrescen-
tou que, "quando voltar à As-
sembléia, em março, quero en-
contrar no calendário do Cravo
Vermelho, se náo 200, pelo me-
nos 150 anin>«|isf eliminados".

O Sr Ruflno da Silva Neto,
que raramente ocupa a tribuna
da Assembléia, lembrou assai-
tos a motoristas de táxi e a
trabalhadores, citou o Bandido
da Cartucheira Ramlro Matil-
de como exemplo de animal
vorai e disse que desejava ser
delegado de policia, a fim de
mandar os bandidos "para o
fundo do poço do Rio Arrudas".

Depois de elogiar a Iniciativa
de o Comandante da Polícia
Militar de Minas Gerais colocar
mais policiais nas ruas, o parla-
mentar disse ser a medida lnsu-
fleiente, "porque, enquanto os
policiais estáo num quarteirão,
os abutres estáo matando no
seguinte". Acrescentou ser ne-
cessaria a adoção da pena de
morte no país, sem o que conti-
nuará defendendo o extermínio
de bandidos.

Gabeira sugere que a ONU
debata casos de maridos
que atiram nas mulheres

Belo Horizonte — Operado de varizes nas duas
pernas, conseqüência, segundo ele, de tiros que rece-
beu, em 1970, da policia paulista, na chamada Opera-
ção Bandeirantes, o escritor Fernando Gabeira, querecebe alta hoje, mostrou-se ontem, muito preocupado
com os casos constantes de maridos que atiram nas
mulheres. Acha que o problema, por ser mundial,
deveria ser debatido pela ONU.

O escritor foi operado anteontem, no Hospital
Felício Roxo, por "uma das melhores equipes cardio-
vasculares do Brasil", segundo disse. Considerou os
dois últimos crimes de maridos, ocorridos esta semana
em Minas, como "um massacre contra as mulheres
mineiras".
INGÊNUO

Gabeira disse que o Governo
brasileiro, por ser "muito ingè-
nuo", vai ser surpreendido da-
que a alguns anos, pelo que
está acontecendo com as mu-
lheres em Minas; como foi com
o problema dos índios, agora, e
como será com a natureza, nos
próximos meses.

Ele acredita que a mulher mi-
neira entrou há pouco tempo
no processo de produção, alte-
rando seu comportamento, sur-
glndo, entáo, uma necessidade
de autonomia e, por isso, está
reivindicando bem mais. .

Para ele, Minas foi um dos
Estados que mais evoluíram no
Brasil nos últimos 15 anos e
considera Belo Horizonte a se-
gunda cidade do país em ter-
mos econômicos.

— Hoje, Belo Horizonte tem
as mesmas aspirações e o com-
portamento do Rio e de Sáo
Paulo. Este processo náo podia
deixar de lado a familia e o seu
patriarcado típico — acentuou.

Gabeira advertiu que é "liu-
sáo pensar que esse problema é

só em Minas, pois o maior flló-
sofo marxista da França, Louis
Althusser, matou a mulher re-
centemente".

JUVENTUDE

Ele citou a pesquisa feita em
Belo Horizonte, na época em
que o engenheiro Márcio Stan-
cloll matou sua mulher Heloísa,
em julho deste ano, crime se-
guido do assassinio de Maria
Regina pelo seu marido, o pai-saglsta Eduardo Souza Rocha.— Os jovens sempre tém uma
atitude em defesa da mãe, por-
que, na estrutura patriarcal de
Minas, eles também sáo oprimi-
dos pelo pai, principalmente na
classe média. Na pesquisa, os
jovens da Savassi (regiáo sofis-
tlcada de Belo Horizonte e cha-
mada de Ipanema Mineira) se
manifestaram contra o machls-
mo dos dois maridos. Já na
Avenida Afonso Pena (Centro
de Belo Horizonte, onde esta-
clonam os ônibus para a perife-
ria da cidade), eles se manifes-
taram a favor da tal defesa da
honra.

GENERAL

RUBENS MONTEIRO DE CASTRO
MISSA DE 1 ANO

tSua 

família convida os parentes, amigos e colaboradores para a missa
que se realizará, em intenção de sua alma querida, no dia 05 do
corrente (sexta-feira) às 11,30 horas, na Igreja N. S. da Candelária —

Praça Pio X. Antecipadamente agradece o comparecimento a este ato de
fé cristã. (P
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Arthur Gouveia dos Santos,
76, de parada cardíaca, na resi-
dència no Lebloa Carioca, in-
dustrial, viúvo de Ivete Mendes
dos Santos, tinha um filho: Ar-
naldo Mendes dos Santos, dois
netos. Será sepultado às lOh no
Cemitério Sao Joào Batista.

Telma Pereira de Carvalho,
53, de infarto, no Prontocor. Ca-
rioca, casada com José Ribeiro
de Carvalho, tinha uma filha
Luiza Carvalho de Almeida
uma neta, morava em Copaca-
bana. Será sepultada às 12h no
Cemitério São João Batista.

Sebastião Paiva de Macedo,
72, de insuficiência respiratória,
no Hospital da Lagoa. Carioca,
funcionário público, viúvo de
Ellete Cardoso de Macedo, mo-
rava no Jardim Botânico.

Ivanllda Bezerra da Silva,
48, de câncer, no Hospital do
Carmo. Carioca, tinha dois fl-
lhos: Laura e Luiz Carlos, mora--va em Laranjeiras. Será sepul-
tada às lOh no Cemitério Sâo
Joáo Batista.

Albertina Martins Gonsalei,
05, de embolia pulmonar, na
residência em Benflca. Carioca,
era casada com Hilton Gonza-
lez. Será sepultada às 8h no
Cemitério Sào Francisco Xa-
vier.

Armindo José de Sá, 67, de
acidente vascular cerebral, na
Casa de Saúde Santa Maria.
Carioca, fiscal de Vlaçáo, casa-
do com Sebastiana da Concei-
câo Medeiros de Sá, tinha três
filhas, netos, morava em Bota-
fogo. Será sepultado às 9h no
Cemitério de Inhaúma.

Virgínia Guedes de Lima, 60,
miocardlosclerose, no Hospital
da Penitência. Carioca, casada
com Jorge Mendonça de Lima,
tinha um filho: Aurélio, um ne-
to, morava na Tijuca. Será se-'
pultada às lOh no Cemitério
Sâo Francisco Xavier.

Estados

Clarence Ernest Walter, 80,
de pneumonia, em Belo Horl-
zonte. Nasceu em Londres, tra-
balhou como comissário de bor-
do da Companhia anglo-
canadense Royal Canadian Pa-
clflc, transportando soldados
canadenses e americanos para
a Europa durante a I Guerra
Mundial. Em 1920 mudou-se
para o Brasil como represen-
tante da companhia de navega-
çâo inglesa Lamport and Holt,
no Rio, quando abriu a Escola
Anglo-Americana de Escotis-
mo, uma das primeiras do Bra-
sil. Em 1934 transferiu-se para
Belo Horizonte, como represen-
tante da Gessy Lever. Fundou
em 1936 a Sociedade Comercial
Walter, representante da Éter-
nit e Eucatex. Foi proprietário
da construtora Edcco e da
agência de turismo Walter. As-
sumiu o Consulado inglês em
Belo Horizonte por quatro ve-
zes na década de 50, em substi-
tuiçâo ao Cônsul Harold Wal-
ter, seu irmào. Era casado com
Ermellnda Longo Walter, tinha
quatro filhos: Elizabeth, Nora,
Robert Vicent, Connie, oito ne-
tos e um bisneto.

Maria de Lourdes Freitas
Caldeiras, 69, de embolia cere-
bral, em Belo Horizonte. Minei-
ra de Cordisburgo, era viúva do
fazendeiro Arnaldo de Maga-
lhàes Caldeiras. Tinha seis fi-
lhos: Arnaldo, Eduardo, Ana
Lúcia, Guilherme, Maria de
Lourdes e Fernando, 16 netos e
um bisneto.

Else Rodrigues Machado, 50,
de insuficiência respiratória,
em Belo Horizonte. Mineira de
Jaboticatubas, foi escrituraria
da Companhia de Seguros Mi-
nas Brasil e do cartório de re-
gistro civil, 2° subdlstrlto. Era
casada com João Rodrigues
Machado e tinha quatro filhos:
Marcelo, Fernando, Rosângela
e Guilherme.

Alda Gama Guimarães, 25, e
seu filho Pedro, um ano e qua-

: tro meses, de desastre de auto-
móvel na estrada Araxá—
Uberlândia. Mineira de Belo
Horizonte, era médica homec-
pata formada pela Universlda-
de Federal de Minas Gerais e
com especialização no Uruguai
e Argentina. Trabalhava no
Centro Terapêutico da Serra,
em Belo Horizonte. Clínica pio-
nelra em homeopatla científica.
Casada com o advogado e fa-
zendeiro Marcelo da Mata Ma-
chado, Pedrinho era seu único
filho. Foram sepultados no Ce-
mitério Parque da Colina, em
Belo Horizonte.

Geraldo Scavone, 82, do cora-
ção, em São Paulo. Era viúvo
de Bruna de Curtis Scavone,
tinha uma filha, Ismenia, sobri-
nhos, Irmãos e cunhados.

Mário Frugiueie, 75, de infar-
to, em São Paulo. Casado com
Julieta Scarcelli Frugiueie e ti-
nha um filho, Orestes Frugiue-
le, casado com Belkiss de Luc-
ca Frugiueie, além de netos e
bisnetos.

Alberto Regina, 68, de proble-
mas respiratórios, em São Pau-
lo. Casado com Josefa Adolfi
Regina, tinha filhos, nora e
netos.

Exterior

Oswald Ernald Mosley, Sir,
84, na sua casa de Orsay, perto
de Paris. Fundador da União
dos Fascistas Britânicos, diri-
giu esse grupo de 1932 até 1940,
quando foi dissolvido pelo Go-
verno britânico no início da TJ
Guerra Mundial. Ficou preso
até 1943. Em 1948 fundou o Mo-
vimento pela União, Partido
neofascista britânico que pro-
punha a união européia. Em
1952 instalou-se na França, mas
desde esta época deixou de
atuar ativamente e a partir de
1962 abandonou por completo a
atividade política. O chefe dos
camisas negras britânicos ini-
cialmente foi deputado conser-
vador de 1918 a 1922, depois
deputado independente, de
1922 a 1924. Entre 1926 e 1931
trabalhou como deputado tra-
balhista e chegou a fazer parte
de um Governo trabalhista en-
tre 1929 e 1930, quando se demi-
tiu devido discordâncias com a
política trabalhista. Depois da
morte de sua primeira mulher
em 1933, casou-se em 1936 com
a filha de Lord Redescale, Dia-
na Hitford, numa cerimônia
realizada em Berlim, na presen-
ça de Adolf Hitler.

tteproduf6o — Carteira d» Idcntldod*

Polícia procura professora
de bale que faz parte de
quadrilha de assaltantes

A manequim e professora de bale Lúcia Antiqueira
Bulhões, filha do Comandante da Marinha Mercante
Amobílio Bulhões Filho, está sendo procurada pela
polícia, como integrante de uma quadrilha acusada da
prática de vários assaltos, entre os quais ao Posto de
Gasolina Niterói 400, na Av. Ruy Barbosa, em Niterói,
cujo proprietário, Antônio Ataide, foi morto a tiros.

Entre os cúmplices, figura o informante da 19a DP,
na Tijuca, Carlos Henrique Bueno Brandão, que forne-
cia armas à quadrilha. Ontem, quatro participantes —
dois casais — foram apresentados na Delegacia de
Roubos e Furtos de Automóveis, pelo delegado Rogério
Mont Karp. Os homens inocentaram as mulheres, con-
fessaram vários assaltos e denunciaram todos os cúm-
plices.
FRUSTRADO

São os seguintes os casais
apresentados: Carllto de Sousa,
de 35 anos; Ari Mendes Filho,
de 34; Dalva Rodrigues de Sou-
sa de 19; e Cristina Borges Ro-
.drigues Lisboa, de 24 anos, esta,
estudante, filha do diretor do
Moinho Atlântico, José Tiago
Rodrigues Lisboa. Carllto de
Sousa e Ari Mendes Filho fo-
ram presos pelos policiais da
Delegacia de Roubo e Furtos
de Automóveis, quando tenta-
vam fugir de uma tentativa de
assalto em Campos, à casa do
pecuarista Dermeval Queirós
Fernandes, prisidente da Coo-
perleite.

O pecuarista reagiu ao assai-
to e passou a dar tiros nos ban-
didos, que tinham como cúm-
pllce Paulo César Queirós Dl-
niz. Na fuga, em um carro que
haviam roubado, eles bateram
em um motociclista, que mor-
reu no local, e em vários carros,
e ficaram feridos. Carllto de
Sousa e Arl Mendes Filho fo-
ram presos, mas Paulo César
Queirós Diniz conseguiu fugir.

Presos, os bandidos confessa-
ram o assalto ao posto de gaso-
lina, no dia 14 de novembro, no
qual o proprietário foi morto
por eles a tiros. Contaram, tam-
bém, que roubaram Cr$ 27 mil e
que do assalto participaram Ari
Mendes Filho, Paulo César
Queirós Diniz e Hermeneglldo
César, o Ceslnha. Eles tinham
como olheira Lúcia Antiqueira
Bulhões, conhecida como Perl-
quita. Após o roubo, os bandl-
dos fugiram no Volkswagen
placa 1330, cuja alfa não soube
dizer, de propriedade de Lúcia.
ENGENHEIRO

Lúcia Bulhões

No dia 4 de novembro, eles
assaltaram a residência do en-
genheiro Darci Borges, em Ni-
terói. Surpreenderam o enge-
nheiro e, depois de saquear a
casa, amarram-no com os dois
filhos e a mulher e fugiram le-
vando aparelho de som, um te-
tevisor a cores, Jóias e dinheiro,
além de um Caravan. Desse as-
salto, participaram Ari Mendes
Filho, Paulo César Queirós Di-
niz, Hermeneglldo César e um
outro conhecido como Maurí-
cio. Mais tarde, o carro foi in-
cendlado pela quadrilha. Eles
também confessaram que, porocasião do assalto à residência
do engenheiro, foram levados
por Lúcia Antiqueira Bulhões— mulher de Hermeneglldo Cé-
sar — em seu carro, que os
aguardou até o final.

Federal dá
IO •prêmio
ao 48.562

Com Cr$ 4 milhões foi pre-
mlado, na extração de ontem
da Loteria Federal, o bilhete
48.562. Os prêmios seguintes
saíram para os bilhetes
52.724, Cr$ 500 mil; 02.179, Cr$
300 mil; 51.830, Cr$ 200 mil;
03.044, Cr$ 120 mü; 19.959, Cr$
100 mil; 37.892, Cr$ 80 mil;
57.113, Cr$ 70 mü; 26.738, Cr$
60 mil; e 44.618, Cr$ 50 mil.

Confessaram ainda que Lúcia
Antiqueira Bulhões reside com
os pais, na Rua Miguel de Frias,
95, ap. 202, Edifício Las Vegas,
em Icaraí, Niterói.

Segundo Ari Mendes Filho,
Dalva Rodrigues de Sousa foi
presa porque é sua mulher, o
mesmo ocorrendo com Cristina
Borges Rodrigues Lisboa, que é
mulher de Paulo César Queirós
Diniz.

— Elas nâo tem nada com
isso. Apenas sâo nossas mulhe-
res — disse Ari Mendes.

Com relação ao informante
Carlos Henrique Bueno Bran-
dâo da 19* DP, na Tijuca, Arl
Mendes disse que ele costuma-'
va informar à quadrilha quais
as melhores residências que po-
derlam assaltar e também for-
necla armas à quadrilha. Uma
delas, inclusive, serviu para a
fuga de Paulo César Queirós
Diniz, em Campos.

De acordo com os bandidos,
eles também praticaram um as-
salto à residência do industrial
Joseph Ian Blower, em Niterói,
irmào do chefe de gabinete do
Ministro da Marinha, de onde
roubaram mais de Cr$ 2 mi-
lhões em jóias e dinheiro. Rou-
baram a residência do advoga-
do Amalclr Ferreira Viana, em
Niterói, de onde levaram mais
de Cr$ 500 mil. Praticaram as-
salto, também contra uma resi-
dència ao lado da Churrascaria
Rincão Gaúcho, em Niterói, do
qual também participou o as-
saltante conhecido como
Franck. Também confessaram
o assalto ao Motel Serra Linda,
na Rodovia Amaral Peixoto,
em São Gonçalo, de onde se-
qüestraram a camareira e, mais
tarde, a libertaram.

Fábrica de
uísque é
descoberta

Uma destilaria de uísque
falsificado foi descoberta, on-
tem, por uma equipe de poli-
ciais da 35* DP, em Campo
Grande, chefiada pelo delega-
do José dos Santos Guedes.
Os policiais prenderam 11
pessoas e apreenderam vá-
rias caixas de uísque falso,
num sítio aparentemente
abandonado na Estrada do
Magarça, 5 666, em Campo
Grande.

RELIGIOSOS

JOSÉ MACARIO DANTAS
(FALECIMENTO)

t 

Maria de Lourdes Dantas e seus filhos Paulo César, Carlos
Alberto, José Augusto, Vera Lúcia, Eduardo Henrique,
Márcia Teresa, César Maurício, esposas e filhos comuni-
cam' o falecimento de seu querido esposo, pai, sogro e
avô MACÁRIO, e convidam demais parentes e amigos

para o seu sepultamento a realizar-se hoje, 5'. feira, dia 4, às 15
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 3 para o
Cemitério Parque Jardim da Saudade. (P

í

PEDRO OCTAVIO
CARNEIRO DA CUNHA

(1 ANO)
Sua família convida parentes e amigos para a Missa que será
celebrada hoje, dia 4, às 18.30 na Igreja do Rosário, Leme.

HUMBERTO PETERSEN
DA SILVA LIMA

MISSA DE 7° DIA

tOs 

funcionários da Sucursal-Rio da Sul Améri-
ca Seguros, convidam para a missa de 7o dia
que será realizada por seu colega HUMBERTO
PETERSEN DA SILVA LIMA, dia 4 dezembro,

às 11 horas, na Igreja da Candelária. (P

Assaltantes roubam mais de
Cr$ 7 milhões 600 mil de
quatro bancos em São Paulo

São Paulo — Mais de Cr$ 7 milhões 600 mil foram
roubados, ontem, em quatro assaltos a agências banca-
rias, à tarde, na Grande São Paulo.

A quantia maior (Cr$ 3 milhões 300 mil) foi levada
da agência do Banco de Crédito Nacional, no bairro do
Jardim Europa, por quatro homens, que fugiram no
Passat placa WF-4772.

pela policia e, durante uma tro-
ca de tiros de 20 minutos, dois
dos assaltantes e um PM foram
feridos. O tiroteio ocorreu
quando os bandidos tentavam
fugir no Chevette placa ZY-
6378.

Os casais haviam passado a
noite no motel. Eles chegaram
às 23h de terça-feira e, ontem
pela manhã, depois de roubar
um televisor a cores e imobili-
zar os empregados, dos quais
apanharam Cr$ 38 mil, tenta-
ram fugir, mas foram persegui-
dos pela Patrulha Rodoviária
n° 4523, com os policiais José
Rubem Bianque e Humberto
Zenha.

Os casais foram presos, sendo
que, Patrícia Rodrigues de An-
drade, de 18 anos; Luis Carlos
Ramos de Paria, de 19; e o
soldado da PM Antônio Carlos
foram baleados e medicados no
Hospital Getúiio Vargas. Os de-
mais: Marta Rodrigues de An-
drade, de 18 anos; Paulo César
Guimarães de Freitas, de 24; e a
menor E.F.L., de 15 anos, foram
encaminhados à 59* DP, em
Duque de Caxias. Segundo os
presos, eles saíram para fazer"um embalo". Nâo pretendiam
praticar assalto e as mulheres
disseram que não sabem "como
tudo aconteceu".

OUTROS

Outra agência do Banco de
Crédito Nacional, no Centro do
Município de Ribeirão Pires, foi
roubada por cinco homens ar-
mados, que fugiram com Cr$ 1
milhão 500 mil, no Caravan pia-
ca KO-1038.

¦ A agência do Banespa, no
bairro da Mooca, foi assaltada
em Cr$ 1 milhão 381 mil 249, por
três homens que ocupavam o
taxi TL placa HD-2108. Da
agência do Banco Itaú, no bair-
ro da Penha, cinco homens rou-
baram, segundo o gerente, en-
tre Cr$ 1 milhão e 2 milhões,
além de Cr$ 147 mil e Cr$ 78 mil
de dois clientes. Os assaltantes
fugiram no Brasília placa CX-
2585.

NO RIO

Três homens armados de re-
vólveres assaltaram, na tarde
de ontem, a loja Delfln-Rio,
Crédito Imobiliário, no n° 710
da Rua Jardim Botânico, de
onde roubaram Cr$ 172 mil 762.
Eles eram brancos e jovens e
estavam bem-vestidos, sendo
que um deles portava uma pis-
tola calibre 7.65.

O assalto ocorreu depois que
os bandidos, que tomavam cer-
veja em um bar em frente à loja,
viram que o guarda de vigilân-
cia Tome Antônio Piedade se
ausentara do posto. Eles inva-
diram o estabelecir.iento gri-
tando "oba, oba", s j contrario
do anúncio de asseito que nor-
malmente fazem or, assaltantes.

TRANSPORTADORA

A Fornecedova e Transporta-
dora de Materials de Constru-
ção Estrela Pilares, na Avenida
Suburbana, 5 895, nos Pilares,
foi assaltada, ontem pela ma-
nhá, por seis homens que, revol-
tados por só encontrarem Cr$
50 mil no corre, agrediram a
coronhadas um dos sócios da
empresa, Joaquim Mendes Ro-
drigues, que foi medicado no
Hospital Salgado Filho.

Os bandidos estavam arma-
dos com revólveres e escopetas
e o roubo teve a duração de 15
minutos. Quatro empregados e
seis fregueses foram obrigados
deitar no chão e, antes de fugir
no Volkswagen placa SB-2951,
de Joaquim Mendes, os ladrões
quebraram vários objetos. O as-
salto foi comunicado à 24* DP,
no Encantado.

MOTEL

Três casais que, minutos an-
tes, haviam roubado o Motel
Lord, no Km 5 da Rodovia Wa-
shington Luis, em Duque de
Caxias, foram surpreendidos

ÔNIBUS

Durante um assalto a um ônl-
bus da Viação Intermunlclpal,
praticado por três homens na
Av. Presidente Kennedy, em
Duque de Caxias, uma mulher
de 60 anos presumíveis foi mor-
ta com um tiro dos bandidos.
Eles fugiram com Cr$ 950 da
féria do trocador e saquearam
cerca de 20 passageiros.

O assalto ocorreu às 14h. O
ônibus, placa KJ-2093, dirigido
por Juarez Moreira do Nasci-
mento, que faz a linha Central
do Brasil—Jardim Leal, trafe-
gava com destino a Duque de
Caxias. Na Av. Bulhões Mar-
ciai, em Parada de Lucas, os
assaltantes — dois brancos e
um preto — embarcaram e só
anunciaram o assalto em Du-
que de Caxias.

A mulher foi morta porque o
passageiro sentado ao seu lado
recusou-se a entregar seus per-tences. Irritado, um dos bandl-
dos deu o tiro que a atingiu. Em
seguida, obrigaram o motorista
a parar o veiculo e saltaram. O
ônibus seguiu, então, para o
Hospital Municipal de Duque
de Caxias, onde os'médicos
constataram a morte da passa-
geira. Seu corpo foi removido
para o necrotério, onde perma-
nece aguardando identificação.
O assalto foi registrado na 59*
DP, em Duque de Caxias.

Leia "Pesquisas", na página 10

Mulher de delegado do caso
Aracéli e amiga morrem em
emboscada com 30 tiros

Vitória — A mulher com quem o delegado Cláudio
Guerra — que está cuidando do caso Aracéli — vivia
ultimamente, Rosa Maria Cleto, de 27 anos, foi assassi-
nada, na madrugada de ontem, quando se dirigia em
seu Volkswagen, na companhia de Rosa Glória Carva-
lho, de 31 anos, também morta na ocasião,' à delegacia
de policia de Itaquari, em Cariacica, para atender um
chamado, falso, de seu irmão, Toni Cabeção, preso por
envolvimento com tóxicos.

As duas foram atingidas por mais de 30 balas de
grosso calibre, predominando munição privativa do
Exército, especialmente balas de 9 mm e calibre 45. A
versão admitida para o crime é de que o chamado
visava atrair realmente o delegado Cláudio Guerra que
costumava, também, nessas ocasiões, ir visitar o
cunhado com sua mulher.
INOCENTADOS

Ele só nào foi porque havia
viajado na véspera para Bom
Jesus de Itabapoana, no Esta-
do do Rio de Janeiro, para ou-
vir Renato Resende, ex-dono
de um bar que existia no ponto
de ônibus onde a menina Ara-
céll Cabrera Sandres Crespo foi
vista com vida pela última vez.
A versão de que a vitima seria
ele, o Sr Cláudio Guerra aceita
tranqüilamente, tanto que, a
todo momento, disse no velório
que preferia que os tiros tives-
sem sido dados nele.

Ele já sofreu uma série de
atentados antes de presidir o
caso Aracéli, embora desejasse
admitir, como fez ontem, de

que o atentado poderia estar
ligado à reviravolta que houve
no caso, pela qual estão sendo
inocentados em seu inquérito
os principais suspeitos Dante
de Brito Michelini e Dante de
Barros Michelini, o Dantinho,
além de Paulo Constanteen He-
lal. Admitindo essa hipótese, o
Sr.Cláudio Guerra disse, ainda
ontem, ao detetive Jair Carnei-
ro, autor da denúncia sobre os
novos acusados no caso Aracê-
li, que mandasse proteger sua
família, pois podiam ser as pró-
ximas vitimas. O superinten-
dente de policia, Coronel Décio
Nascimento, assegurou que o
crime foi por vingança e que
estava sendo já apurado pelo
delegado Osmar Camata.

BRIG. AR
LINCOLN RIBEIRO TORRES

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Lourdes de Azevedo Branco Torres, Lucilio Ribeiro
Torres e Sra., Lafayette Ribeiro Torres e Sra.,
famílias Azevedo Branco, Paiva, Azevedo Rodri-
gues e Branco Dias convidam parentes e amigos
para a Missa que farão celebrar em sufrágio da alma

do querido LINCOLN, amanhã, dia 5, sexta-feira, às 11.30
horas na Igreja da Cruz dos Militares. Antecipadamente
agradecem. (P

FRANCISCO ESTEVES
MISSA DE 7o DIA

t 
Esposa, filhos, mãe, irmãos e demais familiares de FRANCISCO ESTEVES
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu falecimen-
to e convidam parentes e amigos para assistir à Missa de 1° Dia, gue farão

celebrar dia 6 de dezembro (sábado), às 10 horas, na Igreja de Santa Mônica, José
Linhares, 96 — Leblon.

Tempo
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O Nordette brasileiro e grande parte do Região Norte
aparecem com a área escuraJndicanao ausência de nebulo-
lidade e temperatura elevada.

A zona de convergência intertropical pode ser observado,
através da grande área branco sobre o oceano Atlântico, que
estende-se desde a litoral da África até o litorai Norte da
Américo do Sul.

Uma linha de instabilidade esto sobre o Estado de Goiás.
Uma frente fria «tende-se «obre o oceano Atlântico, onde o
litoral do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul.

Uma área bronca, bem-definida, sobre o Mato Grosso do
Sul, indica nebulosidade e chuvas associadas a uma área de
insto bit Idade.

O Paraguai, grande parte da Argentina, a Bolívia e o
Uruguai, aparecem com a ána escura, indicando tempo

bom, ausência de nebulosidade e temperatura elevada.
Uma novo frente fria, ainda em formoção, está localizoda

no extremo Sul do continente.

Ai Imagem do satélite meteorológico SMS >oo
recebidas diariamente pelo Initrtuto de Pnquitai hpa-
cioi. (INPKNPQ), em Soo Jc*e dos Campo» (SP),'
transmitidas em Infre-vermelho. Ai areai brancas Indl-
cam temperaturas baixas e as pretas temperaturas
elevadas.

Conhecendo-te as temperaturas das áreas brancas •
pretai pode-te com uma escola cromática determinar ai
temperatura! da luperf leie da terra, dai manai de ar e
do topo das nuvens.

NO RIO
Nublado a parcialmente nublado,- tem-
peratura estável: vento de nordeste a
norte, fracos; máxima, 34.7 (Realen-
op); mínima, 21.0 (Alto da Boa Visto)

O SOL
Nascer 5.0
Ocoso 18.28

A CHUVA
Precipitação (mm)

Nas últimas 24 horas 2.4
Acumulada no mfa ..54.0
Normal nomes 126.9
Acumulada no ano 957.8
Normal noano 1075.8

NOS ESTADOS

O MAR ALUA
Rio/Niterói — Preamar: 00h44m/!.0m
e I2h45m/l.lm. Baixomar; 07h24m/
0.3m e 19h47m/0.2m.
Angra dos Reis — Preamar:
00h02m/l.0m e llh52/l.lm. Baixa-
mor: 07h03m/0.2m e I9h45m/0.2m
Cabo filo — Preamar: 00h37m/l .0m e
1 2h40m/1 ,0m. Baixomar:
06h55m/0.3m e 19hl5m/0.2m.

Temperaturas
Dentrodabola: 20
Fora da barro: 20
Mar calmo
Correntes; Sul Poro Leite

OS VENTOS
De nordeste a norte, fracos.

H
NOVA
7/12

a
CHEIA
21/12

a
CAESCENTf
15/12

D
MINGUANTE
29/12

Amazonas — Nublado pancadas de chuvas ao Sul e Oeste.
Temperatura: estável. Máx. 32,6; min. 26. Pará — Parcial-
mente nublodo a nublado possibilidade de chuvas oo Sul.
Temperatura: estável. Máx. 33,2; min. 22,8. Acre— Nubla-
do c/chuvas esparsas. Temperatura: estável. Rondônia —
Nublada possibilidade de chuvas esparsas oo Norte e
Nordeste, temperatura: estável. Máx. 32; min. 23. Roraima

Parcialmente nublado a nublado possibilidades de pança-
das de chuvas oo Norte. Temperatura estável. Amapá —
Parcialmente nublado a nublodo pancadas de chuvas ao
Norte. Temperatura: estável. Máx. 32,4; min. 22,8. Mara-
nhâo — Parcialmente nublado a nublodo possibilidade de
pancadas de chuvas esparsas oo Sul. Temperatura: estável.
Máx. 30,7; min. 24,2. Piauí — Parcialmente nublodo a
nublada possibilidade de pancadas de chuvas esparsas oo
Sul. Temperatura: estável. Ceará— Parcialmente nublado a
nublado. Temperatura: estável. Máx. 30; min. 25,4. Rio
Grande do Norte — Parcialmente nublado o nublado.
Temperatura: estável. Parafba/Pemambuco — Parcialmente
nublado o nublado possibilidade de chuvas ocasionais no
litoral. Temperatura: estável. Máx. 30,1; min. 24,2. Alogoai-
/Sergipe — Nublooo c/chuvas esparsas. Temperatura: está-
vei. Máx. 30,2; min. 21,2. Bahia — Nublodo a encoberto
c/chuvas. Temperatura: estável. Máx. 28,1; min. 24,2. Mata
Grosso— Nublado a parclolmente nublado possibilidade de
pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a tarde. Tempera-
tura: estável.'Máx. 33,1; min. 22,6. Goiái — Encoberto a
nublado chuvas o SE e NE Temperatura: estável. Mato Grosso
do Sul — Nublado a parclolmente nublado. Temperatura:
estável. Brasília — Encoberto o nublodo c/chuvas esparsas.
Temperatura: estável. Máx. 20,4; min. 16,6. Minai Geral»

Nublado a coberto ainda iu|elto o chuvol no Nordeste e
Leste do Estado, demais regiões parcialmente nublado o
nublado. Temperatura: estável. Máx. 24,5; min. 19,2. bplri-
to Santo — Encoberto a nublado c/chuvas, melhorando no
período. Temperatura, ligeiro declínio. Máx. 24,2; min. 21,6.
São Paulo — Nublado a parcialmente nublodo. Temperatu-
ra: estável. Máx. 27; min 19,5. Potono — Nublado a
parcialmente nublado. Temperatura: estável. Máx. 24,6;
min. 17.6. Santa Catarina — Região Oeste: nublado c/insta-

ANAUSES DA CARTA SINÓTKA LX) INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA — Frente frio do Oceano Atlântico,
oncluindo-se para o Norte, pelo litoral até o Rio de Janeiro.
Linha de Instabilidade em sentido sudoeste-nordeste sobre o
Estado de Goiás. Anticiclone subtroplcal com centro de 1013
millbares em 16° sul e 36° oeste. Anticiclone polar com centro
de 1009 mlllbores, em 30° sul e 35° oeste.

bilidade passageiras. Demais regiões Instável c/chuvol s
trovoadas isoladas. Temperatura: estável na madrugooa e
em declínio durante o dia. Máx. 27,6; min. 20,9. Rio G. do
Sul — Região do Vale da Uruguai e missões, nublodo
c/instabilidade passageiras. Demais regiões Instável c/chu-
vas e trovoadas isoladas c/período de melhorias passageiros.
Máx. 26,5; min. 21,3.

Estudante é
seqüestrado
em S. Paulo

São Paulo—O estudante Cel-
so Sussurrai Satow, de 20 anos,
foi seqüestrado na segunda-
feira, em Sâo Paulo, e, em troca
de sua vida, os seqüestradores
exigiram de seu pai, proprietá-rio da loja de eletrodomésticos
Satow, um resgate de Cr$ 8
milhões.

Ontem, às 19h30m, policiais
da Delegacia de Assaltos a
Bancos do DOPS, procurada
por dois irmãos de Celso, conse-
guiram prender os dois seques-
tradores que foram retirar o di-
nheiro deixado pelo pai do es-
tudante, mas Celso não estava
com eles.

Celso foi seqüestrado quando
se dirigia para o colégio, na
tarde da segunda-feira.

Dois Irmáos de Celso procura-ram o 7o Distrito Policial, que,imediatamente, comunicou o
fato ao DOPS, e a equipe da
Delegacia de Assaltos a Bancos
foi mobilizada. As 13h, um dos
seqüestradores ligou novamen-
te, marcando o local em que
deveria ser colocado o dinheiro,
próximo à Praça Pan-
Americana, no bairro do Alto
de Pinheiros, às lQhlOm.

O DOPS mobilizou uma equi-
pe de 15 homens para o local. O
pai de Celso, devido ao trânsito,
atrasou 20 minutos. O dinheiro,
colocado em um saco plástico
de lixo, foi deixado no local e,
dois minutos depois, surgiram
os seqüestradores, no Brasília,
placa UV-0884. Cercados, eles
tentaram fugir e os policiais ati-
raram no automóvel com raja-
das de metralhadoras e revolve-
res. Os seqüestradores foram
presos e interrogados nas viatu-
ras policiais, que seguiram, on-
tem mesmo, para Iguapé.

Gabeira sugere que a ONU
debata casos de maridos
que atiram nas mulheres

Belo Horizonte — Operado de varizes nas duas
pernas, conseqüência, segundo ele, de tiros que rece-
beu, em 1970, da polícia paulista, na chamada Opera-
ção Bandeirantes, o escritor Fernando Gabeira, que
recebe alta hoje, mostrou-se ontem muito preocupado
com os casos constantes de maridos que atiram nas
mulheres. Acha que o problema, por ser mundial,
deveria ser debatido pela ONU.

O escritor foi operado anteontem, no Hospital
Felício Roxo, por "uma das melhores equipes cardio-
vasculares do Brasil", segundo disse. Considerou os
dois últimos crimes de maridos, ocorridos esta semana
em Minas, como "um massacre contra as mulheres
mineiras".
INGÊNUO

Gabeira disse que o Governo
brasileiro, por ser "muito ingê-
nuo", vai ser surpreendido da-
que a alguns anos, pelo que
está acontecendo com as mu-
lheres em Minas, como foi com
o problema dos Índios, agora, e
como será com a natureza, nos
próximos meses.

Ele acredita que a mulher ml-
nelra entrou há pouco tempo
no processo de produçáo, alte-
rando seu comportamento, sur-
gindo, então, uma necessidade
de autonomia e, por isso, está
reivindicando bem mais.

Para ele, Minas foi um dos
Estados que mais evoluíram no
Brasil nos últimos 15 anos e
considera Belo Horizonte a se-
gunda cidade do país em ter-
mos econômicos.

— Hoje, Belo Horizonte tem
as mesmas aspirações e o com-
portamento do Rio e de São
Paulo. Este processo náo podia
deixar de lado a farnilia e o seu
patriarcado típico — acentuou.

Gabeira advertiu que é "ilu-
são pensar que esse problema é

só em Minas, pois o maior filo-
sofo marxista da França, Louis
Althusser, matou a mulher re-
centemente".

JUVENTUDE

Ele citou a pesquisa feita em
Belo Horizonte, na época em
que o engenheiro Márcio Stan-
cioli matou sua mulher Heloísa,
em julho deste ano, crime se-
guldo do assassinio de Maria
Regina pelo seu marido, o pai-
saglsta Eduardo Souza Rocha.

— Os jovens sempre têm uma
atitude em defesa da mãe, por-
que, na estrutura patriarcal de
Minas, eles também são oprimi-
dos pelo pai, principalmente na
classe média. Na pesquisa, os
jovens da Savassl (região sofls-
ücada de Belo Horizonte e cha-
mada de Ipanema Mineira) se
manifestaram contra o machis-
mo dos dois maridos. Já na
Avenida Afonso Pena (Centro
de Belo Horizonte, onde esta-
cionam os ônibus para a perife-
ria da cidade), eles se manlfes-
taram a favor da tal defesa da
honra.

GENERAL

RUBENS MONTEIRO DE CASTRO
MISSA DE 1 ANO

tSua 

família convida os parentes, amigos e colaboradores para a missa
que se realizará, em intenção de sua alma querida, no dia 05 do
corrente (sexta-feira) às 11,30 horas, na Igreja N. S. da Candelária —

Praça Pio X. Antecipadamente agradece o comparecimento a este ato de
fé cristã. (P
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Montarias oficiais
para o fim de
semana na Gávea

Geraldo Viola

SÁBADO
; 1-PÁREO— à»14h00 — l.lOOmelros —
. Cr$78.000,00—(AREIA) kg.
• ",1—1 

Urose,A.OIivelra 55
[ 2—2 Daviata,J.M.Silva 55
e*. " Danema, J.Ricardo 55
-'3—3 KaR-Glen,G?Mene»s 57"«, 4 Dabela.J. Ferreira 55"4—5 Nueva, J. Pinlo 54
.' 6 Sweet Pat, E. Freire 56

2o PÁREO—àt14h30 —1.400 metrot —
CrS 78.000,00 — (GRAMA) — 1° DUPLA-
EXATA kg.
1—1 Gellier, J.M. Silva  56

2 Busllis, J.Malta  57
2—3 Undalo, J. F. Fraga  57

4 Hossgor,G.F.AImeido  56" lobis.J. Pinto .'  57
3—5 Lyric.J.Queiroz  57

6 Bi-Cobalt,J.Ricardo  56
4—7 Fino Troto, W. Gonçalves  57

8 Brentono.G.Meneses  57
V Abogodo,T.B.Pereira  10 56

3° PÁREO—Às 15h00 —1.600 — metros
—Crí 98.000,00 (AREIA)—(PROVA ESPE-
CIAL LEILÃO) kg.
1—1 Caimeo, J.M. Silva  1 56
2—2 Claymore, J. Ricardo  2 56
3—3 Arcabuz.C. Morgado  3 56

4 Bilton.W. Gonçalves  4 56
4—5 Lézard,T.B.Pereira  5 56

6 Quinn, J. Queiroz  6 56

«•PÁREO—Às 15h30 —1.000—metrot
—Cr$ 68.000,00 (GRAMA) Kg.
I—1 Gran Canyon, J.RIcordo 58

2 Kelso, Jua. Garcia 56
2—3 Jamestown,J.Queiroz 58-3—4 Adroit.J.M. Silva 54
4—5 Clnderelo,J.Pinlo 55

6 EfScotch.J. Malta 58

5» PÁREO—Às 16H00 —1.300—metro.
—Cr» 68.000,00 (GRAMA) kg.
1—l Bagnanza, J.Qusiroz 57
2—2 MademoiselleLu.J.RIcoro... 58

3 A-Lao,J.M.Silva 58
3—4 Cheetoh.R. Silvo 58" AirGauloise.E. Ferreiro 5B
4—5 Cardenas, I. Brasiliense 58

6 Amigaço.D. F.Groça 55

«V PÁREO—Às 16h.30 —1.400—metrot
Cr» 95.000,00 (GRAMA) 2» DUPLA-
EXATA Kg.
1—1 Bonono, J. Pinto  1 55

2 Vox.J.Queiroz  2 55
2—3 Cyrille,J.Malta  3 56

Doctus.E. Ferreiro 55
Suplente.G.F.AImeida 55

3—6 Àslomo,J.M.Silvo 55
Habilitado, M. Vaz 55
Exemple,J.Ricordo. 55

4—9 TuJuba.P.Vignolos 55
10 Gavião da G.,W.Gonçalves 10 55
11 Idler.T.B. Pereira 11 55

7° PÁREO—Àt 17h.00—1.300—metros
Cr» 98.000,00 (GRAMA) HANDICAP EX-
TRAORDINARIO — 45* ANIVERSÁRIO DA
TURMA CASTRO REBELLO DA FACULDADE
NACIONAL DE DIREITO) Kg.
1—I Axlomo,J.Ricardo  1 63

1 BigSecret,J.Ricardo  4 54
Arrabalero.G. Meneses  6 57

2—2 Guai.R. Freire  2 5B
3 Freitas,J.M.Silvo  3 58

3-4 UCI.G.F.AImeido  5 54
5 StandarJ.Qublruz  7 53
4—6 Galópogo,J.Malta  8 53
7 IndioMonso,T.B.Pereira  9 53

8° PÁREO —àt 17h30m —1.600 metrot
-Cr» 95.000,00 (GRAMA) Kg.
1—1 Boros, Jua. Garcia  I 56

Cunha Thay, G. F. Almeida 2 56
2^-3 Mogaboro.J. Pinto  3 56" AbaOrfeóo.A.Oliveira 56
3—4 EHlhat.J.M.Silva 56

5 Kind'sFriend,J. Ricordo 56
4—6 Ravano.E. Freire 56

7 Chancellor.G.Meneses 56

9°PÁREO—ótlBhOO—2.000 metrot —
Cr$81.600,00(AREIA) Kg.
1—1 Quodrillon, A. Oliveira 58" Goddl.J.M.Silvo 57
2—2 Bondolr, J.RIcordo 56

3 Rondjor.R.Marques 56
3—4 Esquadro,W.Gonçalves 56

5 Uester, E. Ferreira 55
4—6 Querquer,G.F.Almeida 56

7 El Coromelo, P. Vignolos 56

10» PAREÔ—6t18h30—1.400 metrot —
Cr» 78.000,00 (AREIA) VARIANTE — 3°
DUPU-EXATA— Kg.
1—1 Upwell.J. Ferreiro 56

Choare.R.Frelre..'. 56
Cond/sPet.J.M.Sitva 56

2—4 Imbuiol.E. Ferreiro 57" HighTribute, R. Silvo 56
3—5 Menllmontant,P.Vignolos... 56

6 Dylhos,J.Malta 56
4—7 Kalamoun,J.Ricardo 56

8 Kambory.j. Pinto 56

DOMINGO
1» PÁREO —Às 14h.00m —1.000 metros
CrS 68.000,00 — (AREIA) — IMPERIAL
MARINHEIROMARCILIODIAS— Kg.
'1—íl 

FloriadeT.B.Pereiro 58
2—2 NaughtyGirlJ. Escobor 58

Debelada R. Marques 58
3—4 CanzaJ.Ricordo 58

AroeiraM. Peres  5 58
, 4—6 FarondaE. Marinho  6 58

7 Edlneia J.M. Silva  7 58

2° PÁREO —Às 14h.30m —1.500 metros
Cr» 95.000,00 — (GRAMA) — (DUPIA-
EXATA) — ALMIRANTE CUSTÓDIO JOSÉ
0EMELLO— Kg.
1—1 His Story J. Ferreira 56

Miss Dixle J.Malla 56
2—3 DolgiotaE. Ferreiro 57

Chl-lo-saG.Meneses 56
3—5 DanceAlINightJ.Ricordo.... 56

. " 6 MIleJulietteG.F.AImeida.... 56
7 ProudJ.Pinto  56

4—8 BrunildaJ.R.Oliveira  56
9 AlmanarJ.M. Silvo  56

10 VervRareR. Freire  10 56

3° PÁREO—As !5h.00m —1.000metrot
Cr» 85.000,00—(GRAMA)—ALMIRANTE
EDUARDO WANDENKOLK —(PROVA ES-
PECIAl) Kg.
1—1 La FabyP. Vignolos 56

2 lobrosllW. Gonçalves 52
2—3 ShikynG.F.AImeida 55
3—4 AtopSinA. Oliveira 5B
4—5 CobergC.Xavier -55

Ul Abner J.Queiroz 56

4° PÁREO — Às 15h.30m — 1.300 metros1 — Cr» 95.000,00 — (AREIA)—AIMIRAN-
TE ALEXANDRINO FARIA DE ALENCAR —
(Início Concurso 7 Pontos) kg
1—1 TourD'ArgentR. Marques 56
2—2 Sonata J.M.Silva 56Samiro A.Oliveira 56
3—3 SnowToscaG.F.AImeldo 56

Cora Bianca M.Voz 56
4—5 EssoT.B.Pereiro 56

VengaJ.Ricardo 56

5° PÁREO —às lôh.OOm —2.000 metrot
—Cr» 300.000,00 —(Grama) —GRANDE
PRfMIO JOAQUIM MARQUES LISBOA —
ALMIRANTE TAMANDARÉ—Grupo III kg

I—1 UjicaG.F.AImeida 58
2 Big Chief G.Meneses 60

2—3 Vif J.Pinlo 60
4 LeontnoJ.Ricardo 54

3—5 EstolT.B.Pereira 54" DiouF.Pereira 60
6 Reol Nordic A.Oliveira 60

4—7 OffenhauserA.Ramos 54
BrighlonJ.M.SIIvo 60
VerdogonJ.Escobar 10 61

10 Lucrativo W.Gonçalves 11 54

6' PÁREO —às 16h30m — 1.300 metros
Cr» 78.000,00 — (Gramo) — (Dupla-
Exata) — Almirante Alfredo Carlos Soares
Outro Kg.

I—1 Raspadeira, A. Oliveira 56" Ofanio, A. Oliveira 10 56
2 AnySIn.R.Cormo 56

2—3 RubyTuesday.E. Freire 56
Dingoyó.J.Molto 56
P6xo,J.RIcordo 57

3—6 lagoa do Aboete, A. Ferreira 57
FCW.Gonçolve» 56
BigPossionJ.M.Silva 56

4—9 Xandoquinha,J.Queiroz 56
10 Bivertida.R.Marques 11 56

T PÁREO — às 17h00m — 1.500 metros
Cr» 78.000,00 — (Grama) — Almirante
Joaquim Marques Batista de Leão— Kg.
1—I Operador,J.RIcordo 57

Salpicador.W. Gonçalves 57
2—3 El Crucero.E. Marinho 57

Esbru.M.Vaz 57
3—5 Contraventor, A. Abreu 57

Ileo.R.Freire 57
4—7 Visco, P. Vignolos 57

Al Pique, G.Meneses 57
EnArmes,J.M.SIIvo 57

8° PÁREO —Às 17h.30m —1.500 metros
Cr» 98.000,00—(GRAMA) —ALMIRANTE
LUIZ PHILIPPE DE SALDANHA DA GAMA
(Prova Especial de Leilão) Kg.

1—1 Hosller, A.Almeida 56
2 Hardglove, J.Pinlo 56" Tio Cristóvão, J.M.Silva 56

2—3 BobyJà, J.Ricardo 56
4 Vlnci.G.F.AImeida 56

3—5 Canoneu.F.Lemos 56
6 Clemenceau, E.B.Queiroz 56

4—7 Cameraman, J.Escobar 56
8 Corrick.J.Ferreira 56

9° PÁREO — Às 1 Sh.OOm — 1.300 metros
CrS 58.000.00 — (AREIA) — ALMIRANTE
PEDRO MAX FERNANDO DE FRONTIN —

Kg.

1—1 Valek, J.M.Silva 5B
Slmâo.F.lemos 57

2—3 Innoclo.J.B.Fonseco 57
Volciston,R.Mocedo 57

3—5 Dulcito, LD.Guedes 57
Cortei, J.Ricardo 57

4—7 Nalequino.O.Ricardo 56
Solter.J.R.Oliveira 57

10° PÁREO— Às 18h.30m —1.300 metros
Cr» 95.000,00 — (AREIA) — (VARIANTE)
— ALMIRANTE ARY PARREIRAS —(Dupla-
exata) Kg.

1—1 MuchoPloto.P. Vignolos 56
2 Maisquenunca,J.Queiroz.. 56" Slneto,A.OIIveira 56

2—3 Eblona.R.SIIva 56
Ear.T.B.Perelro 56

Sondiz, J.Malta 56
3—6 Vina Lee, J.Ricardo 56

7 Loio.E.AIves  8 56
4—8 MissSombola.A.Ferreira  9 56

9 Fanllnga,J.M.SIIva  10 56

SEGUNDA-FEIRA
Io páreo—At 20 hotot —1.000 metrot —
Cr$58.000,00 Kg.

,..!—1 Zosimus, J.Mendes 56
2—2 King Blue, G.F. Almeida 55

»','... 3 Dalbion,O. Cerejo 57
3—4 Edênico, A. Ramos 58

5 Hozano,J.Malta 54
4—6 Social,J.Ricardo 53

7 Krinado, J. Queiroz 51

T PÁREO — At 20h30m — 1.300 metro.
—Cr»58.000,00—(Io DUPtA-EXATA) Kg
1—1 Pábulo.M. Braga  56

2 Ginton.LMaia  55
2—3 Eslintor,J.M.Silva  58

4 Ablentot, R. Marques  54
3—5 Guitarrista,J.Queiroz  58

¦\;- " ZordálioJ.B.Fonseca  56
.-,. 6 CzarRurik.F.Lemos  55

4—7 Bois de Bologne, L. Januário 55""',¦• 8 Kalok.J. Pinto  56
.-"¦¦'¦¦ 9 FitzRoy,W.Gonçalves  10 52

3° PÁREO — Às 21 horas —1.100 metrot
—Cr» 68.000,00—(INÍCIO CONCURSO 7
PONTOS) Kg
i—I Pretentious,J.Pinlo  1 55

-"- 2 Cambial,J.Ricardo  2 56' 2—3 QuickJump.J.Queiroz  3 55" Que Candoroso, A. Oliveira 8" 58
3—4 Jalvina.E. Freire  4 57
.'5 Filuslreca,T.B.Pereiro  5 57' 4—6 MissYata.W. Gonçalves  6 57

:' 7 DuinhaJ.M.Silva  7 57

,.' 4» PÁREO—À»21h30m —1.600 metro.
>-Cr» 78.000,00 Kg' 1—1 Looog, J.Queiroz 50
2—2 Badminton,G.Meneses 56

< 3—3 PatoBranco.E. Ferreira 53
4 Somewhere, R. Carmo 54

4—5 RoyalSilk,J.Ricardo 53
. 6 Corbeg.C. Xavier 57

í° PÁREO —Às 22 horas —1.100 metrot
—Cr» 78.000,00—(2° DUPLA-EXATA) —

. Ke1—1 llonko.T.B. Pereira 57" CrystalCourt.J.ROliveiro.... 57
2 Madame Ifú.F. Silvo 57

2-3 NoMafter.G.F.AImeido 57
4 Gremista,A. Ferreiro 57

" EauD'Argent,L.Mola  12 57
3—5 Shasto.R. Freire  57

6 MoFleur,J.Ricardo  57
4—B Tuyuneto,E. Ferreiro  57

DaxIpoca.J.M.Silvo  10 57
10 Beltoite,R.Carmo  11 57

6° PÁREO —àt 22h25m —1.000 metrot
Cr» 58.000,00 Kg.
I—1 KineloJ.M. Silvo  58" Grande Alvorada A. Ramos 57'
2—2 AbòrioJ.Ricardo  58

Dutra J. Pinto  57
3—4 Beca I. Brasiliense  56

AbadorfLMala  58
4—6 MoroesTupeteJ. Ferreira  58

7, Desdobrado C.Pentabem  56
SnowSlideG.Silvo  55

7°PÁREO—às 22h50m —1.000 metros
Cr»68.000,00 Kg.

.1—1 HorlevyL Caldeira  58
2 Firsl Hum Mendes  58

2—3 UhrPrlnceJ.B. Pereiro  -3 58
" SobugosaJ.M.Silva  58

3—4 Hlrtol A. Ferreira  58" IndolecioLMaia  58
4—5 JoproH. Cunha  58

Birk>M.Voz  58
Jean-JourésJ. Esteves  ,9 58

8> PÁREO —Às 23hl5m —1.600 metrot
Cr»58.000,00 Kg.
1—1 RodiG.F.AImelda  54

2 MarcolinoLMaia:  54
2—3 PithecompthusA.OIIveira.... 56

Varlondl J.M. Silva  58
3—5 Drenaco J.Queiroz  52

6 Breninho J.F. Fraga  54
4—7 CzorDmitriJ.Pinto  55" VergobretW.Gonçalves  54

9° PÁREO—Àt 23M0m —1.000 metro.
CrS68.000,00—(3° DUPLA EXATA) Kg.
1—1 EpIroF. Silva  57

2 AlloraDoiW.Gonçolves  57
2—3 DalcinoRSilvo  58

4 SineDieJ.Pinlo  57
3—5 FloreroE-Fieire  55

JotoJotoT.B.Pereira  57
GoyDoodle M.C. Porto  56

4—8 BigHornA.Ramos  58
PylbtosLMaio  57

10 QuerirM.Peres  10 57

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

CONCURSO DE 7 pontos
ACUMULADO PARA HOJE

cr$ 189.038,50
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No hospital, veterinários e enfermeiros observam Esquadro que deverá ser necropsiado

Esquadro morre eletrocutado
galopando na raia auxiliar

Ontem pela manhã, houve
mais um acidente fatal no Hi-
pódromo da Gávea. Desta
vez, a vitima foi o cavalo Es-
quadro, um filho de Gallium,
criação e propriedade do Ha-
ras Sâo José dos Ferreiros,
inscrito no nono páreo da reu-
nião de sábado, em 2 mil me-
tros, quando contaria com a
direção de W. Gonçalves. Es-
quadro foi simplesmente «fe-
trocutado quando galopava
na raia auxiliar, conhecida
como bom-bril, montado pe-
lo redeador Jorge Elias. No
peão desta pista sendo cons-
truida a sede campestre para
os sócios do Jóquei Clube
Brasileiro e havia uma caixa
aberta de fios de alta tensão
no local reservado para o ga-
lope dos animais. Jorge Elias
disse que seu animal vinha se
exercitando normalmente
quando, de repente, ao passar
pelo trecho da caixa citada,
parou como que pregado ao
chão começando a perder o
equilíbrio. O redeador ime-
diatamente saltou do animal
não mais o segurando pois
percebeu o que havia aconte-
eldo.

Diante do acontecido, mais
uma vez os profissionais re-
clamaram da absoluta falta
de condições de segurança
quer para eles quer para os
animais. Afirmaram que,
atualmente, é um perigo se
trabalhar no bom-bril, embo-
ra não haja outra solução,
pois a quantidde de pedras,
vergalhões e outras coisas
deixadas pela obra da sede
campestre, é enorme e vem
ocasionando uma série de
problemas nos animais. Lem-
braram, então, que há duas.
semanas, havia sido indevi-
damente aberto um enorme
buraco na raia de grama sem
que ninguém fosse avisado.
E, por pouco, as reuniões da-
quele período não foram rea-
lizadas com aquele buraco.

A explicação da fatalidade
não lhes convence e eles exi-
gem que um mínimo de res-
peito pelos animais e por suas
vidas passe a haver. O eletro-
cutamento de Esquadro, em
condições normais, dificil-
mente teria acontecido. Nes-
te caso, para os profissionais,
tudo resultou do desleixo e
do descaso que impera no Hi-
pódromo da Gávea.

As Sociedades Protetora do
Turfe do Rio de Janeiro e de
Proprietários de Cavalos de
Corrida do Rio de Janeiro fo-
ram informadas pelo procura-
dor do Haras São José dos
Ferreiros do acontecido (o
proprietário se encontra em
viagem). Comentava-se, na
Gávea, que uma ação contra
a entidade promotora de cor-
rida através de concessão de
carta patente fornecida pelo
Governo federal será formu-
lada judicialmente para co-
brar perdas e danos pela mor-
te do animal.

A morte de Esquadro foi às
5h30m e, por volta das lOh, os
fios saídos da caixa de alta
tensão jogada junto à cerca
da raia auxiliar que, no mo-
mento do acidente de acordo
com testemunhas, estavam
desencapados, já se encontra-
vam devidamente conserta-
dos. O treinador Alberto
Nahid, responsável pelo pre-
paro do animal, afirmou que
o corredor era completamen-
te são e que correria o páreo
de sábado com muitas possi-
bilidades. Outros animais
que galopavam no bom-bril
ontem pela manhã, embora
nada tivessem sofrido, segun-
do os profissionais, sempre se
assustavam quando passa-
vam pelo local.

O Haras São José dos Fer-
reiros vai nomear um advoga-
do e um patologista para
acompanhar devidamente o
caso.

Noturna de hoje, páreo a páreo
1° PÁREO — oi 20h00 — 1600 metrot — Farin.NI — lm37s 2/5 (Areia)

l—l Vogler,C.Xavier 56 5o ( 8) Decreto-lei e P. Parisien 1500 AL Im35s A Ricardo
2—2 Ouroville.xxx 54 3o ( 8) Decreto-lei e P. Parisien 1500 AL lm35s C. H. Coutinho

VagobondKing,J.Pinlo 54 3o (10) l. Acordeon e Correi 1300 GL Iml8s2 M Niclevisek
3—4 Elementar,J.Ricardo 58 3o ( 9) Egocêntrico • Vollon 1600 NP Im44s2 R. Corrapifo

Egocêntrico,G.F.Almeida... 58 1° ( 9) Vallon e Elementar 1600 NP Im44s2 G. L. Ferreiro
4—6 Decreto-Lei,J.M.Silva 54 Io ( 8) P. Parisien e Ourovllle 1500 AL Im35s O. M. Fernondes

Vallon,D.F.Groco 58- 2° ( 9) Egocêntrico e Elementar 1600 NP Im44t2 F. Saraiva

2» PÁREO — àt 20h30 — 1100 metrot — Galego -
DUPLA EXATA

¦ImOot 2/5—1 Areio)

I—1 SainlJames.T.B.Pereira  56
2 Ethero,J.Ricardo  56

2—3 Kad-Am, xxx  56
4 Jiboro.J.B.Fonjeca  56" André, l. Caldeira 56

3—5 Sapporo,G.F.Almeida  56
6 loponi.J. Pinto  56" Renee Lacoste, E. R. Ferreira 11 56

4—7 Chistoso.J.Esteves  56
Cajou.J.M.Silva 56

KindToRun.J.Ferreira 10 56

5o (14)
2° (II)
3o (II)

11° (11)
T (10)
3° (10)
8o (10)
9o (12)

11° (15)
3° (15)
5° (11)

Matiste e Chorro
Lord Block e Kad-Amy
Lord Block e Ethero
Lord Black e Ethero
Opencoit e Sapporo
Opencast e André
Opencast e André
Salvador o Kind To Run
Crossing Road e Chorro
Crossing Road e Chorro
Lord Black • Ethero

1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1000
1200
1200
1200

NP 1m02s3 F. Abreu
AM Iml6s4. Z. D. Guedes
AM Iml6s4. A. Nahid
AM 1ml6s4. A. C. Uma
NM lml7s A C. Uma
NM lm!7s G. F. Santas
NM 1ml7s E. P. Coutinho
NP ln,03sl. E. P. Coutinho
AU lml6*4. C. H. Coutinho
AU lmlos4. W. Panelas
AM lmlos4. O. J. M. Dios

3o PÁREO —às 21h00 — 1100 metrot —Galego — lm06t2/5 — (Areia)
INICIO 00 CONCURSO 0E 7 PONTOS

1—1 Prince Tigre, L.D.Guedes 57
Darol.J.Mendes 56

2—3 Despistor.R. Silvo 56Chano,J.Ricardo 56
3—4 Irtilelight,J.Pinlo 56

Romollah,J.M.Silva 56
4—6 Fiorucci.J. Esteves 57

Epeu.L. Maia 56
HihgScore.M.G. Santos 57

2° ( 8) Brulot e Green Money
9° (10) Erosmus e Ballisiic
8° (II) Dignfoe Irtile Light
8° ( 9) Beaumont e Despistar
2° (II) Dlgnloe Cogito
3o ( 9) Beaumont e Despistar
6° (11) Dignfa e Irtile Light
9° (II) Rivadavia a Rubem,
4° ( 5) Moinhos do Vento e Ferrler (BH)

1000
1400
1200
1100
1200
1100
1200
1000
1000

NU
GL
NP
NP
NP
NP
NP
NU
AP

lm03s
Im24s2
ImlosI
lmlOsl
Imlêtl
lmlOsl
lml6sl
)m02s
Im05s3

Z. D. Guedes
F. Abreu
R. Nahid
R. Nahid
J.L Pedroso
A. Moroles
J. 8. Silva
P. Duranti

I. Antônio

4° PÁREO — At 21h30 — 1600 metrot — rorinelll — lm37s2/5 — (Areio)

I—1 Frolimo.F. Lemos 53
2 Sporobulus, xxx 58

2—3 Flusler, E. Marinho 55
4 Don August.R. Macedo 58

3—5 LordDanny,C.Xavier 57
Sadi,l.Maio 55

Brigond,J.Ricardo 54
4—8 LamorckJ.F. Fraga 54

9 VeryGood.G.F.AImeida 54
10 TouroSentado.R. Marques... 10 56

5° ( 8) Glazon • Very Good
1° (12) Vino Puro • Brigond
9° ( 9) Sotor • Acavolo

10 (12) Sporobulus • Vino Puro
7° (12) Sporobulus • Vino Puro
3° ( 8) Glazon e Very Good
8° ( 8) Glazon e Very Good
4° ( 8) Glazon e Very Good
2° ( 8) Glazon e Sodi
6o ( 9) Petit Parisien e Vino Puro

1600
1600
1300
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

NU
NP
NU
NP
NP
NU
NU
NU
NU
NU

Im45s2
Im46s3
!nr>24sl
Im46s3
Im46s3
Im45s2
Im45s2
Im45s2
Im45s2
lm45s

I. Amaral
C. H. Coutlnhe
G. Ulloo
O. Ribeiro
N. P. Gomes P»
B. Silva
J. B. Silvo
W. Pedersen
J. E. Souza
J. Borioni

5° PÁREO — às 22h00 — 1200 metrot — latogan — lml2t2/5 — (Areia)
DUPLA EXATA

I— 1 Kartof.R.Silvo  1 57 8» (10) Chorro e Cross Hands 1200 NP Iml7s3 F. Abreu 
"

Abayubo.C.Xavier  2 57 8° (10) Selvagem e Despistar 1200 NP lml7s P. Duranti
GranCostilho.P.Vignolos.. 4 57 . 3» (11) Sol de Maio o Cup Harry 1000 NU Im03s4 W. G. Oliveira

2-4 Roadside,A.Oliveira  5 57 9o (10) Mlroo e El Chris 1600 NP Im46s4 A. Arauio
5 Martim Pescador, O. Ricardo 5 57 2o ( 9) Bongalore • Esbro 1200 NP lmlos3 A. Ricardo

3—6 CupHanpy,J.M.Silva  6 57 2o (II) Sol de Maio o Gran Costillo 1000 NU Im03s4 O. M. Fèrnonde»
7 BlessedJester, J.Queiroz.... 7 56 8o (11) Sol de Maio Cup Harry 1000 NU Im03s4 Z. D. Guedes

4—8 Assomado.T.B.Pereira  8 57 5o ( 9) Bangalore o Martin Pescador 1200 NP Im16s3 S. Morales
,2 ytorqa.J Ferreira  9 57 12° 13) Good Goy • Cogito 1000 NP Im03s3 H. Cunho
10 GoodKiddy.M.G.Sonlos... 10 57 2° ( 5) Feu Nolr e Flomor (BH) 1200 AP lmlBtl I. Antônio

6o PÁREO —ds 22h25 — 1200 metrot — latogan — lml2s2/5 — (Areia)

1—1 Dine Bird, J.M.Silva 56
2 Joeiro, R.Macedo 55

2—3 Príncipe Negro, xxx 55
4 Jymbio, J.Queiroz 58

3—5 DuGueselin.J.Ferreira 5?
6 Piriápolis. J.Ricardo 56

7—7 AAelvin, G.F.Almeida 57
8 Altol Khan, E.R.Ferreiro 56

6a 9) Lugarefo e Carcossone
1° 8) Adroit e Escordillo
6° 7) Iluminado • Piriápolis
4° 6) Feu 0'Enfer e Príncipe Negra
5° 6) Feu 0'Enfer e Príncipe Negro.
2° 7) Iluminado • Melvln
3° 7) Iluminado e Piriápolis
Io 7) Jamestown a Jonnlco

1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1200

NP Iml3s4. S. Moroles
NP Im22s2 A. Orclnoll
NP Im21s4. E Coutinho
NP Im22s3 W. P. Lavor
NP Im22s3 G. f*i|6
NP Im2li4 R. Nahid
MP Im2ls4. G.F Santos
AU Im15s4. E. P. Coutinho

7° PÁREO — às 22H50 — 1000 metros —Tom Sawyer — ImOOs —(Areio)

1—1 Bandodaluz.M.Androde 57
Metauro,A.Ferreira 56
Dalcino.R.Silva 54

2—4 Cinamomo, J.Queiroz 58Cònrainer,C.ValgQi 57
3—5 Grileiro, xxx'. 57

Fair Flier, I.Brasiliense 57
4—7 Great Bullet, J.Ricardo 56

Troçado, D.Guignoni 55
Continente, J.M.Silva 10 57

6° ( 7) Bob's Doy • Great Bullet
7° (13) Bernardo e Grileiro
2° (10) Atrium e Great Bliss
4° ( 7) Bob's Day e Great Bullet

10° (12) Berço e Great Desiree (a)
2° (13) Bernardo e Snow Rublo
T ( 7) Bob's Doy e Great Bullet
2° ( 7) Bob's Day • Favorable

11° (13) Bernardo e Grileiro
4° (13) Bernardo e Grileiro

1000 NU Im02s4. G. Ulloo
1200 NP Iml6s3. P. Duranti
1300 GL Im20s2. F. Abreu
1000 NU Im02s4. G. Fagundes
1000 GL 58i7. G. Fagundes
1200 NP Iml6s3. A. P. Silvo
1000 NU lm02»4. E. C. Pereiro
1000 NU 1m02s4. A Nahid
1200 NP lmlos3. C. I. P. Nunes
1200 NP Iml6s3. R. Nohid

8° PÁREO — às 23h 15 — 1300 metros—Yara — ImlSs 3/5 —(Areia)

I—1 ArupaJ. Ferreiro 58
Roli.M. Braga 55

2—3 Chispeada,T.B.Pereira 57
La Embaixadora, R. Marques 57

3—5 Talaia, Jz. Garcia 53Blo-Bla-Brós, xxx 58
Ibitiòco,J.Ricardo 58

4—7 Origine,J.M.Silva 55
Dedeio.C.Xavier 55

Elonge.J.B. Fonseca 10 58

6° 8) Princess Steel e Dedêlo
4° 6) Sinrer e Donei (BH)
5° 9) Glorinda e Logaucha
6° 9) Glorinda a Logaucha
7° 9) Glorinda e Logaucha
2° 9) Glorinda e Logaucha
3° 8) Princess Steel e Dedéia
5° 8) Princess Steel e Dedeio
2° 8) Princess Steel e Ibltioco
4° 8) Princess Steel e Dedeio

1300
1100
1000
1000
1000
1000
1300
1300
1300
1300

NP
AP

Im24s2.
Iml2s3.

AM Im03sl.
AM Im03st.
AM lm03sl.
AM ImOSsl.

Im24s2.
Im24s2.
Im24s2.
Im24s2.

NP
NP
NP
NP

R. Corropilo
J. Borioni
S. Morales
P. Duranti
C. I. P. Nune»
C. I. P. Nunes
A. Ricordo
A Vieira
J. E Souza
W. Penelos

13!?- 9* PÁREO- -às 23M0 — 1600 metro. — Farinelli — lm37s 2/3 — (Areio)
DU PU EXATA

1—1 Telon, P. Vignolos 58
2 Resquier,J.M.Silvo 58

2—3 Moestro Pablo, Jz. Gorcio.... 58
4 Rei Bárbaro, M. Vaz 57" Avelano, M. C. Porto 10 58

3—5 Borotra,E.R.Ferreiro 58
6 Golden Dipper, xxx 58" Covalari,C.Valgas 11 58

4—7 CraixduSudJ.Queiroz 58
Adam, J. Ricardo 58
Pantoleoo.G.F.Almeida 54

1°(6)
2» (15)
8° (II)
4° (H)
6° (II)
3° (II)
9» (11)
7° (11)
2° (11)
5° (11)
2° (6)

Ponroleõo e Androda
Gay Defiant e Atrium
Esquadra e Crolx du Sud
Esquodro e Croix du Sud
Esquadra e Croixdu Sud
Esquodro e Croixdu Sud
Esquodro e Croixdu Sud
Esquadro e Croixdu Sud
Esquadro e Borotra
Esquadro e Croixdu Sud
Telon e Androda

1600
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Im46s
ImlBl
Im46s2.
Im46s2.
Im46s2.
Im46s2.
Im46s2.
Im46e2.
Im46s2.
Im46s2.
Im46s

O.M. Fernandes
E. Cardoso

R. Corropilo
L Acuno
L Acuno
E. P. Coulinho
E. Coutinho
E. Coutinho
G. Ulloa
A Ricardo
A Poim P*

Retrospecto
1° Páreo Vallon — Elementar — Vaga-

bond King
2o Páreo Sapporo — Kad-Am — laponi
3o Páreo Irtille Light — Ramallah —

Chano
4o áreo Touro Sentado — Fluster — Very-

Good
5o Páreo Roadside — Cup Happy — Mar-

tim Pescador

Dine Bird — Du6o Páreo Jymbio
Guesclin

7" Páreo Cinamomo — Great Bullet —
Container

8o Páreo Origine — Chiespeada — Blá-
Blá-Brás

9o Páreo Croix du Sud — Rei Bárbaro —
Ponta leão

Volta fechada
Escoriai

CERTAMENTE, 

na próxima sema-
na, o turfe sul-americano, e não
somente o argentino, estará viven-
do o seu momento maior e incom-

parável com a disputa dos 2 mü 400 metros
do Gran Prêmio Carlos Pellegrini (GrupoI) e das demais provas que formam o
meeting internacional do, possivelmente,mais belo hipódromo do mundo, o majesto-
so e aristocrático San Isidro, um modelo
de irretocável administração, tendo o ca-
valo como o principal objetivo.

Um ano após sua reabertura (ficoualguns anos parados por problemas fis-cais), totalmente reformulado, para o queseus dirigentes realizaram enorme e pro-veitoso investimento. San Isidro será o
centro das atenções dos turflstas de todo o
mundo pois animais franceses, irlandeses,
alemães, norte-americanos, uruguaios, pe-manos, chilenos, brasileiros e, é claro,
argentinos, lá estarão correndo em busco
do fantástico prêmio de 300 mü dólares ao
primeiro colocado, prêmio que coloca a
grandíssima prova como uma das mais
bem dotadas de qualquer turfe. Planeja-
mento, interesse, conhecimento e empenho
de um grupo de verdadeiros turflstas con-
seguiram recolocar o turfe argentino em
seu devido lugar, isto é, um dos mais
importantes que se conhece no mundo
inteiro. E um dos mais respeitados.

Da ruína à glória, foi a trajetória nes-
tes últimos anos de San Isidro e, também,
do turfe argentino. Um exemplo a ser
realmente seguido. Para isto, ae saída, énecessário real vontade. Mas, como disse-
mos ontem, a esperança é a última quemorre, já diziam, antanho, nossos ante-
passados e, sinceramente, esperamos queas coisas aqui, na terra de Cabral, mudem
de figura, uo contrário, esta coluna nãomais existiria.

COM 

a morte de Esteves, fomos obri-
gados a ser um tanto sucintos em
nossos comentários sobre os ga-nhadores dos simplesmente classi-

cos Jóquei Clube do Rio Grande do Sul e
Jóquei Clube do Paraná. E ambos, além do
estüo promissor de seus triunfos, são pos-suidores de pedigrees interessantes e me-
recedores de registro.

Lindos Ojos, por exemplo, é mais um
produto da geração 1977 do Haras Santa
Maria de Araras, a entrar na esfera classi-
ca. Antes dela, já haviam vencido provasnobres, La Divina (Sabinus em Tanarelle,
por Tanerko), Latino (Sabinus em Trivisa,
§or 

Kurrupako) e Leonino (Sabinus em'Imbora, por Kurrupako). Trata-se, por-tanto, a nosso ver, da melhor fornada saída
daquele campo de criação. Lindos Ojos,
como os outros, é filha de Sabinus (Hype-
rio em Truite, por Delirlum), pastor-cnefe
do Araras, que, como escrevemos semana
passada quando da vitória de Leonino nos
dois quilômetros do importante clássico
Frederico Lundgren (Grupo ü), volta a
justificar a estima que todos os experts
tinham por ele na época da estréia de seus
primeiros produtos. Realmente, quatro
produtos ganhadores clássicos em uma
mesma geração, após ter dado um vence-
dor de grandíssimo clássico Brasil (Grupo
I), Daião, e Uma vencedora do Critérium de
Potrancas, importante clássico Francisco
Vilella de Paula Machado (Grupo TD, Hula
Hoop, além de Barinez e outros, assegu-
ram plenamente ser ele um sire de multo
bom padrão.

A mãe de Lindos Ojos é Eyeshadow,
uma Luthier em Perle de Rosée, por Prince
Bio em But Lovely, por Sayajirao em But
Beautiful, por Tehran, vencedora de uma
carreira. Luthier, seu avô materno, é filho
de Klairon em Flute Enchantée, por Cra-
nach (logo descendente da grande Pretty
Polly) e vem-se revelando um dos mais
expressivos sementais surgidos na Europa
nos últimos tempos, sendo seus filhos,
entre outros, Riverqueen, Luth de Saron,
Ashmore, Condorcet, Red Girl, Dandy Lu-
te, Tip Moss, Twig Moss, Montcontour
etc... Como corredor foi animal de muito
bom padrão, tendo vencido os Prix Lupin
(Grupo I), Jacques le Marois (Grupo í) e
Noailles (Grupo II). Foi, ainda, quarto no
Grand Critérium (Grupo I) e no Prix Ga-
nay (Grupo I). Criação do Baron Guy de
Rottschild, nas pistas defendia as cores de
seu éléveur, a aristocrática farda azul ma-
rinho e boné ouro. Um detalhe simuático
em relação a Eyeshadow é o fato de ser ela
produto de cruzamento de garanhão Pha-
ris em cima de reprodutora por semental
Tourbülon, cruzamento que, durante mui-
tos anos, foi muito estimado pelo grandeMareei Boussac.

CHAPELUER, 

um Rio Bravo II em
Daniele, por Aristocles, criação do
Haras Inshalla e propriedade de
Flávio Caó Vinagre, pertence, co-

mo dissemos rapidamente em nossa colu-
na de sábado quando comentamos previa-
mente os campos dos dois clássicos, a
famüia materna particularmente em voga
atualmente no Brasü. Afinal, sua mãe,
Daniele, é irmã inteira aa clássica Eve-
ness, mãe, por sua vez, do nome femininomais interessante, em termos de resulta-
dos objetivos, da geração nacional de
1977: Gift (por Lunard), recentemente
comprada por alia soma pelo próprio In?
shaua. onde se encontra Daniele. Gift,
defendendo as cores de seus criadores, o
Haras Expert, foi a ganhadora do gran-díssimo clássico Diana (Grupo I) e do
grande clássico Barão de Piracicaba
(Grupo I), respectivamente o Oaks e as
One Thousand Guineas de Cidade Jardim.
Donc...

Seu pai, Rio Bravo II (Saidam em
Riverina, por Princequülo), venceu nove
vezes nos Estados Unidos, onde nasceu,
alcançando em prêmios 153 mü 242 dóla-
res. Entre suas vitórias, está o Oakslawn
Handicap (Grupo III). Apesar de ter so-
mente duas gerações estreadas nas pistas,vem-se mostrando semental à suivre. São,
também, seus filhos Jacopa deli SeUaio.
Jet Princess, Buchanette e Bravo's Beliej.
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Ministro manda
fazer auditoria
no Jóquei Clube

Geraldo Viola

;¦.¦:.¦¦... ¦:. :.y:;.<:

Reunidas ontem à noite no
Clube Monte Líbano, a as-
sembléla-geral da Sociedade
de Proprietários do Cavalo de
Corrida do Rio de Janeiro,
resolveu atender um pedido
do Ministro da Agricultura
Amaury Stábile, para que
náo haja qualquer movimen-
to de abstração de inscrição
de animais para a próxima
semana, já que a nível minis-
terial, ordenou uma auditoria
no Jóquei Clube Brasileiro,
como também recomendou
elaboração de estudos rela-
cionados ao aprimoramento
do atual sistema de apostas
do turfe carioca.

O criador José Fragoso Pi-
res, pela Associação de Prote-
çáo ao Turfe, fez o apelo em
nome do Ministro, onde rela-
tou toda a sua luta através de
encontros com as autorida-
des para elaborar uma nova
meta para o turfe do Rio, com
a separação da sede social
com a parte turflstica, pro-
priamente dita. No fim, a sua
proposta para as inscrições
serem normas na semana que
vem, foi aprovada, com algu-
mas restrições.
CALOROSOS DEBATES

No seu telex, o Ministro
Amaury Stábile mostra ainda

toda sua preocupação com os
profissionais, e diz que o "tur-
fe agora já náo é uma ativida-
de apenas de esporte, pois é
muito importante para a eco-
nomia nacional".

A auditoria do Ministério
da Agricultura tem um prazo
até o dia 28 de fevereiro de
1981 para concluir os seus tra-
balhos, já que será realizado
pelo próprio órgão competen-
te daquele Ministério e não
da CCCCN (Comissão Coor-
denadora da Criação do Ca-
valo Nacional) como foi ini-
cialmente sugerido pelo Oe-
neral Darcy de Mattos. Na
reunião de ontem á tarde com
os representantes das duas
sociedades e mais o General
Darcy de Mattos, o presiden-
te do Jóquei Clube Brasileiro,
Francisco Eduardo de Paula
Machado, resolveu conceder
um reajuste nos prêmios das
corridas na base de 45%, 6%
superior o anunciado um dia
antes. Apesar de algumas ve-
zes discordantes na assem-
bléia, prevaleceu a palavra de
moderação. Com relação aos
prêmios, também_flcou esta-
belecido que este aumento
será imediato, e não mais no
dia Io de janeiro como foi
anunciado pelo Jóquei Clube
Brasileiro.

SÁBADO
1° PÁREO—6» 14h00 —1.100 metro» —
Cr$ 78.000,00—(AREIA) kg.

1—1 Urase, A. Oliveira 55
2—2 Doviata,J.M.Silvo 55" Danema,J.Ricordo 55
3—3 KaR-GIen,G.Meneses 57

4 Dabela,J.Ferreira 55
4^-5 Nuevo,J.Pinlo 7. 54

6 Sweet Pat, E. Freire 56

2? PÁREO—6» 14h30 —1.400 metro» —
Cr$ 78.000,00 — (GRAMA) — 1° DUPLA-
EXATA kg.
1—1 Gelller.J.M.Silva 56" 2 BusIlis.J. Malta 57
2—3 Undalo,J.F.Fraga 57

4 Hossgor,G.F.Almeida 56" Lobis,J. Pinto 57
3—5 Lyric,J.Queiroz 57

6 Bl-Cobalt,J.Ricardo 56
4—7 Fino Trato, W.Gonçalves 57

Brentono,G.Meneses 57
Abogado,T.B.Pereira 10 56

3° PÁREO—À» 15h00 —1.600—metro.
—Cr» 98,000,00 (AREIA)—(PROVA ESPE-
CIALLEILÃO) kg.
1—1 Calmâo,J.M.Silva  56
2—2 Claymore,J.Ricordo  56
3—3 Arcabuz.C. Morgodo  56

4 BlIton.W. Gonçalves  56
4—5 Lezard,T.B.Pereira  56

6 Quinn,J.Queiroz  56

4° PÁREO—A» 15h30 —1.000—metro.
—Cr$68.000,00(GRAMA) Kg.

1—1 GranCanyon.J. Ricardo 58
2 Kelso, Jucr. Garcia 56

2—3 Jamestown,J.Queiroz 58
3—4 Adroit,J.M.Silvo 54
4—5 Cinderelo,J.Pinlo 55

6 EfScotch.J. Malta 58

S" PÁREO—À» 16h00 —1.300—tnetree
-CrS 68.000,00 (GRAMA) kg.
1—1 Bagnanza, J.Queiroz
2—2 Mademolsellelu.J.RIcoro...

3 A_o,J.M.SHva
3—4 Cheetah.R.Silva" AirGauloíso, E. Ferreira
4—5 Cardenas, 1. Brasiliense

6 Amigoça.D. F.Graça

6° PÁREO—À» 16h.30 —1.400-
CrS 95.000,00 (GRAMA) 2°
EXATA

1—1 Bonono, J.Pinlo..
2 Vax.J.Queiroz....

2—3 Cyrille.J. Moita...

—metrot
DUPLA-

Kg.

55
55
56

Dactus.E.Ferreiro  55
Suplente.G.F.Atmeiaa  55

3—6 Ástomo,J.M.Silva  55
HabilItado.M.Vaz  55
Exemple,J.Ricordo  55

4—9 Tu|ubá,P. Vignolas  55
10 Gavião da G.,W.Gonçalve» 10 55
11 Idler.T.B. Pereira  11 55

7° PÁREO— At 17H.00—1.300—metro.
CrS 98.000,00 (GRAMA) HANDICAP EX-
TRAORDINÀRIO — 45° ANIVERSÁRIO DA
TURMA CASTRO REBELLO DA FACULDADE
NACrONALDE DIREITO) Kg.

1—1 Axlomo, J.Ricordo  63
1 BigSecret,J.Ricordo  54

Arrabalero, G. Meneses  57
2—2 Gucci.R. Freire  58

3 Freitas,J.M.Silva  58
3—4 UCI,G.F.Almeida  54

5 StandarJ.Qublruz  53
4—6 Gal6pago,J. Malta  53
7 IndloManso,T.B.Pereira  53

8° PÁREO—o» 17h30m —1.600 metro»
—CrS 95.000,00 (GRAMA) Kg.

1—1 Boro»,Jua. Garcia  56
Cunho Thay, G. F. Almeida 56

2—3 Mogaboro.J. Pinto  56" Aba Orfeõo, A. Oliveira  56
3—« Elllho»,J.M.SHva  56

5 Klnd'»Frlend,J.Ricordo  56
4—6 Ravano, E. Freire  56

7 Chancellor,G.Meneses .'. 56

9° PÁREO—6» IBhOO—2.000 mrtro.—
CrS81.600,00(AREIA) Kg.

1—1 Quadrlllon; A. Oliveira  58" Gaddl,J.M.Silva  57
2—2 Bandoir, J.Ricordo  56

Rondjar,R. Marques  56
3—4 Esquadra, W. Gonçalves  56

Hester.E. Ferreira  55
4—6 Querquer,G.F.Almeido  56

ElCaramelo.P.Vignola»  56

10° PÁREO—oeIBMO—1.600 metro.—
CrS 78.000,00 (AREIA) VARIANTE — 3°
DUPLA-EXATA— Kg.
1—1 Upwell, J.Ferreira  56

Choare.R.Freire  56
Candy'sPet,J.M.Silva  56

2—4 Imbuial.E.Ferreiro  57" High Tribute, R. Silva  56
3—5 Menllmontont,P.VIgnola»... 56

Dymos.J. Malta  56
4—7 Kalamoun,J.Ricardo  56

Kambory.J. Pinto  56

DOMINGO
1° PÁREO — À. 14h.00m —1.000 metro»
CrS 68.000,00 — (AREIA) — IMPERIAL
MARINHEIROMARCIUODIAS— Kg.

• 1—I FlorladeT.B. Pereiro 58
.2—2 NaughtvGirlJ.Escobor 58

Debelada R. Marques 58
3—4 CanzoJ.Ricordo 58

Aroeiro M. Peres  5 584^-6 FarondaE. Marinho  6 58... 7 EdlneiaJ-M-Silva 7 58
2° PÁREO —A» 14h.30m —1.500 metro»
Cr$ 95.000,00 — (GRAMA) — (DUPLA-
EXATA) — ALMIRANTE CUSTÓDIO JOSÉ
DEMELLO— Kg.
I—1 HisStory J.Ferreira  1 56

2 MissDixieJ.Malio  2 56
2—3 DolgioloE. Ferreiro  3 57

Chi-lo-saG. Meneses  4 56
3—5 Dance Ali Night J.Ricordo.... 5 56

MlleJulietteG.F.Almeida.... 6 56
ProudJ.'Pinto  7 564—8 BrunildaJ.R.Olivelra  8 56

AlmanarJ.M. Silva  9 56
10 VeryRareR.Freire  10 56

3° PÁREO —A. ISh.OOm —1.000 metro»
CrS 85.000,00—(GRAMA)— ALMIRANTE
EDUARDO WANDENKOLK — (PROVA ES-
PECIAL) Kg.
1—1 LoFcbyP. Vignolos  1 56

2 Lobrasil W.Gonçalves  2 52
2—3 ShlkynG.F.Almeida  3 55
3—4 AtopSinA.OIIvelra  4 58
4—5 CobergC.Xavier  5 55

6 LilAbnerJ.Queiroz  6 58
4° PÁREO — A» 15h.30m —1.300 metro»
—CrS 95.000,00 —(AREIA) — ALMIRAN-
TE ALEXANDRINO FARIA DE ALENCAR —
(lní_ÍoConcurso7PorrJos) ( kg
1—1 TourD'ArgentR.Morques 56
2—2 Sonata J.M.Silva 56SomiroA.Oliveiro 56
3—3 Snow Tasca G.F.Almeida 56

Cara Bianco M.Voz 56
4—5 EssoT.B.Pereira 56

Venga J.Ricardo 56

5° PÁREO — ds 16h.00m — 2.000 metro»
—CrS 300.000,00—(Grama)—GRANDE
PRÊMIO JOAQUIM MARQUES LISBOA —
ALMIRANTE TAMANDARÉ—Grupo III kg
1—I UjicoG.F.AImeida 58

2 Big Chief G.Meneses 60
» 2—3 VifJ.Pinto 60

4 LeoninoJ.Ricardo 54
3—5 btolT.B.Pereira 54

B " OiouF.Pereira 60
6 RealNordicA.Oliveiro 60

4—7 OffenhauserA.Romos 54
BrlghtonJ.M.SIIva 60
VerdcgonJ.Escobar 10 61

10 LucrativoW.Gonçalves  11 54

6° PÁREO — às 16h30m — 1.300 metro»
. CrS 78.000,00 — (Grama) — (Dupla-

Exota) — Almirante Alfredo Cario» Soares
Dutra Kg.

1—1 Raspadeira, A. Oliveira I 56" Ofanlo,A.OIIveiro 10 56
2 AnySIn.R.Carmo 2 56

2—3 RubyTue»day,E. Freire 3 56
Dlngayo.J. Malta 4 56
Pflxo, J.Ricordo 5 57

3~§ te?&S!°Aboel», A. Permito 6 57RCW.Gonçorv*. 7 56B BigPowion,J.M.Silvo 8 56
4—9 Xandoqulnho,J.Queiroz 9 56

10 Biveftlao.R. Marques II 56

7^ PÁREO—ò. 17h00m — 1.500 metro.
CrS 78.000,00 — (Gramo) — Almirante
JooquimMarqueiBatistadoLeAo— Kg.
1—I Operador, J. Ricardo 1 57

2 Salplcodor, W.Gonçalves 2 57
2—3 EICrucwo.E.Marlnno 3 57

4 Esbro.M.Vaz 4 57
3—5 Contraventor, A. Abreu 5 57

Ileo.R.Freire 6 57
4—7 Visco, P. Vignolas 7 57

Al Pique, G.Meneses 8 57
En Arme», J.M. Silva 9 57

8° PÁREO — Às 17h.30m — 1.500 metros
CrS 98.000,00—(GRAMA)—ALMIRANTE
LUIZ PHIUPPE DE SALDANHA DA GAMA
(Prova Especial de Leilão) Kg.
1—1 Ho«ller,A.AImelda 1 56

2 Hordglove, J.Pinlo 2 56" TloCrlstóvòo,J.M.SIIvo 3 56
2—3 BabyJ6,J.Ricardo 4 56

4 Vinci.G.F.AImeido 5 56
3—5 Cananeu, F.Lemos 6 56

6 Clemenceau, E.B.Queiroz 7 56
4—7 Cameraman.J.Escobar 8 56

8 Carrlck, J.Ferreira 9 56

9° PÁREO—A» 18h.00m —1.300 metros
CrS 58.000,00 — (AREIA) — ALMIRANTE
PEDRO MAX FERNANDO DE FRONTIN —

Kg.
1—I Valek, J.M.Silva  1 58

2 Slmao.F.Lemo»  2 57
2—3 Innocio,J.B.Fonseca  3 57

4 Valciston,R.Macedo  4 57
3—5 DulcIto.LD.Guedes .'  5 57

6 Cortei, J.Ricordo  6 57
4—7 NalequIno.O.Ricardo  7 56

8 Solter, J.R.Oliveira  8 57

10° PÁREO— Às 16h.30m —1.300 metros
CrS 95.000,00 — (AREIA) — (VARIANTE)— ALMIRANTE ARY PARREIRAS —(Dupla-
exato) Kg.
I—I Mucha Plata, P.Vignolos  1 56

2 Mais que nunca, J.Queiroz.. 2 56" Sineta.A.Oliveira  4 56
2—3 Eblano.RSilvo  3 56

Ear.T.B.Pereiro  5 56
Sandlz.J.Malta  6 56

3—6 Vina Lee, J.Ricordo  7 56
7 Laia, E.Alves  8 56

4—8 MissSambolo,A.Ferreira  9 56
9 Fantingo.J.M.Silva  10 56

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

CONCURSO DE 7 pontos
ACUMULADO PARA HOJE

CrS 189.038,50
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No hospital, veterinários e enfermeiros observam Esquadro que deverá ser necropsiado

Esquadro morre eletrocutado
galopando na raia auxiliar

Ontem pela manha, houve
mais um acidente fatal no Hi-
pódromo da Gávea. Desta
vez, a vitima foi o cavalo Es-
quadro, um filho de Qallium,
criação e propriedade do Ha-
ras São José dos Ferreiros,
inscrito no nono páreo da reu-
nião de sábado, em 2 mil me-
tros, quando contaria com a
direção de W. Gonçalves. Es-
quadro foi simplesmente ele-
trocutado quando galopava
na raia auxiliar, conhecida
como bom-bril, montado pe-
lo redeador Jorge Elias. No
peão desta pista sendo cons-
truida a sede campestre para
os sócios do Jóquei Clube
Brasileiro e havia uma caixa
aberta de fios de alta tensão
no local reservado para o ga-
lope dos animais. Jorge Elias
disse que seu animal vinha se
exercitando normalmente
quando, de repente, ao passar
pelo trecho da caixa citada,
parou como que pregado ao
chão começando a perder o
equilíbrio. O redeador ime-
chatamente saltou do animal
não mais o segurando pois
percebeu o que havia aconte-
cido.

Diante do acontecido, mais
uma vez os profissionais re-
clamaram da absoluta falta
de condições de segurança
quer para eles quer para òs
animais. Afirmaram que,
atualmente, é um perigo se
trabalhar no bom-bril, embo-
ra não haja outra solução,
pois a quantidde de pedras,
vergalhóes e outras coisas
deixadas pela obra da sede
campestre, é enorme e vem
ocasionando uma série de
problemas nos animais. Lem-
braram, então, que há duas
semanas, havia sido indevi-
damente aberto um enorme
buraco na raia de grama sem
que ninguém fosse avisado.
E, por pouco, as reuniões da-
quele período não foram rea-
lizadas com aquele buraco.

A explicação da fatalidade
não lhes convence e eles exi-
gem que um mínimo de res-
peito pelos animais e por suas
vidas passe a haver. O eletro-
cutamento de Esquadro, em
condições normais, difícil-
mente teria acontecido. Nes-
te caso, para os profissionais,
tudo resultou do desleixo e
do descaso que impera no Hi-
pódromo da Gávea.

As Sociedades Protetora do
Turfe do Rio de Janeiro e de
Proprietários de Cavalos de
Corrida do Rio de Janeiro fo-
ram informadas pelo procura-
dor do Haras São José dos
Ferreiros do acontecido (o
proprietário se encontra em
viagem). Comentava-se, na
Gávea, que uma ação contra
a entidade promotora de cor-
rida através de concessão de
carta patente fornecida pelo
Governo federal será formu-
lada judicialmente para co-
brar perdas e danos pela mor-
te do animal.

A morte de Esquadro foi às
5h30m e, por volta das lOh, os
fios saídos da caixa de alta
tensão Jogada Junto à cerca
da raia auxiliar que, no mo-
mento do acidente de acordo
com testemunhas, estavam
desencapados, já se encontra-
vam devidamente conserta-
dos. O treinador Alberto
Nahid, responsável pelo pre-
paro do animal, afirmou que
o corredor era completamen-
te são e que correria o páreo
de sábado com muitas possi-• bilidades. Outros animais
que galopavam no bom-bril
ontem pela manhã, embora
nada tivessem sofrido, segun-
do os profissionais, sempre se
assustavam quando passa-
vam pelo local.

O Haras Sáo José dos Fer-
reiros vai nomear um advoga-
do e um patologista para
acompanhar devidamente o
caso.

Noturna de hoje, páreo a páreo
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1° PÁREO — ò. 20h00 — 1600 metro. — Forlnelli — Im37« 2/5 — (Areio)

1—1 Vogler,C.Xavier 56 5o ( 81 Decreto-Lei e P. Parislen 1500 AL Im35s A Ricardo
2—2 Ouroville,xxx 54 3o ( 8 Decreto-Lei e P. Parlsien 1500 AL !m35s C. H. Coulinho

VagabondKing,J.Pinlo 54 3o (10) L Aeordeon e Cortei 1300 GL Iml8s2 M Nlclevlsck
3—4 Elementar,J.Ricardo 58 3o < 9) Egocêntrico e Vallon 1600 NP Im44s2 R. Corrapito

Egocênlrico.G.F.AImeida... 58 Io ( 9) Vallon e Elementar 1600 NP Im44s2 G. I. Ferreiro
4-6 Decreto-Lei,J.M.Silva 54 Io ( 8) P..Parlsien e Ouroville 1500 AL lm35s O. M. Femondes

Vallon,D,F,Grota 58- y ( °) Egocêntrico e Elementar 1600 NP Im44s2 F, Saraiva

2°PARfO — à» 20h3O — 1100 mrfro. — Galego — Im06» _5 — (Areia)
DUPLA EXATA

1— 1 SaintJames,T.B.Pereira 56 5o (14) Matinê e Chorro 1000 NP Im02s3 F. Abreu2 Ethero,J.Ricardo 56 2o (11) Lord Black e Kod-Amy 1200 AM Iml6t4. Z. D Guedes2—3 Kod-Am,xxx 56 3o (11) lord Black e Ethero 1200 AM Iml6»4 A. NahidJibaro,J.B.Fonseca 56 1 Io (11) Lord Black e Ethero 1200 AM lml6»4. A. C Lema" André,L.Caldeira 56 2o (10) Opencost e Sapporo 1200 NM lml7s A. C Lema
3—5 Sapporo,G.F.Almeida 56 3o (10) Opencost • André 1200 NM lml7s G. F. Sanios

laponi,J.Pinlo 56 8o (10) Opencost e André 1200 NM lml7s E P. Coutlnho" Renée [acoste, E. R. Ferreira 11 56 9o (12) Salvador e Klnd To Run 1000 NP lm03»l. E P. Coutlnho
4—7 Chistoso.J.Esteves 56 11° (15) Crowlng Road • Chorro 1200 AU lml6U. C. H. CoutinhoCajou,J.M.Silva 56 3o (15) CroMing Road e Chorro 1200 AU lml6»4. W Penelas

KindToRun.J.Ferrelro 10 56 5° (11) brd Block e Ethero 1200 AM lml6»4. O. J. M. Dios

3° PÁREO — às 21h00 — 1100 rnerroe r- Galeão — lmOe.2/5 — (Areia)
INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

I—1 Prince Tigre, l. D. Guedes 57 2° ( 8) Brulot • Green Money 1000 NU 1m03s I l D. Guedes
2 Darol,J.Mendes 56 9o (10 Erasmus e Balllttlc 1400 GL lm24»2 F. Abreu

2—3 Despistar, R. Silva 56 B° (11) Dignlo e Irtlle Light 1200 NP 1ml6sl R. Nahid" Chano,J.Ricordo 56 8o ( 9) Beaumont o Despislor 1100 NP lmlOsl R. Nahid
3-4 Irtilelight.J. Pinto 56 2o (11) Dignlo e Cogito 1200 NP lmiosi J. L. Pedroso

RamaUoh.J.M.Silva 56 3o ( 9) Beaumont e Despistar 1100 NP lmlOsl A. Morale»
4-6 Fiorucci.J.Esteves 57' 6o (11) Dignlo e Irtlle Light 1200 NP lrnlosl J. B. Silvo

Epeu.L.Mala 56 9» (11) Rivodavla e Rubem 1000 NU Im02s P. Duranli
HlhgScore.M.G.Sonlos 57 4" ( 5) Moinho» do Vento e Ferrler (BH) 1000 AP lm05»3 I. Anl6nio

4o PAREÔ — A» Jlh30 — 1600 metro» — Forlnelli — Im37»2/S — (Areia)

1—1 Fralimo,F.Lemos 53 5o ( 8) Glozon e Very Good 1600 NU Im45s2 I. Amoral
2 Sporobulus.xxx 58 Io (12) Vllte Puro e Brlgand 1600 NP 1m46»3 C. H. Coutinho2—3 Fluster.E.Marlnho 55 9o ( 9) Sotor e Acovolo 1300 NU lm24«l G. Ulloa

DanAugust.R.Macedo 58 10 (12) Sporobulu» a Vlflo Puro 1600 NP Im46s3 O. Ribeiro
3—5 lordDanny.C.XavIer 57 7" (12) Spotobuiu» e Wno Puro 1600 NP Im46s3 N. P. Gome. F»

Sadi.L.Maia 55 3o ( 8) Glozon o Very Good 1600 NU Im45s2 B. SilvoBrigand,J.Ricardo 54 8o ( 8) Glozon • Very Good 1600 NU Im45s2 J. B. Silvo
4-8 Lamarck,J.F.Fraga 54 4o ( 8) Glozon • Very Good 1600 NU lm45»2 W. Pedersen

VeryGood.G. F.Almeida 54 2o j 8) Glozon • SadI 1600 NU Im45s2 J.E.Souza
10 TouroSentado.R.Morquet... 10 56 6° ( 9) Petlt Parlsien e Vi no Puro 1600 NU lm45i J. Borloni

5° PÁREO — àt 22h00 — 1200 metroe — totagan — lml_2/5 — (Areio)
DUPLA EXATA

I—1 Kartof.R. Silva 57 8° (10)iChom> • Creu Hand» 1200 NP !ml7»3 F. Abreu
Abayubá.C.Xavier 57 8° (10) Selvagem e Despistar 1200 NP lml7s P. Duranli
GranCastilho.P.Vignolas.. 57 . 3o (11) Sol de Maio e Cup Harry 1000 NU Im03s4 W. G. Oliveira

2—4 Roodsid»,A.OIiv.ira 57 9o (10) MlrSo e El Chris 1600 NP lm46»4 A. Arauio
MartimPescador,O.Ricardo 57 2o ( 9) Bangalore e Esbro 1200 NP lml6»3 A. Ricardo

3-6 Cup Happy, J.M. Silva 57 2o (11) Sol do Maio o Gran Castlllo 1000 NU lm03»4 O. M. Fernando»
BlessedJe«l.r,J.Qu.iroz.... 56 8° (11 Sol de Maio Cup Harry 1000 NU lm03»4 Z. 0. Guede.

4—8 Assomado,T.B.Pereiro 57 5o ( 9) Bangobr» e Martin Pescodor 1200 NP 1 ml6»3 S. Morale»
9 Ujorge,J.Ferreira 57 12° (13) Good Gay e Cogito 1000 NP Im03s3 H. Cunha

10 GoodKiddy.M,O,Santo..., 10 57 | 2° ( 5) feu Nolr e Flomar (BH) 1200 AP Iml8tl I. Antônio

6° PÁREO — àt 22h25 — 1200 metro. — latagan — lml_2/5 — (Areia)

I—1 DineBird.J.M.Silvo 56 6o ( 9) lugoreSo e Carcossone 1200 NP !ml3»4 S. Morale»
2 Joeiro.R.Mocedo 55 Io ( 8) Adrolt e Eeeardlllo 1300 NP 1m22s2 A. Orclnoli

2—3 Príncipe Negro, xxx 55 6o ( 7) Iluminado e Plriápolls 1300 NP lm2!»4. E Coutlnho
Jymbio, J.Queiroz 5B 4o ( 6) Feu Otrrfer e Príncipe Negro 1300 NP 1m22»3. W.P.Lavor

3—5 DuGuesclin, J.Ferreira 57 5° ( 6) Feu LVEnfer e Príncipe Negro 1300 NP Im22s3 G. Feijó
Piriápolis.J.RIcardo 56 2o j 7) Iluminado e Melvln 1300 NP Im21s4 R. Nahid

7—7 Melvln,G.F.Almeida !.. 57 3° ( 7) Iluminado • Plriópoli» 1300 NP lm21»4. G.F Santo.
AltolKhon.ER.Ferreira 56 1" ( 7) Jomeitown « Jonnlco 1200 AU lm!5U. E P. Coutinho

7° PAREÔ — à» 22h50 — 1000 metro» —Tom Sowyer — ImOO» —(Areia)

I—1 Bondodoluz.M.Andrade 57 6o ( 7) Bob'» Doy e Great Bullet 1000 NU lm02»4. G. UlboMetouro,A.Ferreira 56 7o (13) Bernardo e Grileiro 1200 NP lml6»3. P. DuranliDolcino.RSIlva 54 2o (10) Atrlum e Great Bllst 1300 GL lm20»2. F. Abreu
2-4 Cinomomo,J.Queiroz 58 4o ( 7) Bob's Doy e Greot Bullet 1000 NU lm02»4. G. Fogunde»

. Container, C.Valgos 57 10° (12) Beiço • Great Detirée (CJ) 1000 GL 58»7. G. Fagundes
3—5 Grileiro,xxx 57 2o (13) Bernardo • Snow Rublo 1200 NP lml6»3. A. P. Silvo6 FoirFlier.l.Brosillense 57 7° ( 7) Bob'» Day e Great Bullet 1000 NU Im02s4. E C. Pereira4—7 GreotBuIleU.Ricardo 56 ' 2o ( 7) Bob'» Day e Favoroble 1000 NU lm02»4. A. NahidTroçado,D.Guignoni 55 11° (13) Bemordo e Grileiro 1200 NP lml6»3. C. I. P. Nune»Continente,J.M.Silvo,,; 10 57 4° (13) Bernardo e Grileiro 1200 NP lml6»3. 8. Nahid

8» PÁREO — a» 23hl5 — 1300 metro» — Yatd — lmlBs 3/5 — (Areia)

l—1 ArÜWÍf"'reiro 58 6o ( 8) Prince»» Steel e Dedéio 1300 NP lm24»2. R. Corrapito
2 toh.M.Braga 55 4° ( 6) Sinler e Donel (BH) 1100 AP Iml2s3. J. Borioni

2-3 Çhispeada,T.B.Pereiro 57 5» ( 9) Glorlnda e Logaucho 1000 AM Im03sl. S. Morale»Lo Embaixadora, R. Marque» 57 6o ( °) Gkjrindo e Logaucho 1000 AM 1m03sl. P. Duronti
*"? I?'°ó?"l„Ii5oreia 53 7» ( ») Gloriada e Logaucho 1000 AM Im03»l. C. I. P. Nunes

Bla-Blo-Brás,xxx 58 2° ( 9) Glorindo e Logaucho 1000 AM lm03»l. C I. P. Nunes
6 W Ito,J.Ricordo 58 30 ( 8) Princess Steel e Dedéio 1300 NP Im24s2. A. Ricardo

4-7 Origine,J.M.Silva 55 50 ( 8) Princess Steel e Dedéio 1300 NP lm24»2. A. Vieira
Dedeia.C.Xavier 55 jo ( 8) Princeu Steel e Ibltioca 1300 NP lm24»2. J. E. Souza
Elonge.J.B.Fonseco 10 58 4° ( 8) Prlnows Steel e Dedéio 1.300 NP Im24s2. W. Penelas

9» PAREÔ — à» 23M0 — 1600 metroe — Farinelll — lm37. J/5 — (Areio)
DUPLA EXATA

1—1 Telon.P. Vignolos 58 Io ( 6) Pantaleóo e Andrada I600\ NP Im46s O.M. Fernandes
2 Resquier.J.M.Silvo 58 2o (15) Gay Defiant e Atrium 1200 NP lml8» E. Cordow

2—3 MoestroPobloJz.Garcio.... 58 8o (11) Esquadro e Croix du Sud 1600 NP Im46s2. R. Corrapllo
4 ReiBarboro,M.Vaz 57 4° (11) Esquadro e Croix du Sud 1600 NP lm46»2. L AcurVj" Avelar», MC. Porto 10 58 6o (11) Esquadro e Croixdu Sud 1600 NP Im46s2. L Acufta

3—5 Borotra,E.R.Ferreira 58 3o (11) Esquadro e Croixdu Sud 1600 NP lm46»2. E P. Coutinho
6 GoldenDipper.xxx 58 9o (11) Esquadra e Croixdu Sud 1600 NP Im46s2. E Coutinho" Cavalari.C.Volgas II 58 7° (11) Esquadro • Croixdu Sud 1600 NP lm46»2. E Coutlnho

4—7 CrolxduSud.J.Queiroz 58 2° (II) Esquadro e Borotra 1600 NP Im46s2. G. Ulloa
Adam.J.Ricardo 58 5o (11) Esquadra e Croixdu Sud 1600 NP Im46s2. A. Ricardo

Pontoleoo,G.F.Almeido 54 | 2° ( 6) Telon e Andrada 1600 NP lm46» A. Poim P

Retrospecto
1° Páreo Vallon — Elementar — Vaga-

bond King
2° Páreo Sapporo — Kad-Am — laponi
3o Páreo Irtille Light — Ramallah —

Chano
4o áreo Touro Sentado — Fluster — Very-

Good
5o Páreo Roadside — Cup Happy — Mar-

tim Pescador

6o Páreo Jymbio — Dine Bird — Du
Guesclin

7o Páreo Cinamomo — Great Bullet —
Container

8o Páreo Origine — Chiespeada — Blá-
Blá-Brás

9o Páreo Croix du Sud
Pantaleão

• Rei Bárbaro •

Volta fechada
Escoriai l

CERTAMENTE, 

na próxima sema-
na, o turfe sul-americano, e nâo
somente o argentino, estará viven-
do o seu momento maior e incom-

parável com a disputa dos 2 mü 400 metros
do Gran Prêmio Carlos PeUegrini (Grupo
D e das demais provas que formam o
meeting internacional do, possivelmente,mais belo hipôdromo do mundo, o majesto-
so e aristocrático San Isidro, um modelo
de irretocável administração, tendo o ca-
valo como o principal objetivo.

üm ano após sua reabertura (ficoualguns anos parddos por problemas fls-cais), totalmente reformulado, para o queseus dirigentes realizaram enorme e pro-veitoso investimento. San Isidro será ocentro das atenções dos turfistas de todo o
mundo pois animais franceses, irlandeses,
alemães, norte-americanos, uruguaios,pe-
ruanos. chilenos, brasileiros e, é claro,
argentinos, lá estarão correndo em busco
do fantástico prêmio de 300 mü dólares ao
primeiro colocado, prêmio que coloca a
grandíssima prova como uma das mais
oem dotadas de qualquer turfe. Planeja-
mento, interesse, conhecimento e empenho
de um grupo de verdadeiros turfistas con-
seguiram recolocar o turfe argentino em
seu devido lugar, isto è, um dos mais
importantes que se conhece no mundo
inteiro. E um dos mais respeitados.

Da ruína à glória, foi a trajetória nes-
tes últimos anos de San Isidro e, também,
do turfe argentino. Um exemplo a ser
realmente seguido. Para isto, de saída, é
necessário real vontade. Mas, como disse-
mos ontem, a esperança é a última quemorre, jâ diziam, antanho, nossos ante-
passados e, sinceramente, esperamos queas coisas aqui, na terra de Cabral, mudem
de figura. Do contrário, esta coluna não
mais existiria.

COM 

a morte de Esteves, fomos obri-
gados a ser um tanto sucintos em
nossos comentários sobre os ga-nhadores dos simplesmente clássi-

cos Jóquei Clube do Rio Grande do Sul e
Jóquei Clube do Paraná. E ambos, além do
estuo promissor de seus triunfos, são pos-suidores de pedigrees interessantes e me-
recedores de registro.

Lindos Ojos, por exemplo, é mais um
produto da geração 1977 do Haras Santa
Maria de Araras, a entrar na esfera clássi-
ca. Antes dela, já haviam vencido provasnobres, La Divina (Sabinus em Tanarelle,
por Tanerko), Latino (Sabinus em Trivisa,

§or 
Kurrupako) e Leonino (Sabinus em'Imbora, por Kurrupako). Trata-se, por-tanto, a nosso ver, da melhor fornada saída

daquele campo de criação. Lindos Ojos,
como os outros, é filha de Sabinus (Hype-
rio em Truite, por Delirium), pastor-cnefe
do Araras, que, como escrevemos semana
passada quando da vitória de Leonino nos
dois quilômetros do importante clássico
Frederico Lundgren (Grupo DD, volta a
justificar a estima que todos os experts
tinham por ele na época da estréia de seus
primeiros produtos. Realmente, quatro
produtos ganhadores clássicos em uma
mesma geração, após ter dado um vence-
dor de grandíssimo clássico Brasil (Grupo
D, Daião, e uma vencedora do Criterium de
Potrancas, importante clássico Francisco
Vilella de Paula Machado (Grupo II), Hula
Hoop, além de Barinez e outros, assegu-
ram plenamente ser ele um sire de muito
bom padrão.

A mãe de Lindos Ojos é Eyeshadow,
uma Luthier em Perle de Rosée, por Prince
Bio em But Lovely, por Sayajirao em But
Beautiful, por Tehran, vencedora de uma
carreira. Luthier, seu avô materno, é filho
de Klairon em Flute Enchantée, por Cra-
nach (logo descendente da grande Pretty
Polly) e vem-se revelando um dos mais
expressivos sementais surgidos na Europa
nos últimos tempos, sendo seus filhos,
entre outros, Riverqueen, Luth de Saron,
Ashmore, Condorcet, Red Girl, Dandy Lu-
te, Tip Moss, Twig Moss, Montcontour
etc... Como corredor foi animal de muito
bom padrão, tendo vencido os Prix Lupin
(Grupo I), Jacques le Marois (Grupo f) e
Noailles (Grupo II). Foi, ainda, quarto no
Grand Criterium (Grupo I) e no Prix Ga-
nay (Grupo I). Criação do Baron Guy de
Rottschild, nas pistas defendia as cores de
seu éléveur, a aristocrática farda azul ma-
rinho e boné ouro. Um detalhe simpático
em relação a Eyeshadow é o fato de ser ela
produto de cruzamento de garanhão Pha-
ris em cima de reprodutora por semental
Tourbillon, cruzamento que, durante mui-
tos anos, foi muito estimado pelo grandeMareei Boussac.

¦ ¦ ¦

CHAPELLIER, 

um Rio Bravo II em
Daniele, por Aristocles, criação do
Haras Inshatta e propriedade de
Flávio Caó Vinagre, pertence, co-

mo dissemos rapidamente em nossa colu-
na de sábado quando comentamos previa-
mente os campos dos dois clássicos, a
família materna particularmente em voga
atualmente no Brasil. Afinal, sua mãe,
Daniele, é irmã inteira da clássica Eve-
ness, mãe, por sua vez, do nome feminino
mais interessante, em termos de resulta-
dos objetivos, da geração nacional de
1977: uift (por Lunara), recentemente
comprada por alta soma pelo próprio In-
shaua, onde se encontra Daniele. Gifi,
defendendo as cores de seus criadores, o
Haras Expert. foi a ganhadora do gran-
dissimo clássico Diana (Grupo I) e do
grande clássico Barão de Piracicaba
(Grupo 1), respectivamente o Oaks e as
One Thousand Guineas de Cidade Jardim.
Donc...

Seu pai, Rio Bravo II (Saidam em
Riverina, por Princequülo), venceu nove
vezes nos Estados Unidos, onde nasceu,
alcançando em prêmios 153 mü 242 dóla-
res. Entre suas vitórias, está o Oakslavm
Handicap (Grupo III). Apesar de ter so-
mente duo.'; gem ções estreadas nas pistas,
vem-se mostranao semental à suivre. Sâo,
também, seus filhos Jacopa deli Sellaio,
Jet Princess, Buckanette e Bravo'8 Belief.
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/4o receber Amauri, Bernard, Bebeto e Xandó, o presidente da Atlântica, Almeida Braga (C), disse que a meta do vôlei é a medalha olímpica

CND poderá intervir no judô
Cláudia é a melhor
do ano no hipismo e
ganha viagem a Paris

Cláudia Itajahy conquistou ontem o troféu Echarpe D'Or
80, instituído pela Associação Brasileira de Cavaleiros de
Saltos para premiar o melhor cavaleiro da temporada, toman-
do por base os pontos obtidos nos concursos nacionais e
internacionais. Ela receberá uma viagem a Paris e tem boas
possibilidades de estagiar nas cocheiras de Nelson Pessoa
Filho, em Chantüly, arredores da capital francesa.

Em segundo lugar ficou o paulista Caio Sérgio de Carvalho,
com 100 pontos, 55 a menos que Cláudia. Ele receberá uma
passagem de ida e volta a Buenos Aires.;_1 terceiro colocado foi
outro paulista, José Roberto Reynos< Fernandes, com 92
pontos, seguido dos paranaenses Marco;, Martins, com 76 e
Justo Alabaracln, com 65, dos cariocas Hélio Pessoa — 60 —
Carlos Vinícius Gonçalves da Mota—56—João Alberto Malik
de Aragão — 52 e Luís Felipe de Azevedo—45 — e de Ricardo
Gonçalves Filho, de Sáo Paulo, com 43.

O "Ranking"

Como a ABCS já conta com 70 sócios em todo o país pode-
ae dizer que seu ranking computou os pontos dos mais impor-
tantes cavaleiros brasileiros que saltaram os concursos mais
difíceis da temporada de 1080. Cláudia receberá, além da
passagem, o troféu ABCS em miniatura enquanto seu clube, a
Sociedade Hípica Brasileira ficará com um maior. O troféu é de
posse transitória mas quem conquistá-lo durante três anos
consecutivos ou quatro alternados ficará definitivamente com
ele.

Foram somados os pontos marcados nos seguintes tor-
neios: Páo-de-Açúcar (SP), Chozil (RJ), Banco Real (PR), Atlân-
tica-Boavista (Brasüia), Marlboro (SP), Internacional do Rio
Grande do Sul, Haras Pioneiro (Brasília), Esta (RJ), Uberaba,
Fiat (Brasília), Semana do Exército, Banco Safra (SP), Sul-
América (RJ), Montab (RS) e os internacionais de Buenos
Aires, Montevidéu e Santiago. A entrega dos prêmios deverá
ser feita após um torneio na Sociedade Hípica Paulista, nos
dias 20 e 21, quando se inaugurará a butique O Pingalim na
sede daquele clube.

Estão previstas duas provas neste torneio final da ABCS.
Nos torneios Internacionais, o vencedor das provas prelimi-

nares e principais somaram 10 pontos, o segundo colocado seis,
o terceiro quatro e o quarto dois. Nos nacionais os vencedores
somavam respectivamente seis, três, dois e um.

Neco em Bordéus
Bordéus, França — Nelson Pessoa Filho é um dos desta-

ques do Concurso Internacional de Saltos que começa amanhã
nesta cidade e reunirá os maiores nomes do hipismo mundial
como Hugo Simon, da Áustria, David Broome, da Inglaterra,
Paul Schockemoehle, da Alemanha Ocidental, Raimundo D'In-
zeo, da Itália, Alfonso Segovia, da Espanha e Patrick Caron, da
França.

Golfe tem duas competições
Cerca de 30 jogadores disputarão hoje, a partir das 9 horas,

no campo do Itanhangá, a Medalha Mensal de dezembro,
última competição do calendário feminino de golfe do clube,
que terá uma festa, com uma rodada de encerramento na
próxima terça-feira. A competição será em 18 buracos, stroke-
play, dlvldlndo-se as golflstas em duas categorias: 0 a 25 e 26 a
40 de handicap.

No campo do Gávea, também está prevista para hoje a
disputa da Medalha Mensal de dezembro, numa rodada de 18
buracos, também para jogadores de duas categorias. As golfls-
tas do clube, porém, têm programado em seu calendário ainda
a Chinese Plate (Taça Pais e Filhos), no sábado; a Taça da
Esperança, sexta-feira, dia 12; e o Fleld Day, no sábado, dia 13.
A temporada encerra-se somente dia 16.

Borg ê o
quarto do
"ranking"

Londres — O sueco Bjorn
Borg, que na terça-feira venceu
o romeno Hie Nastase por 4/6,
6/1, 6/4 em Estrasburgo, na
França, sagrando-se campeão
de um quadrangular em que
jogaram ainda o norte-
americano Vitas Gerulaitis e o
francês Patrice Dominguez,
ocupa agora um modesto quar-
to lugar no Grand Prix de Tênis
de 1980, com 1 mil 954 pontos.

O líder do ranking e John
McEnroe, dos Estados Unidos,
com 2 mil 342 pontos e a surpre-
sa da lista é o segundo coloca-
do, o tcheco Ivan Lendl, com 2
mil 079. Em terceiro está Jim-
my Connors, dos Estados Uni-
dos, com 1 mil 981 e em quinto
outro norte-americano, Gene
Mayer, com 1 mil 643.

Os outros classificados sáo: 6.
Harold Solomon (EUA); 1 mil;
7. José Luís Clerc (Argentina), 1
mil; 8. Guillermo Vilas (Argen-
tina), 1 mil; 9. Elllot Telstscher
(EUA), 1 mil; 10. Brian Gott-
fried (EUA), 1 mil. 11. Vitas Ge-
rulaitis (EUA), 955; 12. Eddie
Dibbs (EUA), 904; 13. Wojtek
Fibak (Polônia), 782; 14. Brian
Teacher (EUA), 754; 15. Johan
Kriek (África do Sul), 715.

Stan Smith lidera o ranking
de duplas, com 475 pontos, se-
guido de Bob Lutz, com 445,
McEnroe, com 412 e Gottfried,
com 391, Peter Fleming, com
384, todos dos Estados Unidos.

FEMININO

Sidnei — O Torneio Clássico
de Tênis da Austrália apresen-
tou os seguintes resultados em
sua terceira rodada, disputada
ontem: Wendy Tumbuli (Aus-
trália) 6/1,6/1 Pam Whytecross
(Austrália); Greer Stevens
(África do Sul) 6/4, 6/1 Marie
Plnterova (Hungria); Hana
Mandlikova (Tcheco-Eslová-
qula) 8/4, 6/4 Dlane Morrison
(EUA).

ciRcurro-Rio
Paulo Henrique Rocha ven-

ceu ontem Paulo Ferraz por 7/5,
6/3 pela oitava etapa do Cricul-
to Rio de Tênis, disputada no
Smash/Squash Center, em La-
ranjeiras. No outro jogo, Sérgio
Bezerra venceu Eduardo Bríclo
por 6/4, 6/4. Para hoje estão
marcados os dois últimos Jogos
pelas quartas-de-flnal do Cir-
culto. Às llh jogam José Rodri-
gues e Eduardo Volplntesta e
ás 13h Roberto Carvalhaes x
Renato Figueiredo. As semifl-
nais serão na semana que vem.

Você já foi'à BRASm?
15 meses sem entrada

Norberto e Valdomira
vão disputar nos EUA
Pentatlo das Américas

A Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
decidiu incluir os atletas Norberto Martins Guedes, do Rio,
e Valdomira Miranda, de Goiás, na delegação que represen-
tara o Brasil no Pentatlo das Américas, a ser disputado dia
31 de janeiro, em Los Angeles.

A inclusão do plraiense Norberto e da golanense Valdo-
mira, segundo a Coca-Cola, foi porque os dois obtiveram
elevado Índice técnico nas finais do Pentatlo Nacional,
realizadas no Rio de Janeiro, e pelos elogios que eles
mereceram do americano Bill Toomey, criador do programa
do Pentatlo nos Estados Unidos e campeão olímpico do
decatlo, no México, em 1968.

Prêmio

Inicialmente viajariam apenas os três rapazes e as três
moças que venceram suas respectivas categorias, mas. a
Coca-Cola levou em consideração também que Norberto e
Valdomira chegaram a ter seus nomes anunciados pelo alto-
falante do Estádio Celio de Barros como campeões em suas
categorias e resolveu Incluí-los na lista, que aumenta assim
para oito.

Além disso, segundo o gerente de atividades esportivas
da Coca-Cola, Sérgio Leitão, Norberto e Valdomlro foram
elogiados pelo americano Bill Toomey, que acompanhou as
finais brasileiras, realizadas no Rio.

— Os dois atletas merecem a viagem como prêmio a sua
destacada participação e por serem, sem dúvidas, grandes
promessas do atletismo brasileiro — disse Leitão.

Os oito pentatletas da equipe ficarão treinando até o dia
23 de janeiro, data do embarque para Los Angeles. Depois
da competição internacional do dia 31, eles seráo levados,
também pela Coca-Cola, a Orlando, Miami e Atlanta (sede
mundial da empresa). Há também possibilidade de eles
serem adotados quando regressarem. Além de Norberto e
Valdomira, viajarão: Vital do Espirito Santo Jr (Sorocaba-
SP), Audrey Crossetl (Curitiba), Pedro Ferreira Teles (Re-
sende-RJ), Luzia Pires (Pelotas-RS), Antônio Adolfo Bal-
buena (Camplnas-SP) e Edineida Freire (Manaus).

Ginástica entra na
última etapa e
Japão é o destaque

O Japão dificilmente deixará de ser o campeão do
Torneio dos Quatro Continentes de Ginástica Rítmica.
Na segunda etapa da competição, ontem, no Maracanã-
zinho, suas ginastas conseguiram 9,60 na composição
(coreografia) e 8,90 na execução (movimento) e o conjun-
to japonês passou a somar um total de 36,50 pontos,
contra 34,65 dos Estados Unidos. A competição tem hoje
sua última etapa, a partir das 19h.

O conjunto brasileiro ocupa a quinta posição, com
31,80 pontos, e sua apresentação na etapa de ontem não
foi dais melhores, devido ao nervosismo. A técnica Vera
Lúcia Miranda foi a primeira a admitir que a equipe
estava realmente nervosa e por isso obteve 8,80 na
composição e apenas 6,70 na execução.

As ginastas japonesas voltaram a se apresentar
muito bem, a exemplo da primeira etapa, e ampliaram a
vantagem sobre os Estados Unidos. Após duas etapas, a
classificação do Torneio Quatro Continentes é a seguin-
te: Io Japão, com 36,50; 2o Estados Unidos, com 34,65; 3o
Canadá, com 34,20; 4° Nova Zelândia, com 33,55; 5°
Brasil, com 31,80; e 6° México, com 29,40.

A Confederação Brasi-
leira de Judô (CBJ) pode-
rá sofrer intervenção, se
algum clube ou federação
üzer representação contra
ela no Conselho Nacional
de Desportos. A informa-
ção é do próprio presidên-
te do CND, General César
Montagna, que ainda não
tem conhecimento oficial
de que a CBJ está sendo
acionada por divida, na
21a Vara, pela empresa
Mach m Turismo.

A empresa de turismo
vendeu, no início do ano,
ao presidente da Confede-
ração de Judô, Miguel
Martinez, várias passa-
pens, num montante de
Cr$ 009 mil 85, e só rece-
neu uma parcela da dívi-
da. Segundo a empresa,
depois de várias tentati-
vas para receber a impor-
tãncia de Cr$ 609 mil 85,
resolveu entregar o caso
ao advogado Celso Fer-
reira.

Sem querer interferir ou
criticar o trabalho da Se-
cretaria de Educaçáo Físi-
ca e Desportos (SEED) do
MEC, que libera verbas
para as Confederações,
César Montagna, ao to-
mar conhecimento da dí-
vida da Confederação, ad-
mitiu que é necessário
uma fiscalização para sa-
ber onde e como o dinhei-
ro está sendo empregado.

— O judô é um esporte
cheio de problemas. Se
um clube ou federação fi-
zer uma representação
contra a Confederação, o
caso realmente é de inter-
venção. A fiscalização de
como a verba está sendo
utilizada é essencial e
creio que a SEED está fa-
zendo isso, disse o presi-
dente do CND.

O ex-presidente da Fe-
deraçáo de Judô do Esta-
do, Joaquim Mamede, que
apresentou Miguel Marti-
nez à empresa de turismo
e que praticamente diri-
giu a Confederação em
1979, continua se recusan-
do a falar sobre o fato,
preferindo esperar que
Martinez entre em conta-
to com ele, para então dar
sua opinião.

Sabe-se, no entanto, que
Mamede retirou seu apoio
a Martmez após o estágio
que a equipe de judô fez
no Japão, em janeiro des-
te ano. Funcionários da
Mach m se recusaram a
revelar ontem se Martinez
entrou em contato com a
empresa para saldar a di-
vida.

Atlântica marca'<
para janeiro Io ;,
treino do vôlei J

Três dos quatro Jogadores da Seleção Brasileira escolhidos .•¦_ í""
pela Atlântica-Boavista para integrarem a sua equipe de vôlei . *.
masculino e mais o técnico Bebeto de Freitas assinaram ontem. • ,-¦
pela manhã os seus contratos de trabalho com a empresa. O -
primeiro salário, ficaram sabendo, sai dia 24. E os treinos so : a
começam em janeiro. O gaúcho Renan náo pôde comparecer »_»
porque estava fazendo provas na PUC de Porto Alegre. O que >>_
não deixou menos entusiasmado o presidente da Atlântica,.~ •
Antônio Carlos de Almeida Braga: -..-.;

Nosso grande objetivo ao ajudarmos o vôlei é o de. - »-.
darmos ao Brasil condições de lutar por uma medalha olímpica < . :<
em 1984. Queremos uma equipe forte porque nossos objetivos
sáo altos. ,. -u>

E a Atlântica espera que a medalha (ou mais de uma, '-¦" '
dentro de seus planos) seja ganha também em outros esportes '
que terão a sua ajuda. Ronaldo Brito Pereira, que está assesso- ••-•"<
rando a organização da Associação Desportiva da empresa,
garantiu que táo logo fiquem prontos os estatutos encomenda-
dos ao advogado Valed Perry a Atlântica dará entrada em seu'- "¦ -
pedido de filiação em três federações:

Além do vôlei, entraremos na natação e no iatlsmo. Em .
todos estes esportes a meta será sempre a conquista de
medalhas olímpicas. É parte do pensamento da empresa que,
se vamos ajudar o esporte, será para levar os atletas ao pódio',".
olímpico, nunca para continuar na situação atuaL

Para completar a sua equipe — o elenco será de 14 jogado-
res — a Atlântica pretende chamar apenas atletas juvenis, o
que permitirá que dispute também os campeonatos desta
categoria. Mas os campeonatos de âmbito doméstico talvez não
se constituam no objetivo principal da equipe. O técnico
Bebeto assegura que as metas sáo mais ambiciosas.

Queremos evitar o desgaste do atleta, exigtado que ele
esteja em forma durante vários meses do ano. Vamos fixar
sempre um grande objetivo na temporada, uma competição ', .;,
que será para nós a mais importante, e planejaremos o treina- ..
mento de modo a que os Jogadores só nessa competição ','.•'
atinjam o máximo de sua forma. E é claro que o trabalho será
Integrado com o da Seleção Brasileira, e náo deixaremos de ....
disputar os campeonatos oficiais, ê claro. ,~ '.'

Como tem planos realmente grandes para sua equipe, uma .•
das propostas já encaminhadas à Confederação Brasileira de , •-
Vôlei é a de que a entidade procure junto aos organismos
internacionais oficializar a criação de dois campeonatos de ...
clubes: um Pan-Amerlcano e outro Mundial. A estréia da . -
equipe da Atlântica do Brasil, ainda sem data confirmada (a ,
idéia Inicial era de realizar no fim de Janeiro), acontecerá em um
torneio quadrangular Internacional em que uma equipe euro-.T
péia será convidada a vir ao Brasil.

Uma outra idéia — antecipa Bebeto — é a de promover .
todos os anos uma Copa Internacional reunindo equipes de alto
nivel. Este poderia ser, talvez, o caminho para tentarmos trazer .
aqui equipes cubanas. Se pensamos em ganhar medalha»
olímpicas, temos que nos preparar, antes, para enfrentar os
nossos maiores adversários no Pan-Amerlcano, que por en-,.-
quanto sáo os cubanos.

E para que se possam dedicar ao treinamento sem as
dificuldades que geralmente atrapalham os atletas nos clubes,
a Atlântica já providenciou para seus novos funcionários um
apartamento na Rua do Bispo, bem próximo ao ginásio que
inicialmente será utilizado para treinos, o do Sindicato das '
Empresas de Fumo. A quadra para competição possivelmente
será a da UERJ. E a empresa pensa ainda em firmar convênios '
com a Prefeitura e a Secretaria de Educaçáo para promover o '•'"
vôlei na comunidade estudantil. '¦;';

Para os atletas, por enquanto liberados para jogarem seus
últimos jogos pelos clubes, a proposta de emprego da Atlântica,
fazendo esquecer as ofertas dos clubes italianos, foi uma
solução salvadora:

Se não fosse a Atlântica, eu teria parado de jogar vôlei —.;. •
disse com convicção o paulista Amauri, 21 anos, que havia ,.
Interrompido no começo do ano o curso de Educaçáo Física , ,
para se dedicar â seleção que foi a Moscou. -. •,. <

O mineiro Xandó, 19 anos, tinha tomado a mesma decisáo:
Meus últimos quatro anos foram só de vôlei. Parei de

estudar no primeiro ano do científico. Agora não ia dar mais. Ia
ter que pegar um trabalho qualquer, braçal mesmo, senão
ficaria impossível agüentar a barra. E parava com o vôlei.

E o mais experiente Barnard, que apesar de estar com
apenas 23 anos já foi a duas Olimpíadas, acredita que a entrada
das empresas no esporte será definitiva.

O público quer ver os bons Jogadores, o bom espetáculo,
náo Importa se são clubes ou equipes de empresas que estão
Jogando. E a Atlântica pretende fazer muitos jogos Internacio-
nais durante o ano, o que é bem melhor para o jogador de
seleção do que só jogar campeonatos municipais ou estaduais.
Com as empresas, os clubes se acham prejudicados. Mas sem
elas, os atingidos seriam os atletas. •.

E há empresas interessadas em seguir o mesmo caminho da
Atlântica, como é o caso da Residência, uma companhia de
crédito imobiliário que já designou até dois membros da sua
diretoria para realizarem estudos sobre o assunto.

Estadual começa -
com sete jogos rã.

Sete jogos abrem hoje à noite o Campeonato Estadual de
Vôlei da Primeira Divisão, que será disputado em turno único . -
por sete equipes femininas, categoria em que o Flamengo tenta. .
o bicampeonato, e por oito equipes masculinas, entre as quais a
do Botafogo, bicampeã estadual e tri municipal - .¦

Todos os jogos seráo em quadras neutras e a única rodada ¦
dupla de hoje está marcada para a do Fluminense, com Tijuca -
x América (feminino) ás 19h45m, e CTB x Tijuca (masculino),
logo a seguir.

A equipe feminina do Fluminense, duas vezes vice-campeão
estadual, enfrenta a do Olaria no ginásio do Botafogo, às 20
horas, enquanto CIB e Grajaú fazem o terceiro e último jogo
feminino da rodada, no ginásio da AABB, também às 20 horas.
A equipe feminina do Flamengo náo participa da jornada de .
abertura. 1 ~_*

Ainda hoje, no masculino, o Flamengo, duas vezes vice-
campeão, estréia enfrentando a AABB, no ginásio do América;
o Fluminense joga com o América, na Gávea; e o Botafogo Joga. ,
com o Marã, no ginásio do Olaria. Todas as partidas estão
previstas para as 20 horas.

A realização do Campeonato Estadual de Vôlei de 1981, no a
primeiro semestre, foi a principal decisão dos dirigentes de
clubes cariocas, que se reuniram ontem em assembléia-geral na
sede da Federação.

Nesta época do ano, são poucas as competições internacio-
nais programadas, o que evita que os clubes joguem desfalca-'
dos por jogadores que estão integrando a Seleção Brasileira, ••
uma vez que foi decidido que os torneios náo mais serào-
interrompidos por desfalques, como vem sendo feito até agora.

O Estadual de 1981 terá tumo e returno, com jogos aos
sábados para que possam conseguir maior divulgação na
imprensa, principalmente na televisão, e deve começar em' .>
abril. . «~,

Hoje, às 17h, na sede da Federação, serão sorteados os '.-
patrocinadores dias 20 equipes que disputarão o Io Campeonato¦:¦¦;
de Quadras de Praia, a partir de sábado, em frente à Rua*-*
Vinícius de Moraes, em Ipanema. Entre os participantes, estáo
vários jogadores da Seleção Brasileira, como Bernard, Jacque- .
Une, Bernardino, Suíço, Badá e Grangeiro. ;'-..
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M^SeSSuri^êmoS Bebeto e Xarwtó, o presidente da Atlântica, Almeida Braga (C), disse que a meta do vôlei é a medalha olímpica

CND poderá intervir no judô
Cláudia é a melhor
i

do ano no hipismo e
ganha viagem a Paris

i Cláudia Itajahy conquistou ontem o troféu Écharpe D'Or
80, instituído pela Associação Brasileira de Cavaleiros de
Saltos para premiar o melhor cavaleiro da temporada, toman-
do por base os pontos obtidos nos concursos nacionais e
internacionais. Ela receberá uma viagem a Paris e tem boas
possibilidades de estagiar nas cochelras de Nelson Pessoa
Filho, em Chantilly, arredores da capital francesa.

Em segundo lugar flcou o paulista Calo Sérgio de Carvalho,
com 100 pontos, 55 a menos que Cláudia. Ele receberá uma
passagem de ida e volta a Buenos Aires. O terceiro colocado foi
outro paulista, José Roberto Reynoso Fernandes, com 92
pontos, seguido dos paranaenses Marcos Martins, com 76 e
Justo Alabaracin, çom 65, dos cariocas Hélio Pessoa — 60 —
Carlos Vinícius Gonçalves da Mota — 56—João Alberto Malik
de Aragão — 52 e Luís Felipe de Azevedo — 45—e de Ricardo
Gonçalves Filho, de Sáo Paulo, com 43.

jj O 
"Ranking"

i Como a ABCS já conta com 70 sócios em todo o pais pode-
ae dizer que seu ranking computou os pontos dos mais impor-
tantes cavaleiros brasileiros que saltaram os concursos mais
difíceis da temporada de 1980. Cláudia receberá, além da
passagem, o troféu ABCS em miniatura enquanto seu clube, a
Sociedade Hípica Brasileira ficará com um maior. O troféu é de
posse transitória mas quem conquistá-lo durante três anos
consecutivos ou quatro alternados ficará definitivamente com
ele.

- Foram somados os pontos marcados nos seguintes tor-
nelos: Páo-de-Açúcar (SP), Chozil (RJ), Banco Real (PR), Atlân-
tica-Boavista (Brasilia), Mariboro (SP), Internacional do Rio
Grande do Sul, Haras Pioneiro (Brasilia), Esta (RJ), Uberaba,
Fiat (Brasüia), Semana do Exército, Banco Safra (SP), Sul-
América (RJ), Montab (RS) e os Internacionais de Buenos
Aires. Montevidéu e Santiago. A entrega dos prêmios deverá
ser feita apôs um tomeio na Sociedade Hípica' Paulista, nos
dias 20 e 21, quando se inaugurará a buüque O Pingallm na
sede daquele clube.

Estáo previstas duas provas neste tomeio final da ABCS.
i Mos torneios internacionais, o vencedor das provas prelimi-

nares e principais somaram 10 pontos, o segundo colocado seis,
o terceiro quatro e o quarto dois. Nos nacionais os vencedores
somavam respectivamente seis, três, dois e um.

Neco em Bordéus
t.

Bordéus, França — Nelson Pessoa Filho é um dos desta-
quês do Concurso Internacional de Saltos que começa amanhã
nesta cidade e reunirá os maiores nomes do hipismo mundial
como Hugo Simon, da Áustria, David Broome, da Inglaterra,
Paul Schockemoehle, da Alemanha Ocidental, Raimundo D'In-
zeo, da Itália, Alfonso Segovia, da Espanha e Patrick Caron, da
França

Golfe tem duas competições
Cerca de 30 jogadores disputarão hoje, a partir das 9 horas,

fio campo do Itanhangá, a Medalha Mensal de dezembro,
última competição do calendário feminino de golfe do clube,
que terá uma festa, com uma rodada de encerramento na
próxima terça-feira. A competição será em 18 buracos, stroke-
play, dividindo-se as golflstas em duas categorias: 0 a 25 e 28 a
40 de handicap.

No campo do Gávea, também está prevista para hoje a
disputa da Medalha Mensal de dezembro, numa rodada de 18
buracos, também para jogadores de duas categorias. As golfls-
tas do clube, porém tém programado em seu calendário ainda
a Chinese Plate (Taça Pais e Filhos), no sábado; a Taça da
Esperança, sexta-feira, dia 12; e o Fleld Day, no sábado, dia 13.
A temporada encerra-se somente dia 16.

Borg é o
quarto do
"ranking"

Londres — O sueco Bjom
Borg, que na terça-feira venceu
o romeno Ule Nastase por 4/6,
6/1, 6/4 em Estrasburgo, na
França, sagrando-se campeão
de um quadrangular em que
jogaram ainda o norte-
americano Vitas Gerulaitis e o
francês Patrice Dominguez,
ocupa agora um modesto quar-
to lugar no Grand Prix de Tênis
de 1980, com 1 mil 954 pontos.

O lider do ranking e John
McEnroe, dos Estados Unidos,
com 2 mil 342 pontos e a surpre-
sa da lista é o segundo coloca-
do, o tcheco Ivan Lendl, com 2
mil 079. Em terceiro está Jim-
my Connors, dos Estados Uni-
dos, com 1 mil 981 e em quinto
outro norte-americano, Gene
Mayer, com 1 mil 643.

Os outros classificados sáo: 6.
Harold Solomon (EUA); 1 mil;
7. José Luis Clero (Argentina), 1
mil; 8. Guülermo Vilas (Argen-
tina), 1 mil; 9. Elliot Telstscher
(EUA), 1 mil; 10. Brian Gott-
fried (EUA), 1 mil. 11. Vitas Ge-
rulaitls (EUA), 955; 12. Eddle
Dibbs (EUA), 904; 13. Wojtek
Fibak (Polônia), 782; 14. Brian
Teacher (EUA), 754; 15. Johan
Kriek (África do Sul), 715.

Stan Smith lidera o ranking
de duplas, com 475 pontos, se-
guido de Bob Lutz, com 445,
McEnroe, com 412 e Gottfried,
com 391, Peter Fleming, com
384, todos dos Estados Unidos.

FEMININO

Sidnel — O Tomeio Clássico
de Tênis da Austrália apresen-
tou os seguintes resultados em
sua terceira rodada, disputada
ontem: Wendy Tumbull (Aus-
trália) 6/1, 6/1 Pam Whytecross
(Austrália); Greer Stevens
(África do Sul) 6/4, 6/1 Marie
Plnterova (Hungria); Hana
Mandlikova (Tcheco-Eslová-
quia) 6/4, 6/4 Dlane Morrison
(EUA).

CIRCUITO-RIO

Paulo Henrique Rocha ven-
ceu ontem Paulo Ferraz por 7/5,
6/3 pela oitava etapa do Cricul-
to Rio de Tênis, disputada no
Smash/Squash Center, em La-
ranjelras. No outro Jogo, Sérgio
Bezerra venceu Eduardo Bríclo
por 6/4, 6/4. Para hoje estáo
marcados os dois últimos jogos
pelas quartas-de-final do Clr-
culto. Ás llh Jogam José Rodri-
gues e Eduardo Volplntesta e
ãs 13h Roberto Carvalhaes x
Renato Figueiredo. As semlfl-
nais serão na semana que vem

VocèjáfoiàBRASTEL?
15 meses sem entrada

Norberto e Valdomira
vão disputar nos EUA
Pentatlo das Américas

A Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
decidiu incluir os atletas Norberto Martins Guedes, do Rio,
e Valdomira Miranda, de Goiás, na delegação que represen-
tara o Brasil no Pentatlo das Américas, a ser disputado dia
31 de janeiro, em Los Angeles.

A lnclusáo do piralense Norberto e da goianense Valdo-
mira, segundo a Coca-Cola, foi porque os dois obtiveram
elevado Índice técnico nas finais do Pentatlo Nacional,
realizadas no Rio de Janeiro, e pelos elogios que eles
mereceram do americano Bill Toomey, criador do programa
do Pentatlo nos Estados Unidos e campeão olímpico do
decatlo, no México, em 1968.

Prêmio
Inicialmente viajariam apenas os três rapazes e as três

moças que venceram suas respectivas categorias, mas a
Coca-Cola levou em consideração também que Norberto e
Valdomira chegaram a ter seus nomes anunciados pelo alto-
falante do Estádio Celio de Barros como campeões em suas
categorias e resolveu inclui-los na lista, que aumenta assim
para oito.

Além disso, segundo o gerente de atividades esportivas
da Coca-Cola, Sérgio Leitão, Norberto e Valdomlro foram
elogiados pelo americano Bill Toomey, que acompanhou as
finais brasileiras, realizadas no Rio.

— Os dois atletas merecem a viagem como prêmio a sua
destacada participação e por serem sem dúvidas, grandes
promessas do atletismo brasileiro — disse Leitão.

Os oito pèntatletas da equipe ficarão treinando até o dia
23 de janeiro, data do embarque para Los Angeles. Depois
da competição internacional do dia 31, eles serão levados,
também pela Coca-Cola, a Orlando, Miami e Atlanta (sede
mundial da empresa). Há também possibilidade de eles
serem adotados quando regressarem Além de Norberto e
Valdomira, viajarão: Vital do Espirito Santo Jr (Sorocaba-
SP), Audrey Crossetl (Curitiba), Pedro Ferreira Teles (Re-
sende-RJ), Luzia Pires (Pelotas-RS), Antônio Adolfo Bai-
buena (Camplnas-SP) e Edinelda Freire (Manaus).

Ginástica entra na
última etapa e
Japão é o destaque

O Japão dificilmente deixará de ser o campeão do
Torneio dos Quatro Continentes de Ginástica Rítmica.
Na segunda etapa da competiçáo, ontem, no Maracanã-
zinho, suas ginastas conseguiram 9,60 na composição
(coreografia) e 8,90 na execução (movimento) e o conjun-
to japonês passou a somar um total de 36,50 pontos,
contra 34,65 dos Estados Unidos. A competiçáo tem hoje
sua última etapa, a partir das 19h.

As ginastas Japonesas voltaram a se apresentar
muito bem, a exemplo da primeira etapa, e ampliaram a
vantagem sobre os Estados Unidos. Após duas etapas, a
classificação do Torneio Quatro Continentes é a seguin-
te: Io Japáo, com 36,50; 2o Estados Unidos, com 34,65; 3o
Canadá, com 34,20; 4o Nova Zelândia, com 33,55; 5o
Brasil, com 31,80; e 6° México, com 29,40.

O resultado final individual de ginástica rítmica foi o
seguinte: Io — Michio Ota (Japáo), 36,15; 2o — Sue Soffe
(EUA) e Klmie Kimura (Japáo), 35,95; 4° - Maria Luiza
Campos (Brasil), 35,35; 5o — Clarisse Lopes (Brasil),
35,20.

A Confederação Brasi-
leira de Judô (CBJ) pode-
rá sofrer intervenção, se
algum clube ou federação
fizer representação contra
ela no Conselho Nacional
de Desportos. A informa-
ção é do próprio presiden-
te do CND, General César
Montagna, que ainda não
tem conhecimento oficial
de que a CBJ está sendo
acionada por dívida, na
21» Vara, pelí empresa
Mach in Turismo.

A empresa de turismo
vendeu, no inicio do ano,
ao presidente da Confede-
ração de Judô, Miguel
Martinez, várias passa-
gens, num montante de
Cr$ 909 mil 85, e só rece-
beu uma parcela da divi-
da. Segundo a empresa,
depois de várias tentati-
vas para receber a impor-
tância de Cr$ 609 mil 85,
resolveu entregar o caso
ao advogado Celso Fer-
reira.

Sem querer interferir ou
criticar o trabalho da Se-
cretaria de Educação Fisi-
ca e Desportos (SEED) do
MEC, que libera verbas
para as Confederações,
César Montagna, ao to-
mar conhecimento da di-
vida da Confederação, ad-
mitiu que é necessário
uma fiscalização para sa-
ber onde e como o dinhei-
ro está sendo empregado.

— O judô é um esporte
cheio de problemas. Se
um clube ou federação fi-
zer uma representação
contra a Confederação, o
caso realmente é de inter-
venção. A fiscalização de
como a verba está sendo
utilizada é essencial e
creio que a SEED está fa-
zendo isso, disse o presi-
dente do CND.

O ex-presidente da Fe-
deração de Judô do Esta-
do, Joaquim Mamede, que
apresentou Miguel Marti-
nez à empresa de turismo
e que praticamente diri-
giu a Confederação em
1979, continua se recusan-
do a falar sobre o fato,
preferindo esperar que
Martinez entre em conta-
to com ele, para então dar
sua opinião.

Sabe-se, no entanto, que
Mamede retirou seu apoio
a Martinez após o estágio
que a equipe de judô fez
no Japão, em janeiro des-
te ano. Funcionários da
Mach m se recusaram a
revelar ontem se Martinez
entrou em contato com a
empresa para saldar a di-
vida.

Atlântica marca
para janeiro Io
treino do vôlei

Três dos quatro jogadores da Seleção Brasileira escolhidos
pela Atlântica-Boavista para Integrarem a sua equipe de vôlei
masculino e mais o técnico Bebeto de Freitas assinaram ontem
pela manhã os seus contratos de trabalho com a empresa O
primeiro salário, ficaram sabendo, sal dia 24. E os treinos só
começam em janeiro. O gaúcho Renan náo pôde comparecer
porque estava fazendo provas na PUC de Porto Alegre. O que
não deixou menos entusiasmado o presidente da Atlântica,
Antônio Carlos de Almeida Braga:

Nosso grande objetivo ao ajudarmos o vôlei é' o de
darmos ao Brasil condições de lutar por uma medalha olímpica
em 1984. Queremos uma equipe forte porque nossos objetivos
são altos.

E a Atlântica espera que a medalha (ou mais de uma,
dentro de seus planos) seja ganha também em outros esportes
que teráo a sua ajuda. Ronaldo Brito Pereira, que está assesso-
rando a organização da Associação Desportiva da empresa,
garantiu que tão logo fiquem prontos os estatutos encomenda-.
dos ao advogado Valed Perry a Atlântica dará entrada em seu
pedido de filiação em três federações:

Além do vôlei, entraremos na natação e no iatismo. Em
todos estes esportes a meta será sempre a conquista de
medalhas olímpicas. É parte do pensamento da empresa que,
se vamos ajudar o esporte, serã para levar os atletas ao pódio
olímpico, nunca para continuar na situação atual.

Para completar a sua equipe — o elenco serã de 14 Jogado- "
res — a Atlântica pretende chamar apenas atletas juvenis, o
que permitirá que dispute também os campeonatos desta
categoria. Mas os campeonatos de âmbito doméstico talvez náo
se constituam no objetivo principal da equipe. O técnico
Bebeto assegura que as metas sáo mais ambiciosas.

Queremos evitar o desgaste do atleta, exigindo que ele
esteja em forma durante vários meses do ano. Vamos fixar
sempre um grande objetivo na temporada, uma competiçáo
que será para nós a mais importante, e planejaremos o treina-
mento de modo a que os jogadores só nessa competiçáo
atinjam o máximo de sua forma. E é claro que o trabalho será
integrado com o da Seleçáo Brasileira, e nâo deixaremos de
disputar os campeonatos oficiais, é claro.

Como tem planos realmente grandes para sua equipe, uma
das propostas já encaminhadas á Confederação Brasileira de.
Vôlei é a de que a enüdáde procure Junto aos organismos
internacionais oficializar a criação de dois campeonatos de
clubes: um Pan-Americano e outro Mundial. A estréia da .
equipe da Atlântica do Brasil, ainda sem data confirmada (a "
idéia inicial era de realizar no fim de Janeiro), acontecerá em um
tomeio quadrangular internacional em que uma equipe euro-
pela será convidada a vir ao Brasil.

Uma outra idéia — antecipa Bebeto — é a de promover
todos os anos uma Copa Internacional reunindo equipes de alto
nivel. Este poderia ser, talvez, o caminho para tentarmos trazer
aqui equipes cubanas. Se pensamos em ganhar medalhas
olímpicas, temos que nos preparar, antes, para enfrentar os
nossos maiores adversários no Pan-Americano, que por en-
quanto são os cubanos.

E para que se possam dedicar ao treinamento sem as
dificuldades que geralmente atrapalham os atletas nos clubes,
a Atlântica já providenciou para seus novos funcionários um
apartamento na Rua do Bispo, bem próximo ao ginásio que .
inicialmente será utilizado para treinos, o do Sindicato das
Empresas de Fumo. A quadra para competição possivelmente
será a da UERJ. E a empresa pensa ainda em firmar convênios
com a Prefeitura e a Secretaria de Educação para promover o.
vôlei na comunidade estudantil.

Para os atletas, por enquanto liberados para jogarem seus
últimos jogos pelos clubes, a proposta de emprego da Atlântica,
fazendo esquecer as ofertas dos clubes italianos, foi uma
solução salvadora:

Se náo fosse a Atlântica, eu teria parado de Jogar vôlei —
disse com convicção o paulista Amauri, 21 anos, que havia
interrompido no começo do ano o curso de Educação Física
para se dedicar â seleção que foi a Moscou.

O mineiro Xandô, 19 anos, unha tomado a mesma decisão:
Meus últimos quatro anos foram só de vôlei. Parei de

estudar no primeiro ano do cientifico. Agora não ia dar mais. Ia
ter que pegar um trabalho qualquer, braçal mesmo, senão
ficaria impossível agüentar a barra. E parava com o vôlei.

E o mais experiente Baroard, que apesar de estar com
apenas 23 anos já foi a duas Olimpíadas, acredita que a entrada
das empresas no esporte será definitiva. ¦ •

O público quer ver os bons jogadores, o bom espetáculo,
náo importa se sáo clubes ou equipes de empresas que estáo
Jogando. E a Atlântica pretende fazer muitos Jogos Intemacio-
nais durante o ano, o que ê bem melhor para o jogador de ¦
seleção do que só jogar campeonatos municipais ou estaduais.
Com as empresas, os clubes se acham prejudicados. Mas sem
elas, os atingidos seriam os atletas.

E há empresas Interessadas em seguir o mesmo caminho da
Atlântica, como é o caso da Residência, uma companhia de
crédito imobiliário que já designou até dois membros da sua
diretoria para realizarem estudos sobre o assunto.

Estadual começa
com sete jogos

Sete jogos abrem hoje à noite o Campeonato Estadual de
Vôlei da Primeira Divisão, que será disputado em turno único
por sete equipes femininas, categoria em que o Flamengo tenta
o blcampeonato, e por oito equipes masculinas, entre as quais a
do Botafogo, bicampeã estadual e tri municipal

Todos os Jogos seráo em quadras neutras e a única rodada
dupla de hoje está marcada para a do Fluminense, com Tijuca
x América (feminino) ãs 19h45m, e CIB x Tijuca (masculino),
logo a seguir.

A equipe feminina do Fluminense, duas vezes vice-campeão
estadual, enfrenta a do Olaria no ginásio do Botafogo, às 20
horas, enquanto CIB e Grajaú fazem o terceiro e último Jogo
feminino da rodada, no ginásio da AABB, também ãs 20 horas.
A equipe feminina do Flamengo não participa da 'ornada de
abertura.

Amda hoje, no masculino, o Flamengo, duas vezes vice-.
campeão, estréia enfrentando a AABB, no ginásio do América;
o Fluminense Joga com o América, na Gávea; e o Botafogo joga
com o Marã, no ginásio do Olaria. Todas as partidas estáo
previstas para as 20 horas.

A realização do Campeonato Estadual de Vôlei de 1981, no
primeiro semestre, foi a principal decisáo dos dirigentes de
clubes cariocas, que se reuniram ontem em assembléia-geral na
sede da Federação.

Nesta época do ano, são poucas as competições internado-
nais programadas, o que evita que os clubes joguem desfalca-
dos por jogadores que estáo integrando a Seleção Brasileira,
uma vez que foi decidido que os torneios não mais serão
interrompidos por desfalques, como vem sendo feito até agora.

O Estadual de 1981 terá turno e returno, com jogos aos
sábados para que possam conseguir maior divulgação na
imprensa, principalmente na televisão, e deve começar em
abriL

Hoje, às 17h, na sede da Federação, serão sorteados os
patrocinadores das 20 equipes que disputarão o Io Campeonato
de Quadras de Praia, a partir de sábado, em frente à Rua-
Vinícius de Moraes, em Ipanema. Entre os participantes, estão
vários jogadores da Seleçáo Brasileira, como Bernard, Jacque-
line, Bemardino, Suíço, Badá e Grangelro.
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Seleção joga na Itália para ajudar as vítimas
O esporte brasileiro vai aju-

dar as vitimas dos terremotos
que mataram milhares de pes-
soas na Itália. Equipes de fute-
boi, vôlei e basquete vão fazer
partidas nas cidades de Udine-
se, Milão e Roma e as rendas
serão doadas ãs autoridades
italianas para que os habltan-
tes das localidades abaladas
possam ter alimentos e roupas.

A iniciativa de levar times
das três modalidades esporti-
vas partiu do empresário Giu-
liodori Lamberto, representan-
te da Federação de futebol ita-
liana no Brasil. Ele procurou o
ex-presidente do Fluminense
Francisco Horta, que liberou e
conseguiu em pouco tempo reu-
nir condições para que a idéia
possa ser posta em prática.

Os jogadores, técnicos e de-
mais profissionais de todos os
esportes convidados para cola-
borar com a campanha nada
receberão. As passagens das
equipes de basquete e de fute-
boi serão pagas por figuras de
destaque da colônia Italiana.
As do time de vôlei, Antônio
Carlos de Almeida Braga, presi-
dente do Grupo Atlántlca-Boa-
vista, se comprometeu a pagar,
ATO DE AMOR

Para Francisco Horta, que ra-
pidamente conseguiu armar
um esquema eficiente na pro-
moção dos jogos beneficentes e
obteve da CBF a liberação dos
quatro Jogadores convocados
por Telê Santana — Zico, Edi-
nho, Pita e Serginho—jogar na
Itália é um ato de amor. Embo-
ra o time de futebol não possa
usar a camisa da CBF, o grupo
de jogadores pode multo bem
representar a elite do futebol
brasileiro.

— A CBF teve sensibilidade
para reconhecer a validade da

Íiromoçáo 
e liberou seus quatro

ogadores. Nôs usaremos a ca-
misa da AGAP, que representa
a classe de Jogadores de füte-
boi. Domingo Bosco, escolhido
para o cargo de supervisor, Já
está contactando os Jogadores,
que nada receberão. É preciso
reconhecer a importância do
gesto. Enquanto estamos aqui
tranqüilos, tem gente morren-
do de fome e frio na Itália.

Cláudio Coutinho, convidado
para dirigir a equipe, já anteci-
pou. que por causa das férias,
única chance que tem para fi-
car com a família, não pretende
ir. Os Jogadores escolhidos,
com o time já escalado por
Francisco Horta, são: Leão, Ne-
Unho, Luis Pereira, Edinho e
Marinho; Carpegianl, Zico e Pl-
ta; Tarciso, Serginho e Zezé,
Cláudio Adão e Roberto tam-
bém serão convidados.

A viagem para a Itália está
prevista para o dia 7, com dois
jogos previstos: dia 8, em Udi-
nese, e dia 10, em Roma. Célio
Cottechia deve. ser o médico,
Xlmblca, o roupeiro, e João
Carlos, o massagista.
FUTEBOL

A CBF concordou com a In-
clusáo de quatro jogadores con-
vocados por Telê Santana para
o jogo com a Suíça, desde que
os organizadores do time que
jogará beneficentemente em
Udinese e Roma obedecessem a
duas exigências: a equipe não
pode usar a camisa da CBF,
logicamente náo pode ser con-
siderada uma Seleção Brasilei-

ra, e os convocados terão que
estar no Brasil dia 11, para os
exames médicos marcados pa-
ra as 8 horas deste mesmo dia,
já que os demais jogadores se
apresentarão dia 10.

Medrado Dias, diretor de Fu-
tebol da CBF, abriu mão da
apresentação dos quatro no dia
10, á noite, para que os jogado-
res pudessem participar da
obra beneficente. Os jogos, pa-
ra serem confirmados, porém,
ainda dependem de autoriza-
ção do CND para que os jogado-
res possam Jogar durante as
suas férias. Até ontem ao fim do
expediente no órgão que rege o
esporte brasileiro, não havia
chegado qualquer pedido neste
sentido. Nem mesmo o Sindica-
to dos Jogadores Profissionais,
presidido interinamente por Zi-
co, recebeu tal solicitação.

A CBF não tinha como
nem por que negar a liberação
de seus Jogadores convocados.
Trata-se realmente de um jogo
beneficente e a presença dos
quatro não Influi na programa-
ção da Seleçáo. Eles voltarão
dia 11, chegando ao Rio às 6 e
meia da manhã, de modo que
estarão ãs 8 horas fazendo seus
exames médicos, conforme o
previsto. Agora, ficou bem claro
na conversa que tive com o Dr
Francisco Horta que náo é uma
Seleção Brasileira. A equipe
náo pode usar a camisa da
CBF. E o CND tem que autori-
zar a participação dos jogado-
res. Falei com o presidente Giu-
lite Coutinho, ele concordou
com meus argumentos e libera-
mos os Jogadores.
VÔLEI

A Seleção Brasileira de Vôlei
viajará segunda-feira para jo-
gar na terça, dia 9, à noite, em
Milão, e dia 11, em Roma, con-
tra a Seleção Italiana. A base
da Seleção, que deverá ter ape-
nas nove atletas convocados,
são os quatro jogadores que on-
tem assinaram contratos de
trabalho com a Atlântica-
Boavista e que, como seus flui-
cionários, defenderão a equipe
de vôlei da empresa no próximo
ano. A Atlântica dará 25 mil
dólares (Crt 1 milhão 550 mil)
para financiar a ida da Seleçáo
e emprestará ainda seu técnico,
Bebeto de Freitas.

O convite ao vôlei foi transml-
tido à tarde à Confederação
Brasileira pelo ex-presidente
do Fluminense, Francisco Hor-
ta. Algumas horas depois, entu-
siasmado com a iniciativa e
com a boa receptividade do
presidente da Confederação de
Vôlei, Carlos Arthur Nuzman,
ele já anunciava os jogadores
que hoje deveráo ser oficial-
mente chamados:

Ê praticamente todo o gru-
po que esteve na Olimpíada de
Moscou: Bernard, Bernardinho,
Granjeiro, Amauri, Xandó, Sul-
ço, William, Renan e o Monta-
naro, que já está na Itáli e será
chamado para jogar também

A Seleção que representará o
Brasil no Jogo do dia 21, prova-velmente contra a Seleção prin-
cipal da Itália — este detalhe
será acertado mais tarde — é a
equipe do Sírio, que já estará
na Europa este mês. A partida
será em Roma,,reunindo joga-
dores da equipe paulista queintegram a Seleçáo Brasileira
com Mareei, Oscar, Marqul-
nhos, Salani e Dodl.

Aguinaldo Ramos

Otávio quer 3 turnos
Otávio Pinto Guimarães, pre-

sidente da Federação do Rio,
vai sugerir na reunião do Con-
selho Arbitrai de amanhã que o
Campeonato de 1981 volte a ter
três turnos, com a Taça Guana-
bara fazendo parte de um deles,
provavelmente o primeiro. O
dirigente acha que a Taça Gua-
nabira deste ano foi um fracas-
so financeiro — apenas Crt 47
milhões no total de arrecada-
ções — porque não havia motl-
vação para o torcedor, que sa-
bia antecipadamente que ela

nada valia em termos efetivos
de conquista de titulo estadual.

O dirigente divulgou ontem o
calendário oficial da Federação

Po 
próximo ano. De 17 de

iro a 1° de maio, o futebol
fica por conta da CBF com o
Campeonato Nacional. O Cam-
peonato Estadual começa dia
24 de maio e vai até 6 de dezem-
bro, enquanto o calendário de
juniores prevê o Campeonato
no mesmo período do profis-
sional.

Alemanha estréia na
eliminatória da Copa
vencendo a Bulgária

Sófla — A Alemanha Ociden-
tal, confirmando o favoritismo,
estreou ontem nas elimlnatõ-
rias da Copa do Mundo derro-
tando facilmente a Bulgária,
por 3 a 1. A partida, do Grupo 1
europeu, foi assistida por 45 mil
pessoas e os gols foram de

Kaltz (2) e Rummenlgge, para
os alemães, e lontcheff, para os
búlgaros.

Também pelas eliminatórias,
a Tcheco-Eslováquia se recupe-
rou da má estréia (perdeu de 1 a
0 para o País de Gales), ao
derrotar ontem, em Praga, a
Turquia por 2 a 0, pelo Grupo 3.

Dinheiro
sem avalista.

Só depende de você.
Crédito Pessoal Sibisa. Sem intermediário, sem custo
de cadastro, sem burocracia e o prazo você escolhe.
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CFI_t.TO N-iNt U NINIO » 1-iHlflMI HTO_

Centro: Rua do Carmo. II ¦
5." andar.
Praça Saens Pena: Rua Conde de
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Rua Santo Monso. 215 ¦
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Madureira: Av. Ministro Edgard
Romero. SI ¦ sobreloja 217, galeria
do Cine Madureira Um.
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Ura, 209.
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Chutes, ofensas e
tapas põem fim à
ação contra Márcio

Primeiros colocados entre os brasileiros que dispa-
taram, no mês passado, a Maratona Atlântica-Boavista,
organizada pelo JORNAL DO BRASIL, Eliana Reinert e
Edson Bergara (foto) embarcaram ontem à noite, no
Galeão, para o Havaí, onde disputarão, domingo próxi-
mo, a Maratona de Honolulú.

A viagem é um prêmio por sua colocação na corrida
realizada no Rio, dia 15 de novembro, e tanto Eliana
como Edson estão confiantes em bom resultado, embora
seja a primeira vez que participam de uma maratona
fora do Brasil.

Suderjogos

Com o objetivo de incentivar os alunos de suas
escolinhas de iniciação esportiva, a Superintendência
de Desportos do Rio de Janeiro (Suderj) vai promover os
Suderjogos-80 — 1" Jogos Suderj, de 14 a 21 deste mês,
com competições em 10 esportes: atletismo, natação,
umterpólo, ciclismo, futebol, basquete, ginástica olímpi-
ca, judô, remo e vôlei.

A cerimônia de abertura será às 9h, no dia 14, no
estádio Célio de Barros, com desfile dos alunos das
escolinhas da Suderj. As competições se iniciam no
mesmo dia, logo a seguir, com provas apenas de atletis-
mo. Participarão alunos-atletas de 5 a 18 anos, divididos
por faixas etárias.

Basquete

A equipe de basquete do Vasco, única invicta, con-
quistou ontem, por antecipação e sem participação da
rodada, o título da primeira fase do Campeonato Esta-
dual, já que o Jequiá derrotou em sua quadra o Flumi-
nense, por 80 x 75.0 Fluminense, caso o vencesse, era o
único clube que poderia impedir a vitória do Vasco.

Fluminense e Jequiá, no entanto, dificilmente fica-rão de fora da segunda e decisiva fase do Campeonato
que reunirá apenas os seis primeiros colocados da
primeira. Flamengo e Mackemie também têm chance de
classificação, enquanto o Botafogo corre o risco de
perder a última vaga para Olaria, Municipal ou Tijuca.

Próximos jogos: Tijuca x Flamengo (Tijuca), Mac-
kemie x Municipal (Méier) e Olaria x Botafogo (Olaria),
sexta-feira, às 20M5m; Fluminense x Tijuca (Laranjei-
ras); Jequiá x Municipal (Ilha do Governador), Flamen-
go x Olaria (Gávea) e Mackemie x Botafogo (Méier),
segunda-feira, às 20h45m.

Belo Horizonte — "A Seleçáo Carioca de Juniores
incia hoje, contra a mineira, àsl5h,no Estádio Indepen-
dência, sua participação na fase semifinal do 3o Cam-
peonato Brasileiro da categoria, no qual tentará ser
tricampeáo. Na fase preliminar, os mineiros venceram
por 1 a 0, em Vitória. Domingo, as duas equipes voltam a
se enfrentar, no Estádio Caio Martins, em Niterói.

O técnico Joel Martins escalou o meio campo Mar-
quinho, do Vasco, que foi uma das revelações do Cam-
peonato Carioca de profissionais. Já o técnico Zé Maria,
de Minas, terá quatro desfalques sérios: o goleiro Marti-
neli, convocado para a Seleção Brasileira de Juniores, o
centroavante Titã, contundido, o lateral direito Robson
e o volante Paulo Martins, suspensos.

AGORA,

Tapas, chutes, ofensas de am-
bas as partes — enfim, um con-
flito generalizado, com o Juiz' Sammy Glanz dando ordem de
prisão a um dos agressores. Foi
assim que terminou o julga-
mento da açáo movida pelo as-
sociado Mariano Gonçalves
Netto contra Márcio Braga,
acusado de exercer ilegalmente
a presidência do Flamengo.

Antônio Augusto Dunshee de
Abranches, que defendia Már-
cio Braga, foi o primeiro a ser
agredido. Quando se dirigia ao
Juiz, levou um tapa no pescoço,
desferido pelo associado Antô-
nio Fernando Coqueljo. A par-
tir dai, quase todas as pessoas
que estavam na 13* Vara Cível
entraram na briga.

O Juiz Sammy Glanz, depois
do conflito, deu ordem de pri-são ao agressor e deixou que o
caso ficasse para ser resolvido
na Assembléla-Geral do Fia-
mengo, marcada para a próxi-ma terça-feira. Nesta ação, o
associado Mariano Gonçalves
Netto considerava ilegal a per-
manência de Márcio Braga na
presidência pelas seguintes ra-
zões: 1 — De acordo com os
estatutos, a chapa perdedora
teria que colocar 50 integrantes
no Conselho Deliberativo. 2 —

-Com o acordo Márcio Braga-
George Helal ocorrido poucoantes da eleição, em vez de três,
concorreram apenas duas cha-
pas. 3—Em vez de o presidenteformar o Conselho Deliberativo
com 50 integrantes desta tercei-
ra chapa, aproveitou nomes da
chapa encabeçada por George
Helal.

A BRIGA

Tudo começou quando Antô-
nio Augusto Dunshee de
Abranches virou-se para o Juiz
e tentou explicar que Márcio
Braga, na condição de réu, não
poderia dissolver o Conselho.

— Meretíssimo, o problema ê
que alguns velhos decrépitos
querem tomar conta do Fia-
mengo, um clube que quase vai
à falência pela incompetência
deles mesmos.

Mal acabou de falar, o asso-
ciado Antônio Fernando Co-
queijo deu-lhe um tapa no pes-coco. Em pouco tempo, o corre-
dor do fórum, onde funciona a
13* Vara Cível, estava repleto
de curiosos. Ate Márcio Braga
brigou.

O agressor foi preso, mas An-
tônio Augusto disse ao Juiz quenáo se sentia ofendido e imedia-
tamente a prisão foi relaxada.
Na Gávea, este foi o assunto
principal da noite. Márcio Bra-
ga ria multo ao contar o inci-
dente, afirmando que pareciaum "filme de far-west", en-
quanto Antônio Augusto, atin-
gido no pescoço, queixava-sede dores no joelho e caminhava
com multa dificuldade.

O DÉFICIT

Mesmo sem terminar o estu-
do orçamentário para a próxi-
ma temporada, o que só deve
acontecer hoje, o vice-
presidente de futebol, Eduardo
Motta, acha que o Flamengo
precisa se desfazer de alguns
jogadores porque náo terá co-
mo reajustar a folha de paga-

mento dentro dos índices infla-
cionários.

Por enquanto, não existe lista
de dispensas, mas pessoas liga-
das à diretoria do clube, garan-
tem que quatro Jogadores de-
vem ser negociados: Rondlnel-
li, Nunes, Adüio e Carlos Alber-
to. Todos eles, altamente valo-
rizados, havendo inclusive vá-
rios clubes interessados em
contratá-los, renderão uma boa
importância e, ao mesmo tem-
po, aliviariam a folha de paga-
mento.

NEGÔCI08

Embora tudo só deva ser re-
solvido após as eleições do dia
18, ocasião em que será escolhi-
do o sucessor de Márcio Braga
na presidência do clube, o pró-
prio Cláudio Coutinho tem de-
clarado em diversas ocasiões
que não impediria ninguém de
fazer a independência finan-
celra.

Diante disso, Rondinelli, que
Já manifestou seu desejo de se
transferir para o Palmeiras,
pois sua família mora em Sáo
José do Rio Pardo (distante
apenas duas horas de São Pau-
lo) e só assim teria condições de
conseguir uma grande soma, o
Flamengo não recusaria uma
boa oferta pelo seu passe.

Nunes também está disposto
a mudar, principalmente para a
Itália, onde assegura haver seis
clubes interessados na sua con-
tratação. Além disso, após o
incidente no Maracanã, quando
jogou a camisa no chão, seu
ambiente náo é dos melhores.

Adílio seria o terceiro a ser
negociado. Mesmo porque An-
tônio Augusto Dunshee de
Abranches, candidato à presi-dência do Flamengo, declarou
publicamente numa ocasião
que o jogador náo atendia ás
necessidades do time por náo
ser flnalizador.

De todas as quatro, a venda
de Carlos Alberto é a que pare-ce mais difícil. Ate porque, mes-
mo estando na reserva, mos-
trou excelentes qualidades tan-
to na lateral-direita quanto na
esquerda. Mas, aparecendo
umi boa proposta, o clube não
recisará, já que Leandro é o
tltt lar absoluto.

O maior problema do Fia-
mengo é que no inicio de janei-
ro, cerca de 32 jogadores quesaíram por empréstimo, esta-
rão novamente ligados ao clube
e a volta deles criará um grande
problema para o departamento
de futebol.

Praticamente certa também
é a dispensa de Aderson, dono
do passe, cujo preço está ava-
liado, no contrato, em Crt 5
milhões, bem como a do goleiro
Gélson, que custará Crt 3 mi-
lhões, e a do atacante Sinvaldo,
que tem o preço fixado pelo
Vitória da Bahia em Crt 6 mi-
lhões.

O vice-presidente de futebol,
Eduardo Motta, termina hoje o
estudo sobre a previsão orça-
mentária do próximo ano,
anunciando inclusive o prejuizo
do Flamengo nesta temporada.
O dirigente confessa que o clu-
be dificilmente terá condições
para continuar com o mesmo
grupo de jogadores.

CAMINHAODODGE
Os robustos e potentes Caminhões Dodge, agora,
têm Assistência Técnica Padrão Volkswagen.
A Divisão de Caminhões da Abolição Veículos,
tradicional Revendedor Voíkswagenjá tem funcionando
as suas novas e modernas instalações ^^ErÇçs 7*na Av.ltaoca.Bonsucesso.para atender fê^eúf «Vj

exclusivamente a linha de m —l™ " -*
caminhões Dodge.
E Assistência Técnica na
Abolição começa antes de
você comprar ou fazer
leasing:nosso Departamento

• • • ««
._ 9 <?****£

«"»_. itr __,«*%-_

_?.._•••;
_ •_

«UÕBDáJ

* _¦

_*__
_"_£'"* °*> *. T____r

EHA m
ABOÈMâM

\.l ^^^Í___^!IU 
'¦ \

||i^-™M^MyVSJ| ÕiVfSÀO CAMINHÕES
IJ __________5B ~~~^

i ¦ ri ¦ -
»— __W______P*___________r Av. Ilaoca n.° 1230 (ao lado da Coca-Cola)

f mÊÊtmmmSÊ^^^mwÊt Teis: 260-1029 - 230-0253 - 230-6255

de Engenharia ira assessorá-lo
na escolha do caminhão mais
adequado às suas necessidades de trabalho
Depois, o seu caminhão Dodge vai ter o
apoio permanente da Abolição: oficina
padrão, mecânicos treinados pela fábrica e
completo estoque de peças.

abolição
Concessionário Volkswagen (jJwJ

... uma grande dúvida: o 1 ° lugar no concurso do Instituto Militar de Engenharia de 81. No dia
22 de dezembro, esta dúvida será desfeita. Apesar da certeza do excelente desempenho de
nossos alunos, da coesão e espírito de equipe que conduziram nosso trabalho, preferimos
aguardar um pouco mais. Pretender antecipar os resultados seria um desrespeito aos demais
candidatos e uma afronta à seriedade que sempre caracterizou os concursos do IME. Por
enquanto, a esperança e a torcida pelo êxito final.

COLÉGIO PENTÁGONO <__

Campo Neutro

O 

Sr Telê Santana, porta-voz autoriza-
do da CBF para assuntos de Seleção
Brasileira, revelou os nomes que pra-
ticamente irão compor o elenco para a

disputa do Mundialito e, contudo, os jornais de
ontem nâo dedicaram uma coluna sequer à
questão.

Como a imprensa traduz fielmente o inte-
resse da opinião pública, descobre-se que o
torcedor começa a votar à Seleção a mesma
indiferença com que recebe o aviso de que a
partir do dia seguinte o seu poder aquisitivo
será desmoralizado em mais tantos por cento.

A primeira vista, parece difícil localizar a
razão desse pouco caso, sobretudo quando se
sabe que mais de dois terços dos contribuintes
do prebostado gostam do futebol. Ou pelo me-
nos nele identificam um eficaz meio de transfe-
rência mental com que costumam desligar-se
de outras realidades mais acinzentadas.

Afinal, o elenco, que é a fonte tradicional de
todas as elucubraçôes costuradas nas esquinas
e nos botequins, sem contar o expediente das
rapartições oficiais, este é perfeitamente defen-
sável.

No gol, por exemplo, mesmo admitindo-se
alguma preferência pela incompetência aérea
de Leão, não se pode censurar o chamamento à
ação de Carlos e João Leite, ambos com idade e
em estágio profissional em condições de ofere-
cer boas perspectivas à nação.

Na lateral direita reside um dos raros pon-
tos de discordância. À exceção da partida de
futebol society realizada contra aquele combi-
nado paraguaio, o jovem Ed-com ou sem
E-valdo ainda náo demonstrou um futebol de
linhagem capaz de honrar os ancestrais Neli-
nho, Toninho, Carlos Alberto e Djalma Santos.
Entre outras alternativas a título de teste,
Perivaldo, parafusos devidamente atarraxa-
dos por um competente psiquiatra, é uma expe-
riência que nâo pode ser desprezada.

Na zaga central, técnico e nação estão
unidos de fazer inveja a Estado e sociedade. A
rigor, Oscar, Amaral, Luizinho (este merece o z)
e mais tantas outras competências que há na
praça não dão margem ao mínimo desconten-
tamento.

Quanto a Júnior, sua cátedra na lateral
esquerda é, como diria o falecido José Maria
Alkimim, fruto de uma unanimidade total.

Também no meio-campo as assinaturas de
Batista, Cerezo, Falcão (dependendo), Pita, Re-
nato, Sócrates e Zico conferem, por si só, auto-
nomia ao treinador para constituir a estrutura
que melhor lhe aprouver.

Zé Sérgio situa-se na preferência popular
entre os mais competentes do ramo neste 80, da
mesma forma que a ressurreição de Éder nas
Minas Gerais pôde ser levada pela televisão a
todas as capitanias. Nada, portanto, a objetar
quanto à ponta-esquerda, embora o brilho pes-
soai de Joâozinho esteja acima de quaisquer
opções.

Para comandar o desejo ofensivo da equi-
pe, se é este que venha a ser estimulado, o
treinador continua em seu curioso trabalho de
emulação entre Sócrates e Reinaldo. A propósi-
to, embora aqui a dúvida seja düadafelizmente
pelo excesso de competência, parece que a
pessoa mais indicada para decidir do emprego
de Reinaldo na Seleção não é o técnico.-mas o
médico. Se este julgá-lo em condições de ser
convocado, a melhor corta que o treinador tem
afazer é comportar-se uomo o técnico de praia.
Pôr as 10 camisas debaixo do braço, dar a
primeira para o mineiro e depois então distri-
buir o resto para o resto.

Há ainda dois jogadores de expressão téc-
nica inquestionável no país: Titã e Paulo Isido-
ro. O primeiro, terceiro homem de meio-campo
confesso e inflexível. O segundo, antigo terceiro
e hoje segundo homem de meio-campo em fran-
ca e ostensiva atividade no Grêmio. Estes dois
cavalheiros estão sendo contratados pela CBF
para funcionarem como ponta-direita.

Tal fato, posto na mesa da reflexão de
ordem tática, conduz à dolorosa conclusão de
que a Seleção Brasileira será ativada para
representar o orgulho do futebol brasileiro com
a seguinte escalaçào: goleiro, quatro zaguei-
ros, Batista, Cerezo, Zico e Titã, no meio-campo
e, na frente, o centro-avante, seja ele Reinaldo
ou Sócrates, e Zé Sérgio.

Em suma, a Seleção Brasileira está sendo
amestrada para jogar dentro de uma proposta
fincada no esquema denominado 4-4-2, com
quatro homens na última linha, quatro no
meio-campo e apenas dois no ataque. O mesmo
esquema que tirou o Flamengo cedo do cam-
peonato fluminense e, um pouco mais tarde, fez
o Vasco ajoelhar-se pela grama do Maracanã
ante o poderio alegre do 4-3-3 do Fluminense de
Nelsinho.

Talvez aí esteja a razão da indiferença do
torcedor, ao perceber que a Seleção de seu país
está sendo feita sem a coragem para atacar os
outros direta e ostensivamente, preferindo
acuar-se e tentar algo ofensivo apenas de for-
ma enviezada.

E o torcedor, da mesmaforma que não vota
em candidato indireto, náo se interessa por
Seleção Indireta.

¦ ¦ a
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tomeio de futebol da nova geração
dos Trinta x Trinta, o campeão foi o
time do Sr Luis Eduardo Esteves, Olho
do presidente. No rol de suas provi-

dências em busca do título constam furos na
rede para a validade de gols feitos por fora,
aumento das traves, buracos na entrada da
área e uísque farto para o colegiado que decidiu
as pendengas no tapetão.

O Sr Luís Eduardo provou estar apto a
representar com a mais alta eficiência qualquer
grande clube na federação.
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DE PRIMEIRA: O Botafogo, o Botafog,
o Botafô, o BotaM-
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Flu resolve dar mais Cr$ 50 mil aos jogadores
Listas contra Borer têm 600 nomes Almir V«tgo

O sócios e torcedores do Botafogo estáo
aderindo em massa ao movimento de opo-
sição visando o impeachment do presidên-
te Borer e, Já no segundo dia da coleta de
assinaturas, o número legal de 200 sócios
exigidos para a convocação do Conselho
Deliberativo, tinha triplicado.

A força do movimento chegou a sur-
preender o próprio presidente Charles Bo-
rer, que ontem, ao saber do êxito esmaga-
dor da campanha, apressou-se em dizer
que estava disposto a convocar o Conselho
Deliberativo para tratar do assunto.

Em todas as bancas que estão recolhen-
do as assinaturas dos torcedores, o sucesso
tem sido mais amplo possível. Basta dizer
que na mesa instalada na Rua Miguel
Lemos, chegou a faltar folhas de papel.
Esta mesa trabalhou até depois da mela-
noite, sempre com a presença de grande
número de sócios e torcedores, que por
conta própria convidavam os passantes
que eram botafoguenses a aderir a cam-
panha.

Na Avenida Rio Branco, durante todo o
dia, o movimento foi constante, superando
as expectativas mais otimistas. Nesta ban-
ca foi onde compareceu o maior número de
sócios e conselheiros, que deixaram além
do nome, o número da matricula e o ende-
reco.

Na Praça Montese, em Marechal Her-
mes, em frente a Estação da Central, foi
Inaugurada ontem às 17 horas a mesa
oficial para a coleta de assinaturas, com
uma adesão Imediata de quase 300 assina-
turas. Um dos que assinaram declinando
a sua condição de sócio novo, disse: —
Passei a ser Botafogo depois que ele se
mudou para cá e nunca mais tive uma
alegria na vida.

Além das mesas nas ruas, em várias
empresas os funcionários estão interessa-
dos em aderir ao movimento e por conta
própria organizaram listas logo completa-
das com assinaturas de sócios e torcedo-
res, como aconteceu ontem no Sesc.

— Está sendo um movimento democra-
tico, uma manifestação de baixo para cl-
ma, que representa um verdadeiro plesbi-
cito em que o NÀO a Borer será esmagador
— disse ontem o advogado Jorge Aurélio
Domlngues.

Salvação
Para Luís Fernando Maia, c fato do

presidente Borer ter-se proposto a convc-
car o Conselho "nada mais ê que um
reconhecimento público da força do movi-
mento, que na verdade uniu todo o Botafo-
go num mesmo objetivo, que é o da salva-
ção do clube."

Jucá Melo Machado, um dos coordena-
dores da vitoriosa campanha, confessa que
esperava atingir os seus objetivos, mas
não em tão pouco tempo.

— É impressionante a adesáo dos sócios
e torcedores. Estive ontem em Marechal
Hermes e fiquei entusiasmado ao ver o
número de pessoas que cercara a mesa
buscando assinar o documento. Em pouco
mais de meia hora, já tínhamos mais de
300 assinaturas. Isto prova que é geral a
reação dos verdadeiros botafoguenses con-
tra a atual administração, que arruinou o
nosso clube. Só esperamos agora que os
ilustres Conselheiros venham a formar ao
lado dos torcedores, dos associados, de
todos que amam o Botafogo e querem a
sua imediata redenção.

Alguns Jogadores, que vinham mostran-
do desejos de deixar o clube, Já se mostram
animados e mandaram dizer aos dirigen-
tes da Oposição, que se Borer sair, eles
continuarão no Botafogo.

A campanha prosseguirá hoje e deverá
ir até domingo, quando os torcedores com
Russáo à frente, promoverão uma festa
para comemorar o êxito da campanha, que
pela primeira vez leva um clube às ruas em
busca da adesão dos torcedores, afinal o
seu verdadeiro sustentáculo.
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Concorra a Dúzias de Prêmios. °f XS
No ato da compra Você recebe A/'
INTEIRAMENTE GRÁTIS 't',1
cupons para concorrera: */ i

12 FIAT 147 - Zero Km
12 TV A CORES 20"

12 BICICLETAS CALOMO

BARRACA ALBA - OURO PRETO
Para 5 pessoas, com 2 Dormitórios.

deíB=5SC por 15.999,
jl5 x 1.830, = 27.450, sem entrada

"ms?
PISCINA INFANTIL

YAMAPLAS
500 litros. por

de£5§2:

2.249,

MESA PARA CAMPING COM
4 BANQUETAS

deÍ965Cpor 1.3*2 52,

CADEIRA
DOBRÁVEL
ALUMÍNIO

MONOTUBO
ALTA

por

de"^5C

749,

^b

JOGO DE
CHAVES

COMBINADAS
De 6 a 22mm.com 12

peças em aço carbono.

de JS2C por
1.279, "

FURADEIRA
BLACK & DECKER

De 1/4"-110 volts.

de2í€9í£.por

2.399,
GRÁTIS:

I Kit de Acessórios.

x ví^-L _ 3 «Jffl J /
W*^__SPTWfK/ de
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COMPRESSOR DE AR SCHULZ
TODA LINHA

Mod. 801 Compacto com rodízios,
para serviços caseiros (pintura,
desodorização, pulverização)

e uso semi-profissional.

32&Z por 9.989,
J5x 1.143,
= 17.145,
SEM ENTRADA

JOGO DE SOQUETES
GEDORE

Com 23 peças, de 12 a 32 mm.

de3*4Cüpor 3.999,

ou IO X ^tD/,

= 6.855,
SEM ENTRADA
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UM HERMES MACEDO
™ 15o i njas no rio grande AO grande rio

Bonsucesso: Av. Brasil, 5.575 - sentido Centro (esquinas
Av. Paris e Nova York). Fone: 270-5022

Botafogo: Rua Voluntários da Pátria. 40 iproxtmo a Praiai
Fone. 2860622

Bonsucesso:
Av Brasil. 6026-senlido Zona Norte
Fone 280 2817

Madureira:
Av. Ministro Edgard Romero. 415
Fone 391 9057

Niterói:
Av Mal HA Castelo Branco. 161 Ane«o ao Disco .
Fone 7910640

Volla Redonda:
Av Arr-aral Pcioto. 766
Fone 42-2299

Amplos Estacionamentos
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Em Copacabana chegou a faltar papel para assinaturas

Vasco vende Pintinho ao
Sevilha por Cr$ 23 milhões

Vasco e Sevilha acertaram
ontem definitivamente a ven-
da de Carlos Alberto Pinti-
nho, cujo passe custará ao
clube espanhol 350 mil dóla-
res (cerca de Cr$ 23 milhões),
cabendo ao jogador aproxi-
madamente Cr$ 11 milhões
pela transferência, Cr$ 450
mil mensais de salários, casa
e automóvel, além de mais
uma quantia a ser estudada,
a titulo de luvas.

Dos Cr$ 11 milhões que Pin-
tinho ganhará pela transfe-
rência, Cr$ 7 milhões serão
pagos à vista, Cr$ 4 milhões
pelo Sevilha e Cr$ 2 milhões
500 mil pelo Vasco. O contra-
to terá a duração de dois anos
e sete meses e será assinado
em Sevilha, para onde o joga-
dor viajará amanhã.

PAGAMENTO
A forma de pagamento

acertada entre o Sevilha e o
Vasco fará com que um repre-
sentante do clube, provável-
mente o assessor da presidên-
cia, Eurico Miranda, viaje pa-
ra a Espanha até o flnal da
semana onde Irá receber a
primeira parcela de 50 mil
dólares (cerca de Cr$ 3 ml-
lhões 250 mil).

O clube recebe em fevereiro
mais 200 mil dólares (cerca de
Crt 13 milhões), um mês de-
pois uma terceira cota de 50
mil dólares, ficando a última
parcela neste mesmo valor
para ser entregue ao Barcelo-
na, também da Espanha, co-
mo forma de pagamento pelo
passe de Roberto.

Animados com a contrata-
çáo de Pintinho, os dirigentes
espanhóis esperam que o jo-
gador faça sua estréia daqui a
duas semanas, Já que o joga-
dor depois de assinar seu con-
trato, regressará ao Brasil pa-
ra resolver problemas parti-
culares.

O Sevilha ocupa atualmen-
te a terceira colocação no
campeonato espanhol, dois
ponto atrás do Atlético de
Madri, onde joga um outro
ex-jogador do Vasco, o meio
de campo Dirceu, ídolo da
torcida e um ponto atrás do
Valencia.

Jogadores recebem
novembro e o 13°

Embora de férias, os jogadores estiveram pela manhã
em São Januário para receber os salários de novembro. À
tarde tiveram que voltar para receber o 13° salário, pois este
pagamento só foi liberado neste horário.

O vice-presidente de futebol, Antônio Soares Calçada,
que chegou a acusar a imprensa de querer tumultuar o
ambiente no clube inventando uma suposta lista de jogado-res que serão dispensados, ontem se apresentava mais
calmo, afirmando que, se houver alguma noticia, ela será
transmitida pelo seu porta-voz, o supervisor Aírton Bran-
dão, pois ele náo irá multo ao clube neste período de férias.

Embora Calçada negue a lista de dispensa, o lateral
Paulinho Pereira já soube do interesse do Santos e do
Grêmio por sua contratação e manifestou-se interessado na
transferência desde que seja financeiramente compensa-
dora.

O atacante Peribaldo está com sua transferência para o
Huelva, da Espanha, praticamente acertada. O único pro-
blema é que este Jogador jã esteve naquele país no ano
passado, onde seria contratado pelo Espanhol, da cidade de
Barcelona, e foi devolvido após ser constatado que possui a
onda T invertida. O Jogador, no entanto, acredita que este
problema poderá ser solucionado já que atuou este ano pelo
Vasco sempre em perfeitas condições físicas.

O lateral Marco Antônio disse que conversou ontem com
Castor de Andrade, presidente do Conselho Deliberativo do
Bangu, e, dependendo da proposta a ser apresentada, pode-
rá transferir-se para este clube. Antônio Soares Calçada
continua desmentindo a reunião para debater os problemas
do elenco do Vasco, mas essa reunião deverá acontecer na
próxima semana quando Zagalo dará a palavra definitiva

. sobre quem deve ou não permanecer no clube.
Calçada tem em seu poder uma carta do zagueiro Abel,

na qual este Informa que seu contrato com o Paris Saint
Germain acaba em abril e estaria interessado em voltar ao
Vasco. Este assunto também deverá ser debatido na reunião
da próxima semana.

GINÁSTICA
CAMPEONATO
INTERNACIONAL

4 CONTINENTES
«RGENTHM
AUSTRAI.I»

BRASIL
CANADA

ESTADOS UNHDOS
JAPÁO

NOVA ZELÂNDIA

MARACANÃZINHO
HOJE -20 horas

A diretoria do Fluminense re-
solveu reajustar de Cr$ 150 mil
para Cr$ 200 mil o prêmio pela
conquista do Campeonato Es-
tadual, depois de levar em con-
ta a possibilidade de faturar
Cr$ 1 milhão 600 mil com a
participação num quadrangu-
lar em São Paulo, no mês de
janeiro. Para Rubens Gálaxe,"ainda não foi o ideal, mas ame-
nlza a situação".

Durante o almoço oferecido
pela direção do clube a impren-
sa, falando em nome do time, o
lateral agradeceu o trabalho
dos jornalistas e enfatizou a ne-
cessidade de os dirigentes te-
rem bom senso nos cálculos pa-
ra a fixação do prêmio. Ao final,
aceitou um convite do vice de
finanças e candidato a presi-
dência do Fluminense, Manoel
Schwatz, para ocupar um cargo
remunerado na futura adminis-
tração.

DESCANSO NA PRAIA
Quem melhor definiu o pro-

blema foi o técnico Nelsinho,
que pela manhã participou de
uma pelada entre Jornalistas e
a Comissão Técnica, encerrada
com a vitória dos primeiros por
5 a 3:

— Verbalmente, ficou acerta-
do que se o üme levantasse o
Campeonato, eu receberia uma
gratificação de Cr* 500 mil.
Quando soube que cada joga-
dor' ganharia apenas Cr$ 150
mil, pensei até em abrir mão da
minha parte para aumentar a
dos Jogadores, embora precise
tanto do dinheiro quanto qual-
quer um Felizmente está tudo
contornado e as perspectivas
de premiaçào sáo compatíveis
com o esforço do grupo.

Nelsinho revelou que segun-
da-felra partir.. com a mulher e
o filho para uma temporada de
descanso numa praia, possível-
mente Mangaratlba ou Cabo
Frio, ou até mesmo na praia da
Costa, em Vitória, onde tem
grandes amigos.

Durante este período, o técni-
co não quer pensar em futebol,
mas já sabe que enfrentará pro-
blemas para manter o grupo
que conquistou o titulo. Edinho
e Edevaldo estarão servindo á
Seleçào Brasileira e a maioria
discutirá a renovação do con-
trato, sendo que alguns deles
náo chegarão a um acordo com
a direção, ficando sem condi-
ções de Integrar o üme nos jo-
gos Iniciais do Campeonato Na-
cional.

— Sei bem das dificuldades,
após as férias. Ainda assim, pe-
di a contratação de um lateral-
direito para cobrir a ausência
do Edevaldo. Poderá ser o Pau-
linho do Madureira. Além disso,
o Marinho, que pretendia ir pa-
ra Belém, resolveu ficar. Para a
zaga, conto com o Adilço e o
Paulo Roberto. O problema se-
rá com os que náo acertarem
renovação de contrato.

O técnico confessou-se cansa-
do — e esta foi uma das justifi-
caüvas para a derrota no amis-
toso com os jornalistas — e,
conforme afirmou no discurso
de agradecimento, conta com o
mesmo espirito de luta e aplica-
çáo dos jogadores, demonstra-
dos no recente Campeonato,
para cumprir boa campanha no
Nacional.

SUCESSO DO TIME
Além de toda a diretoria de

Futebol, participaram do almo-
ço de ontem os Jogadores Ta-
deu, Gilberto, Mário e Rubens
Gálaxe, médicos e funcionários
do Departamento de Futebol e
vários Jornalistas. O presidente
Sílvio Vasconcelos ratificou a
opinião de que o preparo físico
e técnico foram os responsáveis
pelo sucesso do time.

Convidado a fazer um estágio
remunerado no Departamento
de Finanças do clube — está
cursando o último ano de eco-
nomia — sem afetar suas ativl-
dades de jogador, Rubens Gá-
laxe achou boa a possibilidade
de vir a se aprimorar no que
considera sua futura carreira,
quando abandonar o futebol.

Segundo Schwartz, Rubens
ocupará uma função no serviço
de controle orçamentário do
Fluminense, com toda a liber-
dade para treinar, jogar e viajar
a serviço do clube. Mas confes-
sou que a aüvidade para a qual
julga o jogador a pessoa Indica-
da, está temporariamente ocu-
pada.

Rubens afirmou que feliz-
mente toda a controvérsia en-
tre jogadores e diretoria está
contornada, dada a demonstra-
çáo de boa vontade de Nilton
Graúna.

O dirigente explicou que só
decidiu reajustar o prêmio em
razão de o clube vir recebendo
diversos convites para amlsto-
sos. Graúna informou não pre-
tender vender nenhum jogador
titular, a menos que as ofertas
superem os Cr$ 25 milhões.

— A diretoria atual não está
predisposta a negociar qual-
quer titular, embora aceite o
diálogo. Agimos de acordo com
a situação do país e nâo pode-
mos, de modo algum, nos afãs-
tar desta linha. Portanto, a re-
novação do contrato de jogado-
res como Edinho, Rubens, Pau-
Io Goulart, Robertinho, Zezé e
Tadeu — só para citar os que
tèm compromissos vencidos no
fim do mès — serão discutidos
em bases realistas.

Graúna assegurou que o Flu-
mlnense náo pensa em contra-
tar Cantarele e Rondineli, am-
bos do Flamengo, como chegou
a tomar conhecimento. O pro-
cesso de renovação se baseará
em contratações de jogadores
capazes de Integrar o time por
suas qualidades.
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A TRAGÉDIA
DE LOUIS
ALTHUSSER

SUA
Louis Althusser:

um combate a dois
contra a loucura
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K. S. Karol
Le Nouvel Observateur

DOMINGO 

de manhã, 16 de novembro, Hélène
Althusser, mulher do filósofo Louis Althusser, foi
encontrada morta no seu apartamento na Ecole
Normale, Rua DTJlm, em Paris. O filósofo, em
pleno delírio, se acusava de tê-la estrangulado. O

médico da Ecole, Dr Etienne, e o vice-diretor tiveram de
dominá-lo com a ajuda de um guarda e o Internaram no
Hospital Sainte-Anne.

Ninguém, na Rua DTTlm, nem entre os amigos mais
chegados do casal, queria acreditar que Louis tinha verdade!-
ramente conseguido matar sua mulher. No entanto, os primei-
ros resultados da autópsia, comunicados oralmente, permiti-
ram a constatação de que Hélène teve a laringe fraturada, o
que provaria que ela tinha sido estrangulada.

A notoriedade e a estatura do homem transformaram
inevitavelmente em assunto público esse drama privado, que
mergulhou os amigos na dor. Era natural que a imprensa se
apoderasse dele. O que náo é natural é que ela cometa uma
dupla injustiça, em relação a Althusser e à sua mulher.

Injustiça, em primeiro lugar, por tentar estabelecer uma
ligação entre o pensamento filosófico de Althusser e a tragédia
que aconteceu na Ecole Normale. Alguns já Insinuam que ele
náo tinha as qualidades requeridas para ensinar. Outros, mais
odiosos, dão a entender que suas idéias comunistas faziam
dele um assassino em potencial.

O drama de 16 de novembro foi em realidade o clímax do
terrível calvário vivido por esse homem que se debate há 18
anos contra uma grave doença psíquica. Naquele domingo, ele
jã não estava, manifestamente, em condições "de entender e
querer", a ponto de, 48 horas depois, no Hospital Sainte-Anne,
o juiz de instrução desistir de lhe explicar sua culpa.

São Indecentes as insinuações de que ele teria sido benefi-
ciado com um tratamento de favor por causa do seu prestigio,
pois se um filósofo não deve estar acima da lei, também não
deve ser privado de sua proteção, quando ela proclama, como
o Código Penal francês, que "náo há crime nem delito quando
o suspeito está demente no momento dos fetos".

Também é injusto esquecer que, nessa tragédia, o filósofo
não esteve só: havia também sua mulher, Hélène, que não foi
apenas a simples vitima de sim loucura, mas também um ser
humano, com sua personalidade, seu trabalho, sua história.
Procurei em vão na maioria dos jornais algumas linhas que
lembrassem a vida de Hélène.

No momento de sua morte, Hélène tinha 70 anos, oito mais
do que Louis Althusser. Pequena, de aparência frágil, penna-
neceu esguia, elegante, com muita vlvacldade de espirito e às
vezes acerba. Era de famüia judia muito pobre e abriu cami-
nho por si mesma, estudando letras e história, tentando em
seguida uma chance no mundo do cinema (foi assistente de
Jean Renoir).

Depois, veio a noite negra da Ocupação: Hélène jamais
usou a estrela amarela, pois escolheu de imediato a Resistên-
Cia, onde se tornou a Mademoiselle Legothien. Foi ligada a
Albert Camus e seu grupo, depois tomou-se agente de ligação
dos franco-atiradores ~e 

dos partisans franceses. Foi nessa
época que aderiu ao Partido Comunista. Somente nos anos 60
é que ela deixou o Partido, sem, no entanto, interromper sua
militáncia.

Pelo que sei, foi essa mulher de ação que levou Louis
Althusser, jovem filósofo de origem católica, para o comunis-
mo. Ele, que havia passado a guerra num campo de concentra-
ção na Alemanha, sentiu uma evidente admiração por essa"verdadeira combatente" que era Hélène; ainda mais que ela,
socióloga, continuava suas pesquisas de campo, "entre as
massas", em vez de ficar fechada, como ele, num gabinete.

Hélène Althusser jamais parou de trabalhar. Durante
quase 20 anos, perto da aposentadoria, ela continuou suas
pesquisas para a Sociedade de Estudos para o Desenvolvi-
mento Econômico e Social, tanto entre camponeses quanto no
meio urbano, ou ainda estudando alguns problemas do Tercei-
ro Mundo. Aposentada desde 1976, não parou com as pesqui-
sas e preparava um trabalho sobre as famílias operárias da
bacia do Fos.
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ELE AINDA E
Ê possível que as pesquisas de Hélène entre os operários

tenham influenciado a atitude política de Louis Althusser nos
últimos anos. No entanto, contrariamente ao que alguns
pretendem, ele jamais foi um dócil seguidor da linha do
Partido, e sua ortodoxia era fidelidade ao marxismo, não ao
PCF. Mas ele era prudente, por natureza, aproveitava seu
tempo — como se acreditasse que poderia ganhá-lo—lnfluen-
ciando os jovens, conduzindo "a luta de classes no front da
teoria"—uma complexa partida de xadrez contra a direção do
PCF.

Hélène, ao contrário, jamais disfarçava. Assim, em abril de
1978, quando Althusser "abriu fogo sobre o quartel-general do
PCF", publicando no Le Monde uma série de artigos sob o
título O que Não Pode Mais Durar no Partido Comunista,
alguns reconheceram nesses trabalhos a fala franca de Hélène
tanto quanto a cólera do filósofo.

De minha parte, que me tornei amigo dos Althusser há
cinco anos, tive sobretudo a impressão de que Louis simples-
mente dizia em voz alta o que já pensava há muito tempo, e
que, aliás, havia expressado à sua maneira nos textos mais
teóricos, menos acessíveis ao grande público. Prova disso é a
longa entrevista que ele deu em 1978 ao diário romano n
Manifesto, sobre o problema do Estado, que rompe com o que
escreveu no seu panfleto de 1973, Resposta a John Lewis.

Althusser não se ocupou somente da critica do Estado e
dos seus aparelhos Ideológicos, critica que se encontra no
centro de sua obra antes dessa última mudança de rumo: ele a
estendia ao Partido, enquanto instituição calcada no modelo
do Estado e por isso incapacitada de captar e exprimir a
espontaneidade coletiva das massas, não menos do que a
dimensão do Indivíduo.

"Nossas sociedades têm tanto
medo das doenças mentais que

fogem daqueles que são
atingidos, confiando-os às

clínicas ou as famílias. No caso
de Althusser, a família se

limitava a Hélène "

Não é fácil, portanto, retraçar os caminhos cruzados
dessas duas pessoas tão diferentes. No domínio das idéias, da
luta politica, Hélène sempre ficou na sombra, fora da cena
politica. Mas seu papel tornou-se primordial em tudo aquilo
que dizia respeito à doença psíquica do seu marido. Esta parte
dolorosa da vida de Althusser, muitos dos seus alunos, dos
seus amigos no mundo da cultura e da politica preferiam
ignorar, por discrição, ou para não se expor a inconveniências.

Sabia-se, porém, que desde 1962, o filósofo estava sujeito a
depressões cíclicas que acabaram levando-o a internações
cada vez mais freqüentes. A cada vez, ele saía das clínicas por
um grande esforço de vontade, e se dedicava a escrever, a dar
seminários, a entrar em batalhas políticas, temendo sem
cessar uma recaída que ele supunha inevitável.

Nossas sociedades têm tanto medo das doenças mentais
que fogem daqueles que são atingidos, confiando-os às clinicas
ou às famílias. No caso de Althusser, a famüia se limitava a
Hélène. Foi ela, portanto, que nesses longos anos partilhou os
tormentos de seu marido, ficando atormentada, atormentan-
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do-o por sua vez. Já é difícil para um psicanalista encontrar as
palavras que ajudem um -doente a atravessar seu pesadelo,
quanto mais para um próximo, quanto mais uma esposa.
Quase sempre, o mais duro é náo se deixar arrastar pela
lucidez destrutiva dos deprimidos em crise. Foi assim que
Hélène e Louis, que náo podiam passar um sem o outro, não
puderam encontrar a paz um com o outro.

No inicio do último mês de Julho, Louis Althusser recaiu
numa depressáo mais grave ainda do que todas as preceden-
tes. Fomos um dos que acompanharam o calvário que ele e
Hélène viveram recentemente. Era verão em Paris, a cidade
vazia, a maioria dos universitários tinha saldo em viagem de
férias. Louis, internado numa clinica, não teve um momento
de sossego, perseguido por fantasmas de morte, por um
sentimento de total perda de identidade, de ausência de toda
razáo de viver. Tornou-se um homem sem defesa, obcecado
pela idéia de suicídio.

Eu o tinha visto em outras clinicas, em precedentes crises
de depressáo, e me lembro de que ele era entáo capaz de
entrecortar seus discursos melancólicos com afirmações per-
feitamente coerentes e ás vezes muito brilhantes sobre Orams-
ci — um dos seus alvos preferidos — ou sobre assuntos da
atualidade. Dessa vez, ao contrário, ele estava privado de
tudo. Chegaram a me explicar que, se sua doença havia
atingido proporções alarmantes, era Justamente porque ele
iria enfim superá-la, vencer os últimos assaltos do mal.

Esse prognostico náo se verificou. No inicio de outubro,
Louis e Hélène foram passar alguns dias no Sul do pais, antes
do regresso à École Normale. Ele estava melhor do que
durante o verão, mas ainda náo estava bem. Náo recebia quase
ninguém, náo lia nada, falava pouco e só pensava em voltar
para a clinica. Seu estado agravou-se a tal ponto que Hélène
decidiu cancelar de vez todos os encontros que havia combina-
do para ele.

Decerto, ela estava preocupada, mas nâo mais do que em
crises semelhantes no passado. Não sentia medo por ela, mas
por ele, e Jamais se sentiu ameaçada de algum modo. Domingo
de manhã, ela estava morta, com o rosto calmo, os olhos
fechados. Náo houve testemunha e nós Jamais saberemos o
que se passou nessa madrugada fatal.

O espirito de Louis Althusser está por demais transtorna-
do para que ele possa dizer o que quer que seja. São os deuses,
diziam os antigos, que enviam a loucura aos homens, para que
elar os arraste fora de si mesmos. Hélène foi a vitima. Louis
ainda é.

Por ela, nada podemos fazer, a náo ser o esforço por que
náo se apague de nossas lembranças, para impedir que esque-
çamos o papel que ela desempenhou Junto a Louis Althusser.
Por ele, ao contrário, podemos fazer alguma coisa: fazer tudo
para que, ao seu desespero, náo se some o sofrimento de uma
internação que não ofereceria as melhores condições de sua
cura.

Para nós, seus amigos, que admiramos de um modo ou de
outro, há muito ou há pouco tempo, o seu brilho intelectual,
sua integridade moral, nada resta a não ser esperar que a paz
interior possa um dia, além de todo o drama, retornar a Louis
Althusser.

SO MESMO .(§
f UM FESTIVAL GASTRONÔMICO

ii PARA COMEMORAR
f O PRIMEIRO ANIVERSÁRIODOPRÉ-CATELAN

Quando um restaurante da categoria do Pré-Catclan
aniversaria, seus cozinheiros ficam emocionados. Afinal,

durante 12 meses eles deram muito sabor à vida na cidade.
Daí a idéia de comemorar comuma seleção dos pratos £

e sobremesas que fizeram mais sucesso em 1980. Isto vai ?
acontecer entre 04 e 11 de dezembro, a partir das 19:30h.

E, desde já, para abrir o apetite, anote os destaques do ano:

y Torta de AbobrinhaaoBasilko
Badejo Cru Marinado<om Aneto

filé de linguado Perfumado com Mel
Navarin de Badejo com Molho Cremoso de Mostarda

Lombo de Porto com Cebolinhas e Alho-Poró, com creme
fatias de Pato aa Molho Roquefort

Mousse de Ovos Cozidos, Açúcar e Chocolate com Molho
de Baunilha

Souflé Quente ao Grand Mamier.
Preços à Ia carte

Faça logo sua reserva. Você não será o único a querer matar
as saudades. Aproveite, porque no começo do ano

o menu vai mudar, aliás coisa que no Prc-Catclan acontece
de três cm três meses.
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ROMAIN GARY
• 1914 t 1980

UM SUICIDA,
COMO SUA

MULHER
JEAN SEBERG

Arlette Chabrol
CwrwponcUnt»

PARIS 

— O escritor e diplomata Romain Gary
matou-se na noite de terça para quarta-feira,com um tiro na cabeça. O suicídio de sua ex-
mulher, a atriz Jean Seberg, há pouco mais
de um ano, a proximidade da velhice — ele

tinha 66 anos — e o medo da decadência intelectual
foram apontados como as causas prováveis do gestodesesperado.

O anúncio de sua morte provocou emoção náo
somente no meio literário e diplomático, mas também
entre a população, pois o autor de Racines du Ciei,
Prêmio Goncourt 1956, era um romancista multo lido e
apreciado pelo grande público. Sua imagem, ademais,
foi reforçada pelo casamento — depois o divórcio — com
Jean Seberg, e de modo geral suas relações com o
cinema.

No entanto, ele era justo o contrário do homem quese deixa encerrar na facilidade do sucesso e nos clichês
do vedetismo. Nascido em Wilno, Lituânia, em 1914,
tinha o caráter forte e apaixonado dos eslavos. Tornou-
se um cidadão francês mais ardoroso do que o mais
nacionalista dos franceses. "Nào tenho uma gota de
sangue francês, mas a França corre nas minhas veias".

Após a primeira infância na Rússia, aprendeu o
francês dos oito aos 13 anos, em Varsóvia, Polônia. Em
seguida, continuou os estudos em Nice, Alx-En-
Provence e Paris. Quando estourou a Segunda Guerra
Mundial, Romain Gary nào hesitou um segundo: esco-
lheu o General De Gaulle, na Resistência, e náo o
Marechal Petain. Lutou nas fileiras das forças francesas
livres e tornou-se um dos companheiros da Liberação,
um dos mais caros ao General De Gaulle. Recebeu a
Legião de Honra e a Cruz de Guerra. Aos 30 anos, era um
herói reconhecido.

Em 1945, este homem de estatura imponente, cara
de nobre e olhar de aventureiro se lança na carreira
diplomática. Nomeado cônsul em Los Angeles, decidiu
tornar-se escritor. Em francês, certamente. Education
Europeenne, evocação da resistência polonesa aos na-
zistas; Tulipe, Le Grand Vestiaire, Les Couleurs du Jour
se sucedem. Racines du Ciei manifesta uma ardente"necessidade de amizade e fraternidade", e é considera-
do um dos prêmios Goncourts mais brilhantes. Longe de
acomodar-se, Roman Gary escreveu uma série de obras
que confirmam seu talento. La Promesse de 1'Aube,
autobiografia em forma de homenagem à sua mãe (1960),
Lady L, Chien Blanc, La Mort de Gengis Cohn, Les
Oiseaux Vont Mourir au Perou (1967). Este último
concebido originalmente como um roteiro clnematográ-
fico — interpretado por sua jovem mulher, a atriz Jean
Seberg — alcançou notável sucesso internacional.

Autor prolixo (25 romances em 25 anos) e profundo,
sempre diplomata, sempre gaulista (chegou até a ser
nomeado para o gabinete do ministro da Informação no
Governo Georges Pompidou), Romain Gary foi até o fim
um homem exigente. Toda sua obra exprime "grande
necessidade de acreditar em alguma coisa", e sua vonta-
de de "disputar aos deuses absurdos e ébrios do seu
poder, a possessão do mundo". Ele condenou tudo que
fosse "armadilha, mentira, disfarce", e sonhou em "de-
volver a terra àqueles que a habitam com coragem e
amor".

Era também um homem infeliz. Depois do difícil
divórcio de Jean Seberg, de quem teve um filho, Diego,
com 18 anos, ficou solitário e deprimido. No romance Au
dela de cette limite votre ticket n'est plus valable
(1975), contou com humor a dificuldade de viver além
dos 60, tema que se encontra também em Les Cerfs
Volants, publicado em maio de 1980. A morte de Jean
Seberg em muito contribuiu para seu abatimento. Sem
dúvida, ele ainda a amava. Em julho passado, ele saiu de
seu silêncio para acusar o FBI de ter provocado indireta-
mente o suicídio de sua jovem esposa.

Desde então, Romain Gary passou a ser a sombra de
si mesmo. Quem cruzava com ele no Boulevard Saint
Germain, em Paris, mal podia reconhecer naquele ho-
mem emagrecido e triste um dos mais sedutores e
prestigiosos escritores de sua geração.

Em apenas 4 horas
^ r
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voltei a ser eu mesma
Antigamente eu me olhava no espelho e parecia

ver outra pessoa. Tudo por causa dos centímetros que
eu tinha em excesso.

Mas desde que eu íui ao Esthetic Center isso já
não é mais problema.

Em apenas um mês, com uma hora por semana.
e graças à T.A.T.,Técnica Térmica Acelerada, eu perdi
todos os centímetros excessivos. E ganhei um emprego
melhor e um novo namorado. Não é maravilhoso?

esthetic center
Onentaçãc c Assessoria Bsteitca

COPACABANA*B 275-1444
PraçaDcmétrio Ribeiro. 17-3°

(l)atúta Ribeiro esq. de Princesa Isabcli

_, TIJUCA
3F 234-7118

234-5829
Praça Saens Pena

V^. 45~-sala 1108

_ MEIER
Tr 249-»744
R. Dias da Cru/..

H3conj. 405

_^ LEBLON
3F 274-1895

Av. Ataulfo
de Paiva. 1079

sala 505

_ ICARAÍ'
S 710-3026
R. (iavião Peixoto,

182 (Temer 4)
sala 520

Para homens e mulheres - Aberto das 8 às 20 horas.
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Mulher picante desde
Vocc vai ficar pra lá de
picante com a supcrpromocào
da Estamparia Liberty. Saias,
minissaias, minivesiidos,
blusas e shorts em malha da
mais alta qualidade.
Modelagem européia.
Padronagens e cores incríveis.

99 No varejo, tudo a partir de
99,00. Para revendedores,
preços especialissimos.
Passe na Cotton-Line e na
Tòmorrow, as duas prontas-
entregas da Libeny. e viva o
Nata) mais picante de sua vida.

LIBERTY
COTTON-LINE - Rua Santa Clara, 75 - sala 1.202 • Copacabana

TÒMORROW - Rua Visconde de Pirajá, 207 - loja 110
Tel ,:247-1972-Ipanema

PATINS 
"^ -CRIDIÁRIO

C/BOTA 9.200.00
C/TENIS 6.700,00

IMPORT. 10.700,00
PREÇOS ESPECIAIS

PARA
ATACADISTAS

OFICINA
PEÇAS
BOTAS

3 vezes
sem juros
- L, 107

Tel.: 259-0249
R. Vise. Pirajá, 540

__ ,

atrações da noite
carioca
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iSIMONE A TODO VAPOR — Sucesso absolu-
:o, a temporadsrde Simoné no CANECÃO, com
ieu talento e sensualidade, cantando desde
iiieli Costa a Gonzaga Jr„ acompanhada pela
rquestra de Eduardo Souto Neto. Participação

dos Golden Boys. Inf.: 295-9796.

ROGÉRIA MARAVILHA — Cantando, dançando, con-
tando piadas, em vários idiomas, Rogéria (f) é a atração:
especial que IVON CURI levou para o show "Brasil'

Maravilha", em exibição no SAMBÀO & Sinhá. No
térreo, culinária nacional da melhor qualidade. R. Cons-
tante Ramos, 140. Res.: 237-5368 " 256-1871. Todo
mundo lál # # #

ÉVEILLON NO SOL & MAR — Carlos Ruano,
iretor-geral do eixo SOL & Mar/Bateau Mou-

che, está esperando V. para o mais animado e
farto réveillon da Cidade. Fica na R. Nestor
iMoreira, 11 (cont. da Av. Pasteur). Música de

lIlMarinho (f). Res.: 295-1997 * 295-1947.

SUPERMUSICAL NOTA 10—Caribe da Rocha, um dosi
melhores diretores artísticos do Brasil, bolou o "Século

XX, Século de Ouro", um espetáculo que revive os
maiores nomes do showbiz de todos os tempos, já em]
cartaz há três anos — recorde absoluto de permanênci
em cartaz. No NACIONAL-Rio. Res.: 399-0100/R
66(D)/69(D).

M RITMO DE FESTA — As comemorações de fim-de-
no estão garantidas no eixo MICHELANGELO/Da Vinci

iBar, no Largo S. Conrado, 20. Restaurante com amplos
e confortáveis salões, piano-bar com pista de dança e
Imúsica de Luis Carlos Vinhas (f) e varandâo. Cozinha
italiana, entrega a domicilio. Faça sua reserva: 322-3133.

SOM MANEIRlSSIMO — A sensacional orquestra di
Ed Lincoln, com os cantores Orlandivo e Pedrinhi
Rodrigues, reveza-se, todas as noites com o conjunto!
musical de Dora (f), no CARINHOSO, elegante gafieira]
de Ipanema. Cozinha internacional, ambiente sofisticado]
e anexo-bar. Reservas para as festas: 287-0302.

Esta coluna é publicada às quartas e quintas-feiras: 263-4222

mTECIDOS FINOS

R. Vise, de Pirajá, 281 «Loja C
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CANTINA SORRENTO — Av. Atlântica, 290-A. De Sorrento,
antiga cidade italiana, tào castigada pelo terremoto, permanece
em nossa lembrança o sentimento de seu povo e as delicias de
sua cozinha. Na Cantina Sorrento, a tradição do estilo italiano é
conservada nos mínimos detalhes. "Carni Fredde alio Stile dei
Chef Bruno". Res. 275-1148.

LEBLON
MINEIRO DE BOTAS — Rua Dias Ferreira, 233-B. O Mineiro é
tradicional de Pai para Filho desde 1980, Uail E, como bom
mineiro, nâo dispensa a "Cachaça" de sua terra que lhe é
oferecida pela Casa. Do cardápio diário, "Feijão Tropeiro" — com
lombinho de porco, couve, torresmo, ovo frito e 'arroz. Estac.
c/manobreiro. Res. 274-3345.
PLATAFORMA I — "Churrascaria e Show" — Rua Adalberto
Ferreira, 32 — ao lado da Sendas. Na Churrascaria, a amplitude
do ambiente nos convida ao Churrasco. "Picanha" — a carne
mais saborosa. Na passarela do Plataforma (1o andar) o colorido
das fantasias no Show de Brasil com as mulatas. Res. 274-
4022/4652.

.CENTRO

BECO DO CARMO — Rua do Carmo, 55 — 2o andar. Gaste bem
o seu dinheiro escolhendo bem onde gastá-lo. No Beco do
Carmo você encontra sempre o que há de melhor em qualidade e
preço. Constate. "Cassoulet Toulousien" — a sugestão do Chef
para hoje. E, para amanhã, está sendo preparado o "Darne de
Poisson à Monte Cario". Res. tel.: 222-4400.

LAGOA

RIVE GAÚCHE — "Biblos Bar"—Av. Epitácio Pessoa, 1.484 —
lado de Ipanema. Almoço com música ao vivo — a grande
novidade do Rive Gaúche que, aos sábados lhe transporta
para Toulouse através do "Cassoulet" — a Feijoada francesa.

Mièle" é homenageado todos os domingos com o "Cozido

à Ia Mièle". "Tamba Trio" no Biblos. Res. 247-9993.

Aponte Onde Comer Bem pelo tel : 255-1658

Quase pronto
A cantora brasileira Maria d'Apparecida, sobre quemo escritor Roger Peyrefltte está preparando um livro em

Paris, escreveu a amigos do Rio pedindo ajuda paracompletar a obra.
Precisa de fotos do Instituto de Educação, onde

estudou; da igreja 8anta Teresinha, onde fez a Primeira
Comunhão; da igreja São Sebastião, que freqüentava;
da Rua Carlos Gois, onde morou, e do Pizzaiolo, em cuja
calçada gravou as mãos no cimento fresco.

A obra deve estar concluída no início do ano.

RODA-VIVA

Zózimo
Uma beleza de festa

A Sra Olorinha Sued re-
cebe hoje para um almoço
de lugares marcados —12 à
mesa ao todo—em tomo da
Embaixatriz Teresa de Cas-
tello Branco e de Hélène de
Ludinghausen.

O Bale Dalal Achcar,
rostos e paisagens sio os
temas da grande exposição
de fotografias que Panlo RI-
cardo inaugura dia 10 em
Maringá, no Paraná.

O Ministro Abi-Ackel e a
bancada mineira do PDS
movimentavam anteontem
o jantar do restaurante Oaf,
em Brasília.

O STF confirmou a ab-
solvlçâo do Juiz Jacy Nunes
de Miranda que matou o ad-
vogado Luis Mendes de Mo-
rais. O caso chega, assim, ao
fim, nào cabendo mais ne-
nhum recurso.

Ao cidadio que tentou
visitar a exposição do
escultor Tunga, no Espaço
ABC, na Catacumba, e a en-
controu fechada, lndlgnan-
do-se com o tato, Informa a
Funarte que a mostra tinha
encerrado na véspera. O vi-
sltante não a encontrou
aberta porque simplesmen-
te ela não existia mais.

A Sra Nenette Welns-
cbenk recebe hoje para Jan-
tar um grupo pequeno de
amigos paulistas.

O Art-Palãclo Copacaba-
na abre as portas dia 10 para
a prevlew do filme A Lagoa
Anil, com Brooke Shields,
em beneficio da Associação
de Proteção ã Infância.

As plantas desldratadas
que enfeitam agora a sede
do Country Club levam a
assinatura da Sr Angela
Mallmann.

Ipanema ganha hoje uma
nova boutique — Olna Mo-
rena.

Bye Bye Brasil foi esco-
lhido pela Embrafilme para
disputar o próximo Oscar
de melhor filme estran-
geiro.

Cauby Peixoto abre hoje
seu show no Oolden Room
cantando New York, New
York. Segundo Luis Eduar-
do Guinle, puxando a brasa
para a sua sardinha, está
melhor do que Frank SI-
natra.

O tênis do Monte Líbano,
campeão invicto do Torneio
dos Clubes da Lagoa, come-
mora hoje o titulo as 21 ho-
ras com um grande cocktail.

Preferindo a intimidade
da bonita residência de Sari-
ta e José Carlos Galliez Pinto,
os pais da noiva, Luisa e Wil-
liam Pretyman, ele, füho do
casal Walter Pretyman, aca-
baram sendo protagonistas
de um dos casamentos mais
elegantes e simpáticos do
ano.

A elegância, traduzida na
perfeita combinação da bele-
za com a simplicidade, come-
cava pelo décor — samam-
baias, heras, bambu japonêse rosas brancas — que, assi-
nado por Lurdinha Vidal, en-
volvia o altar, armado na sa-
Ia, e se estendia por toda a
casa.

E continuava pelos noi-
vos, seus pais, padrinhos,
convidados, alcançando o
jantar que se seguiu à ceri-
munia, servido dentro de ca-
sae ao redor da piscina, em
mesinhas espalhadas pelo
gramado, municiadas por vá-
rios buffets com a griffe de
Caruso e ao som do organista
Elvert Brandão.

Luisa vestiu um modelo
em babados de renda brotas
de Silvia Souza Dantas e V/ií:
liam, corretamente, fraa\
convencional, indumentâi
exibida também pelos \
nhos.

Igualmente muito elegdn.
tes estavam as mães dos hpi.
vos, Sarita, de gaze áztã-
acinzentado, e Vera, :*&
cinza-claro. *£jr

• • *T<*'.'
Quanto â relação dos prç-

sentes, se afigura tarefa Üit:
possível. Seria bem maisfáot
enumerar quem náo foi. T1*

>r:'¦ ¦ ¦ ;*:;
"Shazam!"

Depois de substituir du-
rante meses e meses o Capi-
táo Marvel como o maior ido-
lo dos fracos e oprimidos, o
líder metalúrgico Lula acaba
por sua vez de ser desbanca-
do dessa condição. ..-'.

Foi substituído pelo Cácl-
que Junina.

A quem interessar possa v4
Régine Choukroun, agora acumulando as funçQeç

de diréctrice da agência de manequins Space, de Paris,
está recrutando nos quatro cantos do mundo canditfá:
tas a modelo entre as freqüentadoras de seus nlgn.-
clubs.

Duas únicas exigências sâo feitas às interessadqsi
ter menos de 21 anos e medir no mínimo lm74cm.de
altura.

¦ r f*rPONTODELÜZ
LUSTRES

SPOTS • TRILHOS
CÚPULAS • CERÂMICAS

INSTALAÇÕES GRATUITAS
R. Marquês de Sào Vicente, 61

em frente ao Shopping da Gávea
Tel. 274-3921

fe^

Éi ÍS
Bir • PaMt.rir-it

DORIS
MONTEIRÔ 1K) ^m

Está de volta a romântica e melodiosa voz, comemorando trinta anos de
sucesso e mais

HELENA DE LIMA E LÚCIO ALVES
E o conjunto RONIE MESQUITA E ANr\ MAZZOTTI TRIO. Da 3a a Sébado

Rua General San Martin — Esq. Rainha Guilhermina - Leblon
RESERVAS- 294-2916

CCE no Natal
Alegre do Bonzão

Conjunto de som CCE. Composto de:
Toca-discosCCEC-126.
Automático e manual.
Mecanismo de elevação
do braço. Motor
síncronode4pólos.

Tape-deckCCECD-
2020. Em aço escovado.
Estéreo. Frontal. Noise
cut system. Ajuste de
polarização e Dias.
Auto-stop.

¦g
u
o.

ReceiverCCESR-3030.
AM/FM estéreo, com
50 watts de potência.Em aço escovado.
Caixas Acústicas CCE
CL-505.Bassreflex.
Com 45 watts de
potência.
Estante CCE SSK-2000.
Paraacondiciona-
mento do conjunto.
Em jacarandá.

t^^^^^^^^^^^^^ail «OOOOO00 O O fyy • M pfty ssgãsqggBS gE5S+ff|
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HOLIDAY ON ICE RINK
no novo PALÁCIO DO GELO no

TIVOLI PARK DA LAGOA .,.
Venha sentir as emoções

de patinar no gelo. íg
É muito mais gostoso! |

De 2a à sábado: Das 14:00 às 18:00 horas ei|
19:30 às 02:00 horas |
Domingos e feriados: Das 9:00 às 12:00í
horas, 14:00 às 18:00 e 19:30 às 02:00$
horas. '¦

De segunda a sexta-feira: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17;^:
21, 22 e 23 horas. •

Sábados e domingos: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21,,-.
22 e 23 horas.

Não perca a hora
do seu Repórter JB.
f^ te.íf^A I WÊM&3È fZ^j) mn'& r-P_H\ /;
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Patrocínio do

Banco W\ Boavista
hxl,i <\ vida tom \<><é

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz
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Philippe Junot e sua nova namorada
americana, a modelo Vivian Gaither

t Não veio
.Como se esperava, Ca-

róline de Mônaco não apa-
receu ontem na escada do
Concorde que posou à tar-
de no Rio, vindo de Paris.

Vieram todos os demais,
alemães integrantes de
uma entidade internacio-
nal de benemerência, para
a inauguração de um orfa-
nato na Via Dutra.

A reserva de Sua Alteza,
entretanto, continuava
cüpflrmada à tarde no Rio
Palace.
¦•;*' * 

* *

Esperavam, com certe-
za, que a Princesa chegasse
a nado.

Mais próprio
Pelo que se lê, o Sr

Jânio Quadros arqui-
vou a vassoura como
símbolo de suas campa-
nhas eleitorais.

Remexendo em seu
arsenal utilitário, esco-
lheu para substituí-la a
pá, que como utensílio
apresenta uma dupla
vantagem:

é mais apropriada
para sepultar seu pas-
sado político.serve quase sem-
pre para completar o
trabalho da picareta.

Junot fala
Philippe Junot,

falando à revista
Woman's Own, disse,
pela primeira vez,
oficialmente, que o
mottoo de sua sepa-
ração de Caroline foi
a interferência ex-
cessioa na vida do
casal dos pais de sua
mulher, GraceeRair
rúer.

Segundo Junot,"se eles vtamCaroü-
ne preocupada, tudo
ganhava proporções
exageradas. O que
realmente queria era
algum tempo parafi-
carmos sozinhos e
resolvermos nossos
problemas, mas ai
seus pais interferiam
e tudo se tornava di-
ficil".Apesar de tudo,
Junot náo tem quei-
xas maiores de Gra-
ce e Rainier.

* * *
Quanto ás com-

panhias femininas,
com quem sempre
era visto e fotografa-
do, Junot foi lacô-
nico:

— Eu apenas gosto
de estar com pes-
soas, enquanto Ca-
roline náo.

A relação de amigos do Brasil que, cita-
dos insistentemente como futuros membros
do Governo Reagan, pulou fora do barco
antes mesmo dele começar a navegar jáinclui pelos menos dois nomes.

O primeiro é William Simon, cogitado
para a Secretaria do Tesouro, que desesti-
mulou qualquer intenção de convite alegan-
do que sua família não deseja voltar a morar
em Washington.

A desculpa, de qualquer forma, é incon-
slstente, já que os amigos a ele mais chega-
dos garantem que, se em vez da Secretaria
do Tesouro, cargo que exerceu no Governo
Gerald Ford e no qual fez muito desafetos,
tivesse sido oferecido a Bill Simon a Pasta
da Defesa, a resposta teria sido outra.

Seria igualmente bem-vindo por Simon
um convite para assumir o Departamento de
Estado, cargo em que se sentiria à vontade
para executar uma política de boa vizdnhan-
ça com os latino-americanos, especialmente
o Brasil, onde, afinal, tem não só multo bons
amigos (o ex-Ministro Mario Henrique Si-
monsen, por exemplo) como sólidos e apre-
ciáveis interesses financeiros.

Trabalho perfeito
Os meios forenses estão comentem-

do embasbacados a atuação do advo-
gado Laércio Pellegrino, a quem atri-
buem, única e exclusivamente, o resul-
tado do julgamento de Georges
Khour.

A defesa, que desmontou e pulveri-
zou todas as provas, laudos e alega-
ções apresentados pela acusação, es-
tá sendo classificada pelos especialis-
tas de simplesmente "brilhante".

• Comparada, por exemplo, com a
defesa de Doca Street pelo advogado
Evandro Lins e Silva, a tarefa de Pel-
legrino é considerada incomparável-
mente mais difícil e complexa.

• O outro é George Shultz, também ligado
a brasileiros, que já foi em governos anterio-
res Secretário do Trabalho e do Tesouro, e
agora deixou voluntariamente escorrer-lhe
por entre os dedos o Departamento de Esta-
do ao declarar que seu interesse maior é
permanecer na iniciativa privada.

Não podendo contar com Simon no Te-
souro, abrem-se para Reagan como alterna-
uvas o presidente do Citicorp, Walter Wris-
ton, o chefe da vitoriosa campanha presiden-
ciai, William Casey, ou o Sr David Rockefel-
ler, hipótese em que teria de renunciar a
uma possível Embaixada em Paris.

Para cobrir o desfalque de Shultz como
Secretário de Estado, os nomes mais citados
sáo os do General Alexander Kaig e do
Senador Henry Jackson.

• Até prova em contrário, sofrendo fortes
restrições da copa e cozinha do futuro Presi-
dente, Henry Kissinger é carta fora do ba-
ralho.

Coragem

SOFISTICAÇÃO
COM DESCONTRAÇÃOVSastrP'

Shopping da Gávea, 2? andar - Loja 233 JtJlixS

JOALHEMA
DA MULHER

CARIOCA.

Num gesto de extrema bravura, a Embai-
xatriz Gemina de Mello Franco, atendendo a
apelos de consciência, retirou à última hora
seus dois óleos atribuídos a Rugendas do
leilão da galeria Concorde no Caesar Park.

Bravura, sim, porque o par já tinha de um
colecionador a promessa de uma oferta de
Cr$ 8 milhões 200 mil.

Operação limpeza
Depois de promover uma blitz nos bares

e restaurantes, lanchonetes e boites do Cen-
tro da Cidade, a Secretaria de Saúde vai
partir agora para promover razzia seme-
lhante na zona Sul.

Se os fiscais forem inflexíveis, fechando
as portas dos reincidentes, vai-se correr o
risco de passar algum tempo sem se ter
aonde ir.

Zózimo Barrozo do Amaral
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'NATAL 

Mè\
de classe w^

*£*
Você quer ganhar
umaCaloilO
ouCeci?
No 566 do Leblon
dápedal.

Neste Natal, venha até ao 566 do
Leblon.

Além de você encontrar todos os
presentes que procura, quem pode sair
prerniada é você.

E simples. Em qualquer compra
você recebe um cupom, com uma per-
guntinha fácil de responder. Aí você
aguarda até o dia 29/12 e pode entrar
no ano novo pedalando. E o melhor:
tem bicicletas para homens, mulheres
e criança, venha conferir.

Comprar no
566 do Leblon
vai dar pedal.

Av. Ataulfo de Paiva esquina
de Rua José Linhares.

As bicicletas são
da Yamamoto.
Promoção válida para
compras de 24/11/80
a 23/12/80.

lebbn Onde tudo
são outros
quinhentos

NAO TROQUE LAVE!
TAPETES E CARPETES COM MAQUINAS É SHAMPOO (U.S.A)

PELO PROCESSO EXCLUSIVO "VACUUM EXTRACION PROCESS"

LAVAX LAVA A SECO NO LOCAL
' 248-6055 =r

Os presentes Gabier tem mais
qualidade, bom-gosto e classe.

Cada presente Gabier distingue, de forma
toda especial, quem o dá e quem o recebe.
Gabier tem as últimas coleções da moda

cm jóias c relógios. E tem a maior linha de
opções cm pratarias, objetos de decoração,

cristais c cerâmica. Tudo isto com
as facilidades do credito Gabier.

PRESENTES DE CLASSE

1 RIO DE JANEIRO: Rio Sul Shopping Center ¦ térreo
NITERÓI ¦ Centro: Rua da Conceição, 101

Av. Amaral Peixoto. 207
Ictnl: Rua Cel Moreira César. 296 [

PORTUGUÊS / TÉCNICA DE REDAÇUO
INTENSIVO — INICIO 5/1

CURSO GUIMARÃES ROSA AV 13 DE MAIO. 13/611
INSC. 12 AS 20 HS.

SAUNA

injTjHT^gp

Projetamos e construímos
sua sauna úmida ou seca a
partir de

40.000,00
Também temos saunas pri-fabricadas para pronta en-
negai

Rio Saunas
265-6043

CORTINA
BLACK-OUT

A cortina feita para

Suem 
gosta sempre de

ormir mais um
pouquinho.

OSTROWER COM. E
INO. LTDA,
Rua Marquês de
Abrantes;178
Loja D
r-r1_6598JJ ' 8248

JO

NÓS TEMOS
REVESTIMENTOS
PARA PISOS
E PAREDES.
Vulcatex
Mural

Revestimento plástico para
paredes, gravado e estam-
pado em relevo. Aplicação
rápida e limpa.

Ateei s.a.
Tels.: 264-1367e
PABX 284-4840

: RICARDO AMARAL
apresenta

f I um show

fc^^^r Música ao vivo BÍ8§MW|i«nBw \
^f para num BmI HHH H *

m^^ espetáculo de som e B^JB»mI8Hs^Kb \

,mtrn
luz. Midnight Bar.
de quarta a domingo. De

^ífll horas até o sol raiar.Off Reservas antecipadas:
Copacabana Palace

Tels.: 256-8590 e 257-1818

VIGGIAMI APRESENTA

BALLET GUAÍRA
EM

O QUEBRA NOZES
MUS.:TCHAIK0VSKY
COR.: PETIPA/VASSILIEV/ C. TRINCHEIRAS

TEATRO MUNICIPAL
DIA 6 às 17 hs.

INGRESSOS À VENDA NA BILHETERIA
PRODUÇÃO: GOVERNO OO PARANÁ - SECRETARIA DA CULTURA

E DO ESPORTE E FUNDAÇÃO TEATRO GUAlRA

TEATRO IPANEMA
Rua Prudente de Morais, 824 - Ipanema

ELBA RAMALHO
em seu show

'CAPIM DO VALE"
de Za 14 de dezembro

às 21:30 horas
fcãé

Artista exclusiva CBS

COZINHA FRANCESA

Pratos congeláveis
4 aulas

Inscrições p/Janeiro
256-9099.

I DOMINGOS

Debaixo desta marca sempre I
I o melhor negócio em arte. I
«¦9 1®r<A\*mWmW,

JÚNIOR
DEPARTMENT

CURSO
INTENSIVO
DE VERÃO

BABYCLASS - PRE-JUNIORS - JUNIORS
05 DE JANEIRO A13 DE FEVEREIRO

(Matrículas abertas)

BRITANNIA
RUA BARÃO DA TORRE, 599 • IPANEMA • TEL, 239-8044

%t fc 3adt
%wxò

Comunicam aos seus amigos e
clientes o encerramento de sua
loja da Rua Barata Ribeiro, 157.

E convidam para a venda de
festas, oferecendo excelentes
oportunidades de compra e
grandes descontos.

Tels.: 255-9535-237-5092
236-2645

De 10 às 12 - de 14 às 18:30 horas.
. Rio de laneiro

Xfi fiorucci
apresenta

^lORUCCffkW

Emagrecimento.
¦ ¦ ¦estética e emaaredmento

A^ O emagrecimento rápido em1^mr seguro ja tem uma resposta
cientifica e natural, ao mesmo tempo.
E a Ciência Natural do Pappus Center.  _ —

Sem drogas, químicas ou injeções, cada paciente é tratado individualmente. Copacabana.
A pessoa emagrece, mantém as medidas e não fica com o corpo llacido. Av Copacabana, 500 - sobreloja Tels 256-9599 - 255-9462

Emagreça definitivamente sem passar lome. Leb|on;
Procure o Pappus Center - o melhor centro de estética e emagrecimento. Av Atau|f0 &, paiva, 135.2.' sobreloja (Breve)

A 1.' CONSULTA É GRÁTIS. UTILIZE O CREDI PAPPdS Departamentos Feminino e Masculino

Éimisas 

e
imisetas
jurinhas
a gente

>m casa.

J_

Notícias de hora
em hora nos
99.7 MHZ da JB FM

Vestindo a futura geração FIORUCCI
Rua Joana Angélica, 108 - Tel.: 287.2399 - Rio

Todos os sábados aberta até às 18 horas.

Um serviço do
Banco Lar Brasileiro SA,
diariamente, às
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,20,23 e 24 horas.

Banco Lar

CHASE
Banco Lar Brasileiro S.A.

Associado ao
The Chase Manhattan Bank, N.A

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7 MHz
¦—¦ ¦¦¦¦¦¦llWimiln Bag»MWM«WWMHMWWMBWssMMMWsMMMWMBi^>™»"WM



PÁGINA 4 O CADERNO B O JORNAL DO BRASIL n Rio de Janeiro, quinta-feira, 4 de dezembro de 1980

Estréias
da semana
• O Casamento de Maria Braun

O Dia em que o Mundo Acabou
A Garotinha que Caiu do Céu
As Intimidades de Analu e Fernanda Cinema Cotações

**••* EXCELENTE
*••* MUITO BOM
••• BOM
•• REGULAR

RUIM

•••••
CADÁVERES ILUSTRES (Cadaveri Eceellenti),
deFrancesco Rosi. Com Lino Ventura, Fernan-
do Rey, Max Von Sydow, Charles Vanel, Tino
Carraro, Mareei Bozzuffi, Paolo Bonacelli e
Alain Cuny. Ópera-2(Praia de Botafogo, 340

246-7705): 14h30m, 16h50m, 19h10,
21h30m (18 anos). Num pais imaginário,
ocorre uma trama escandalosa envolvendo
figuras de prestígio na escala social e políti-
co. Investigando as causas de uma série de
assossínios misteriosos, o inspetor Rojas, poli-
ciai rigoroso e inimigo da corrupção, vai
'fazendo conjecturas que levarão à descober-
ta dé um plano que poria a sociedade em
perigo. Baseado no romance II Contesto, de
Leonardo Sciacia. Prêmio Especial do Júri no
Festival de Cannes de 1976. Produção italia-
na.

I.z ••*••
IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Ai No Corrida),

de Naglsa Oshima. Com Eiko Katsuda e
Tatsuya Fuji: Vitoria (Rua Senador Dantas, 45

220-1783): 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. Copocabana (Av. Copa-
cabana, 801 — 255-0953): 13hl0m,

;15h20m, 17h30m, 19h40m, 21h50m. Aos
sábados, sessões à meia-noite. (18 anos). O'. 
filme se baseia numa história real ocorrida

; em 1936 no Japão e descreve a paixão física
entre uma jovem Sada (Eiko Katsuda), e seu

. amante Kichiso (Tatsuya Fuji). Somente os
; lugares mudam, de acordo com o percurso

sem descanso para os dois amantes. Existem
! 20 diferentes cenários, 20 quartos, lugares.
, fechados como uma arena consagrada ao

rito da morte aceita e reinvidicada pelos
personagens. Segundo Oshima, "Sada e Ki-
chiso são sobreviventes da tradição sexual
que desapareceu e que para mim é admira-
velmente japonesa". Esta tradição desapare-
ceu com a modernização, copiada do modelo
ocidental. Produção japonesa. Grande Prê-
mio do Festival de Chicago de 1976.

•••••
PERDIDOS NA NOITE (Midnight Cowboy), de
John Schlesinger. Com Dustin Hoffman, Jon
Voight, Brenda Vaccaro e John McGiver.
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 275-
4546), Lidc-1 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904): 14h45m, 17h, 19hl5m e
21h30m. (18 anos). Um ensaio sobre os
rostos solitários na multidão. Um jovem do
interior (Jon Voight) vem até Nova Iorque
pensando em ser vitorioso e encontra um
ítalo-americano (Dustin Hoffman) derrotado
e doente que sonha com o esplendor do Sol
da Flórida. Produção americana. Reapresen-
tação.

•••••
CERIMÔNIA DE CASAMENTO (A Wedding),
de Robert Altman. Com Desi Arnaz Jr., Cárol
Burnett, Geraldine Chaplin, Howard Duff,
Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e
Lauren Hutton. Cinema Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63 — 521-2596): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m. Sextas e sábados,
sessões à meia-noite (16 onos). Americano.
Comédia satírica. A cerimônia de casamento
de dois jovens de famílias abastadas mas
sem raízes, da qual participam os parentes
do noivo e os da noiva e alguns poucos
amigos. Tanto na igreja como na recepção a
sátira está presente, pretendendo desmistifi-
car a cerimônia matrimonial a partir do
vulnerável comportamento humano. Reapre-
sentação.

••••
O CASAMENTO DE MARIA BRAUN (Die Ehe
Der Maria Braun), de Rainer Werner Fassbin-
der. Com Hanna Schygulla, Klaus Lowitsch,
Ivan Desny, Hark Bohm, Gisela Uhlen e
Gottfried John. Caruso (Av. Copacabana,
1.362 — 227-3544): 14h, 16h30m, 19h,
21 h30m. Aos sábados, sessões ò meia-noite.
(16 anos). A história começa na 2o Guerra
Mundial, em 1943, e prossegue durante os
10 anos seguintes. Maria recorre às lembran-

ças do seu relacionamento amoroso com o
oficial alemão Herman Braun, morto em
combate, na invasão da União Soviética,
pouco tempo depois de seu casamento. Pro-
dução alemã. __
PIXOTE — A LEI DO MAIS FRACO (Brasilei-
ro), de Hector Babenco. Com Marília Pera,
Jardel Filho, Rubens de Falco, Beatriz Segall,
Elke Maravilha, Tony Tornado, Fernando Ra-
mos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura e
Edilson Lino. Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 379 — 268-2325): 14h30m,
16h45m, 19h, 21hl5m. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360 — 237-9932): 15h, 17hl0m,
19h20m (18 anos). Baseado no romance
Infância dos Mortos, de José Louzeiro. Um
grupo de menores é recolhido a um reforma-
tório de São Paulo: Dito, Lilica, Chico, Fumaça
e Pixote. Os dois últimos descobrem num
porão um policial interrogando alguns garo-
tos a respeito da morte de um desembarga-
dor. Num clima de terror e violência constan-

tes, a fuga se tornará uma obsessão. Nas
ruas, na luta pela sobrevivência, Pixote e
seus comparsas formam uma espécie de
família, mantendo-se de pequenos assaltos.

••••
FAMA (Fome), de Alan Parker. Com Eddie
Barth, Irene Cara, Lee Curreri, Laura Dena,
Antônio Franceschi e Boyd Gaines. Venera
(Av. Pasteur, 184 — 295-8349), Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025):
13h30m, 16hl0m, 18h50m, 21h30m. No
Veneza a cópia é em 70 mm com som
estereofônico. (14 anos). Numa Escola Dra-
mática, estão sendo preparados os alunos
que pretendem seguir a carreira no show-
business: Montgomery, jovem vulnerável
que quer ser ator; Doris, uma protegida moça
judia do Brooklin, dominada pela mãe;
Ralph, um cômico de Porto Rico que sonha
em seguir os passos de seu ídolo, Freddie
Prinze; Coco, uma jovem negra, cuja voz de
ouro combina com seu forte caráter; Leroy,
um negro pobre e politizado; Lisa, uma
insegura tagarela com aspirações a bailari-
na e Bruno, tímido filho de italianos. Produ-
ção americana. _—

BRUBAKER (Brubaker), de Stuart Rosenberg.
Com Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane
Alexander, Murray Hamilton, Cjavid Keith e
Morgan Freeman. Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245): 14h 16h30m, 19h,
21 h30m. Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422

288-4999), Paláeio-1 (Rua do Passeio, 38
240-6541): 13h30m,'16h, 18h30m, 21 h.

(14 anos). Brubaker, administrador de uma
prisão, tenta melhorar o sistema penitencia-
rio que constantemente explora e maltrata os
prisioneiros. Em sua batalha pela reforma,
Brubaker choca-se com a mentalidade do
sistema, intolerante e violento, e toma co-
nhecimento de inúmeras práticas ilegais,
incluindo suborno e corrupção burocrática,
acobertadas pelos membros da direção do
presídio. Produção americana.

•••
CERTAS PALAVRAS COM CHICO BUARQUE
(Brasileiro), documentário de longa-
metragem de Maurício Beru. Com depoi men-
tos de Caetano Veloso, Maria Bethânia,
Francis Hime, Vinícius de Moraes, Toquinho,
Cida Moreira, Miucha, Marieta Severo e
Sérgio Buarque de Hollanda. Stúdio-
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —
265-4653): 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m
(14 anos). O cantor e compositor Chico Buar-
que conta a sua história desde criança junta-
mente com depoimentos de Vinícius de Mo-
raes, Toquinho e Caetano, entre outros. Vinte
e duas músicas do compositor compõem a
trilha sonora, de Pedro Pedreiro a Geny.

•••
A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM (The
Graduate), de Mike Nichols. Com Dustin
Hoffman, Anne Bancroft, Katherine Ross e
William Daniels. Scala (Praia de Botafogo,
320 — 246-7218): 13hl0m, 15h20m,
17h30m, 19h40m, 21h50m. (18 anos). Um
jovem recém-formado conhece uma garota
em uma festa. Os dois mantêm um relacio-
namento amoroso mas o rapaz acaba apai-
xonando-se pela mãe da namorada, criando
uma série de conflitos. Comédia americana e
segundo filme realizado por Mike Nichols.
Reapresentação.

•••
A ÚLTIMA LOUCURA DE MEL BROOKS (Si-
lent Movie), de Mel Brooks. Com Mel Brooks,
Marty Feldman, Don DeLouise, Bernadette
Peters e Sid Caeser. Cin«ma-3,(Rua Conde de
Bonfim, 229): 14h, 15h50m, 17h40m,
19h30m, 21h20m. (Livre). Comédia. Um
cineasta e seus dois maiores amigos reali-
zam um filme inteiramente mudo, valendo-
se de sua experiência no passado e procu-
rando recuperar a fama perdida. Produção
americana. Reapresentação.

•••
RAONI (Brasileiro), de Jean-Pierre Detilleux e
Luiz Carlos Saldanha. Ilha Auto-Cine (Praia
de São Bento — Ilha do Governador — 393-
3211): de 2o a 6o, às 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, a partir das 18h30m. Até
terça (Livre). Filmado no Parque Nacional do
Xingu e tendo como personagem-título o
cacique Radni, esta produção capta as discus-
soes entre os índios a propósito do dilema
apaziguamento ou guerra, provocado por
invasões de suas terras pelos brancos, docu-
menta uma visita ao diretor da Funai e uma
viagem do cacique â Capital paulista. Apa-
recém integrantes de várias tribos, inclusive
remanescentes dos quase extintos kre-
akaores. Prêmios no Festival de Gramado:
categoria filme, fotografia, música e monta-
gem. Reapresentação.

••
MÚSICA PARASEMPRE(Brasileiro), de Nevil-
le d'Almeida, Guaracy Rodrigues e Dudi
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Julie Andrews e Walter Mathau em A Garotinha que Caiu do
Céu, de Walter Bernstein: comédia dramática sobre um pai

que faz uma aposta com um jogador profissional, deixando a
filha como garantia

Guper. Com Al Jarreau, Banda de Frevo do
Recife, Benny Carter, Milton Nascimento, Etta
James, ChickCoreae Dizzy Gillespie. Stúdio-
Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10 —
268-6014): 14h40m, 16h20m, 18h,
19h40m, 21h20m. (Livre). Documentário so-
bre o 1° Festival Internacional de Jazz de São
Paulo, realizado de 11 a 18 de setembro de
1978. Depoimentos de vários compositores
conjugados a cenas do festival, através de
diferentes interpretações.

**
TERROR E ÊXTASE (Brasileiro), de Antônio
Calmon. Com Denise Dumont, Roberto Bon-
fim, André de Biasi, Otávio Augusto e Ansel-
mo Vasconcelos. Jacarepaguá Autocine 1
(Rua Cândido Benício, 2.973 — 392-6186):
20h, 22h. Até terça. (18 anos), toninha é
uma garota típica do Baixo Leblon e faz
parte do novo e sombrio grupo das grandes
cidades brasileiras: os viciados em drogas.
1001 é um desses marginais que estão
diariamente nas manchetes que descrevem a
insuportável violência do Rio de Janeiro. Ele
a seqüestra a ambos acabam se envolvendo
numa trama amorosa e em situações violèn-
tas. Reapresentação.

O DIA EM QUE O MUNDO ACABOU (When
Time Ran Out), de James Goldstone. Com
Paul Newman, Jacqueline Bisset, William
Holden, Edward Albert, Red Buttons, Barbara
Correra e Valentina Cortesa. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835), América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519),
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338): 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. Rian (Av. Atlântica,
2.964 — 236-6114), Ublon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-6019), Ópera-1 (Praia
de Botafogo, 340 — 246-7705): 13hl0m,
15h20m, 17h30m, 19h40m, 21h50m. Santa
Alice (Rua Barão de Bom Retiro, 1.095 —
201-1299): de 2a a 6o, às 16h40m, 18h50m,
21 h. Sábado e domingo, a partir das
14h30m. Olaria: 14h30m, 16h40m,
18h50m, 21h. (14 atios). Hank Anderson,
um homem que tenta fazer fortuna procu-
rando petróleo, Kay Kirby, uma mulher de
carreira no jet-set e Shelby Gilmore, um
próspero magnata de hotéis, provocam um
triângulo amoroso numa ilha tropical da
Polinésio, ameaçada por irrupção vulcânica.
Produção americana.

AS INTIMIDADES DE ANALU E FERNANDA
(Brasileiro), de José Miziara. Com Helena
Ramos, Márcia Maria, Ênio Gonçalves, Mau-
rício do Valle e Matilde Mastrangi. Pathé
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2o a 6o,
às 12h, 13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m,
20h20m, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 13h40m. Art-Copacabana (Av. Copaca-
bana, 759 — 235-4895): 14h40m, 16h30m,
18h20m, 20hl0m, 22h. Art-Tijuca (Rua Con-
de de Bonfim, 406 — 288-6898), Art-
Madureira (Shopping Center de Madureira):
15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21 h. Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628):
15h, 16h40m, 18h20m, 20h, 21h40m. Stu-
dio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194), Studio-Copacabana (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900): Rio-Sul (Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Com o
casamento em crise, Analu sai dé casa e,

durante a fuga, conhece Fernanda, com
quem passa a conviver.

A IDADE DA TERRA (Brasileiro), de Glauber
Rocha. Com Ana Maria Magalhães, Jece
Valadão, Norma Bengell, Danusa Leão, An-
lônio Pitanga, Geraldo Del Rey, Maurício do
Valle e Tarcísio Meira. Bruni-lpanema (Rua
Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994):
13h40m, 16h20m, 19h, 21h40m. (16 anos).
Primeiro longa-metragem do cineasta no
Brasil,,após longa atividade no exterior (Eu-
ropa, África e Cuba), sucedendo ao curta Di
Cavalcanti, que recebeu o Prêmio Especial do
Júri no Festival de Cannes de 1977. Na obra
de Glauber Rocha, a premiação tem sido
uma constante desde Barravento, em 1962.
A Idade da Terra, exibido em Veneza este
ano, não foi premiado mas provocou a única
discussão política e cultural da Mostra. O
filme pode ser definido a partir de uma frase
do diretor: "Os fotógrafos brasileiros preci-
sam descobrir as luzes secretas dos trópicos e
abandonar a tabela Kodak."

GISELLE (brasileiro), de Victor di Mello. Com
Alba Valéria, Cario Mossy, Monique Lafond,
Ricardo Faria, Maria Lúcia Dahl e Nildo
Parente. Largo do Machado-2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h, 15h50m,
17h40m, 19h30m, 21h20m, Ublon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-6019): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178): Palácio-2 (Rua
do Passeio, 38 — 240-6541): 13h30m,
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Jóia
(Av. Copacabana, 680 — 237-4714), lido-2
(Praia do Flamengo, 72 — 245-8904): lóh,
18h, 20h, 22h. Madureira-2(Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 390-2338): 13h, 15h, 17h,
19h, 21 h. Imperator (Rua Dias da Cruz, 170
— 249-7982), 15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos).
Depois de vários anos estudando no exterior,
Giselle retorna ao Brasil e encontra seu pai
casado com outra mulher.

A ILHA (The Island), de Michael Ritchie. Com
Michael Caine, David Warner, Angela Punch
McGregor e Frank Middlemoss. Lagoa Drive-
In (Av. Borges de Medeiros, 1.426 — 274-
7999h 20h e 22h30m. (14 anos). Entre 1973
e 1977, segundo relatórios da Guarda Cos-
teira, 610 embarcações de passeio com 2 mil
pessoas a bordo desapareceram sem deixar
vestígios, em uma área do Caribe. Baseado
no romance homônimo de Peter Benchley, o
autor de Tubarão. Produção americana. Rea-
presentação.

Autocine-2 (Rua Cândido Benício, 2.973 —
392-6186): 20h, 22. Até sábado. (18 nos).
Vários homens com problemas com a Justiça
e possuidores de fortuna sentem-se atraídos
por uma mulher de origem desconhecida,
que sempre desaparece sem explicações.
Uma pista os leva a um túmulo ram o nome
desta mulher. Reapresentaçõo.

A GAROTINHA QUE CAIU DO CÉU (LHtle
Miss Morker), de Walter Bernstein. Com
Walter Mathau, Julie Andrews, Tony Curtis,
Bob Newhart, Lee Grant e Sara Stimson.
Metro Boavista (Rua do Passeio, 61 — 240-
1291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610): 14hl0m,
16h30m, 18h50m, 21hl0m. Tijuca-Palaee
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610),
Coral (Praia de Botafogo, 316 — 246-7218):
15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. Art-Méiejr
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Baronesa (Rua Cândido
Benício, 1.747 — 390-5745): 14h30m,
16h40m, 18h50m, 21h. (Livre). 1941. O pai
de uma menina faz uma aposta com um
jogador profissional e deixa como garantia
sua filha. Durante o dia ela brinca na
agência e descobre mais tarde que o pai se
suicidara e a polícia está atrás da criança.
Produção americana.

SÓCIAS NO PRAZER (Brasileiro), de W. A.
Kopezky. Com Sylvia Gless, Andréa Camar-
go, Alvamar Taddei e José Lucas. Rosário
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889):
15h30m, 17h20m, 19h10m, 21h. (18 anos).
Três mulheres reúnem-se nos fins de semana
numa casa de campo com a única finalidade
de descobrirem emoções sexuais com dife-
rentes parceiros e acabam envolvidas numa
sucessão de violências.

DEPRAVAÇÃO (Brasileiro), de Élio Vieira de
Araújo. Com Jair Delamare, Alice Dantas,
Antônio Vianna, Lúcia Legrand e Loren Ko-
raes. Largo do Machado-1 (Largo do Macha-
do, 29 — 245-7374): 14h, 15h50m,
17h40m, 19h30m, 21h20m, Astor(Rua Mi-
nistro Edgar Romero, 236), Vitória (Bangu),
Palácio (Campo Grande): 15h, 17h, 19h,
21 h (18 anos). Próspero publicitário está com
sério problema: sente-se impotente sexual-
mente e por isso resolve consultar um reno-
mado psicanalista. A partir dessa visita, sua
vida tomará rumos inesperados.

PENITENCIÁRIA FEMININA DE CRIMES SE-
XUAIS (Penitenziario Per Reati Sessuali), de
Jess Franco. Com Lina Romay, Paul Muller e
Monika Sivinn. Programa complementar: As
Câmaras dos Tempos cie Shaolin. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a 6a,
às 12h30m, 15h55m, 19h20m. Sábado e
domingo, às 14hl5m, 17h40m, 19h45m.
(18 anos). Drama de conotações eróticas
passado no interior de um presídio de mu-
lheres condenadas por crimes sexuais. Rea-,
presentação.

E AGORA JOSÉ?/TORTURA DO SEXO (Brasi-
leiro), de Ody Fraga. Com Arlindo Barreto,
Henrique Martins, Neide Ribeiro, Roque Ro-
drigues e Ana Maria Soeiro. Programa com-
plementar: As Sete Lutas Mortais do Karati.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2° a
6a, às 10h30m, 13h55m, 17h20m, 19h05m.
Sábado e domingo, a partir das 13h55m. (18
anos). O protagonista é preso depois do
desaparecimento de um amigo cujas ativida-
des subversivas ignorava. O organismo de
repressão (não identificado), sabendo da
relação de amizade, suspeita do cativo e não
dá crédito ò sua alegação de total desconfie-
cimento das atividades do outro. A julgar
pela sinopse, o título alternativo Tortura do
Sexo não tem nenhuma relação com a
história. Reapresentação.

AS SETE LUTAS MORTAIS DO CARATÊ (7
Mognificent Fights), de Lo Wei. Com Wang
Yu, Okada Kawai, Maria Yi e Tien Chun.
Programa complementar: E Agora José? / A
Tortura do Sexo. Orly (Rua Alcindo Guana-
bara, 21): de 2o a 6a, às 10h30m, 13h55m,
17h20m, 19h05m. Sábado e domingo, a
partir das 13h55m. (18 anos). Um marinhei-
ro hábil nas artes marciais enfrenta uma
quadrilha de contrabandistas. Produção chi-
nesa de Hong-Kong. Reapresentação.

AZYLLO MUITO LOUCO (Brasileiro), de Nei-
son Pereira dos Santos. Com Nildo Parente,
Isabel Ribeiro, Leila Diniz e Arduíno Colas-
santi. Hoje, às 19h, no Cineclube do SESC do
Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. Entrada
franca. (Livre). Versão de uma obra-prima de
Machado de Assis — O Alienista — que se
torna quase irreconhecível sob uma enorme
carga de vagas e herméticas alusões à
atualidade político-social.

MOSTRA DO MASP — MOSTRA INTERNA-
CIONAL DE CINEMA — Exibição de Pesode-
los (Zmory), de Wojciech Marczewski. Com
Tomasz Hudziec, Piotr Lysak, Hanna Skar-
zonko e Maria Chwalibog. Hoje, às 22h, no
Ricamar, Av. Copacabana, 360. Legendas
em espanhol. Produção polonesa. Premiado
no Festival de San Sebastian de 1979. Um
menino de 10 anos vive com seu pai numa
velha mansão, afastada da cidade. Ao se
transferir para o cidade a fim de completar
seus estudos é obrigado a confrontar seu
pequeno mundo com a realidade do mundo
exterior. Com a morte do pai, e agora um
adolescente, ele torna-se cada vez mais
introspectivo e passa a rememorar o infân- fcia, escrevendo poemas líricos.

BERLIM SEM FANTASIA (Die Allseüig Redu-
ziert* Personlichkeit), de Helke Sanders. Ho-
je, às 18h30m, no ICBA, Av. Graça Aranha,
416 — 9° andar. Legendas em português.
Entrada franca.

Grande Rio
NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — Giselle, com Alba
Valéria. Ás 17h, 19h, 21 h. Sábado edomln-
go, a partir das 15h. (18 anos). Até domingo.

BRASIL — Sócias no Prazer, com Sylvia
Gless. Ás 17h20m, 19hl0m, 21h. Sábado, a
partir das 15h30m. (18 anos). Até sábado.

CENTER (711-6909) — A Primeira Noite de
um Homem, com Dustin Hoffman. Ás
13hl0m, 15h20m, 17h30m, 19h40m,
21h50m. (18 anos). Até domingo;

CENTRAL (718-3807) — O Db em que o
Mundo Acabou, com Paul Newman. Ás
12h50m, 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m.
(14 anos). Até domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — Certas Palavras
com Chico Buarque, documentário de Mauri-
cio Beru. Às lóh, 18h, 20h, 22h (14 anos).
Até domingo.

ICARAÍ (718-3346) — Brubaker, com Robert
Redford. Ás 14h, 16h30m, 19h,21h30m.(14
anos). Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — Giselle, com Alba
Valéria. Ás 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. (18 anos). Até domingo.

DRIVE-IN ITAIPU — Amargo Regresso, com
Jane Fonda. Ás 20h30m. De 6o a domingo,
às 20h30m, 22h30m. (18 anos). Até terça.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — Pixote — A Ui do
Mais Fraco, com Marília Pera. Às lóh,
18h30m, 21 h. (18 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS (2296) — Brubaker, com Robert
Redford. Ás lóh, 18h30m, 21 h. (14 anos).
Até domingo.

TERESÓPOLIS

ZOMBIE — O DESPERTAR DOS MORTOS
(Dawn of the Dead), de George A. Romero.
Com David Emge, Ken Foree, Scott Reiniger e
Gaylen Ross. Méier (Av. Amaro Cavalcanti,
105 —229-1222): 15h, 17h, 19he 21 h. (18
anos). Tentativa de mesclar terror e suspense
com cenas de batalhas entre os poucos
sobreviventes da raça humana e os Zombies,
mortos-vivos que assolam um país inteiro.
Produção americana. Reapresentação.

UMA FÊMEA DO OUTRO MUNDO (Brasilei-
ro), de Jorge Figueira Gama. Com Kate Lira,
Milton Vilar, Roberto Pirilo, Anilza Leone,
Wilson Grey e Loren Moraes. Jacarepaguá

Extra
•••••

OS 100 MELHORES FILMES DE TODOS OS
TEMPOS (III) — Exibição de Tempos Moder-
nos (Modem Times), de Charles Chaplin.
Com Charles Chaplin, Paulette Godard e
Chester Conklin. Hoje, às 18h30m, na Cine-
mateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°. Legen-
das em espanhol. (Livre). Realizada em
1936, esta comédia muda (musicada pelo
próprio Chaplin) opõe o seu já clássico perso-
nagem vagabundo ao automatismo da so-
ciedade contemporânea.

ALVORADA (742-2131) — Zabriskie Point,
com Mark Frechette. Às 15h, 21 h. Sábado, às
19h30m, 22h. (18 anos). Até sábado.

Curta Metragem
MAO-MAE — De Marcos Magalhés. Cinema:
Lagoa Drive-ln.

INFINITAS CONQUISTAS — De Enrica Ber-
nardelli. Cinema: Cinema-3.

FUTEBOL 3:3 —ZONA DO AGRIÃO — De
Roberto Moura. Cinema: Jacarepaguá Auto-
Cine-2 (do dia 7 ao dia 9).

SENGHOR — De Moacir de Oliveira. Cine-
ma: Drive-ln Itaipu (do dia 2 ao dia 8).

LANNY — De Carlos Shintoni. Cinema:
Studio-Tijuca.

ARMADILHA — De Henrique Faulhaber. Ci-
nema: Cândido Mendes.

Show
CAUBYI CAUBYI —Show com o cantor de 4a
a domingo, a partir das 24h. De 4o a
domingo, a partir das 22h, a casa está
aberta com músico ao vivo para dançar,
animada por duas orquestras sob a regência
do maestro Cipó. Golden Room do Copaca-
bana Palace, Av. Copacabana, 291 (telefo-
nes para reservas: 257-1818 e 256-8590).
Couvert de Cr$ 1.000, por pessoa. O traje é
esporte, exceto na estréia que é em black tie.
Temporada até dia 11 de janeiro.

BAZAR BRASILEIRO — Show do cantor e
violonista Moraes Moreira acompanhado de
Toni Costa (guitarra), Guilherme Maia (bai-
xo), Aroldo Macedo (guitarra baiana), Paulo
Sauer (piano). Baixinho (percussão), Zequi-
nha (vocal) e Inácio Mena (bateria). Teatro
Clara Nunes, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
De 4o a dom, às 21h30m. Ingressos a Cr$
250. Até domingo. ¦

CAPIM DO VALE —Show de lançamento do
LP da cantora Elba Ramalho acompanhada
pela banda Rojão, formada por Gil Guima-
rães (baixo), Zé Américo (sanfona e piano),
Joca (guitarra), Marcos Amma (percussão) e
Elber Bedaque (bateria). Direção de Arthur
Laranjeira, teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais, 824. De 3o a dom, às 21h30m.
Ingressos de 3o a 5o e dom, a CrS 300 e 250,
estudantes e 6a e sáb, a Cr$ 300.

ADEMILDE FONSECA E COISAS NOSSAS -
Show de samba e choro com o cantora
Ademilde Fonseca e o conjunto Coisas Nos-
ias. Sala Sidney Miller, Rua Araújo Porto

Alegre, 80. De 3o a sáb, às 18h30m. Ingres-
sos a CrS 80. Até dia 13.

PROJETO SEIS E MEIA — Apresentação da
cantora Nana Caymmi e da violonista Rosi-
nha de Valença. Direção de Sérgio Cabral.
Teatro João Caetano, Pça Tiradentes (221-
0305). De 2a a 6o, às 18h30m. Ingressos a
Cr$ 60. Até amanhã.

TV CROQUETTES —CANAL DZI — Texto de
Cláudio Gaya, Wagner Ribeiro e Fernando
Pinto. Com Cláudio Gaya, Cláudio Tovar,
Ciro Barcellos, Wagner Ribeiro, Bayard To-
nelli, Roberto Rodrigues, e Rogério de Poli.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-
1135). De 4o a 6o e dom., às 21h30m; 6o e
sáb., às 21h30m e 24h. Ingressos 4o, 5o, e
dom., a CrS 300 e CrS 200, estudantes; Io
sessão de 6o e sáb., a CrS 300 e 2o sessão de
6o e sáb, a Cr$ 300 e CrS 200, estudantes.
Antes e durante o espetáculo, serviço de bar.

CRENÇA — Show de lançamento do LP da
cantora Fafá de Belém acompanhada de
Augusto Aridi (percussão), Chiquito Braga
(guitarra e violão) Cristóvão Bastos (piano e
acordeon), Roul Mascarenhas (sax e flauta),
Ricardo Canto (baixo), Rubinho (bateria).
Direção de Fernando Peixoto. Teatro da Ga-
leria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846).
De 4° a dom, às 21 h30m. Ingressos de 4° a
6o e dom, o CrS 300 e CrS 200, estudantes e
sáb., a Cr$ 300.

SIMONE —Show da cantora acompanhada
de Alexandre Malheiros (contrabaixo), Cláu-
dio Stevenson (guitarra), Jorge Gomes (per-

' cussão), Picolé (bateria), Reinaldo Árias
(teclados) e Ricardo (sax e flauta) e da
orquestra do Canecão. Direção de Flávio
Rangel. Regência de Eduardo Souto Neto.
Canecão, Av. Venceslau Braz, 

'215 
(295-

W/TI l^fcà il Mfrfe^B

^E -£e^ssÍsisssssssssssF i^ssssssssssssssssssssH

No Teatro Ipanema, o show
Capim do Vale, com Elba

Ramalho

3044 e 295-1047). 4o e 5a, às 22h, 6o e sáb.,
às 23h e dom., às 21 h. Ingressos a CrS 600.

PAULO GRAC1NDO, MEU PAI — Espetáculo
sobre a vida do ator Paulo Gracindo, contada
a partir da década de 20. Com Paulo Gracin-
do e participação da atriz Dayse Poli. Direção
de Gracindo Júnior. Teatro Glória, Rua do
Russel, 632 (245-5533). 4o e 6o, às 21hl5m,
5o, às 17h e 21 h 15m, sáb., às 20h e 22h30m
e dom, às 18h e 21 h. Ingressos 4a, a CrS 150
e de 5o a dom., a CrS 500. e Cr$ 250,
estudantes e vesp. 5C, a CrS 250.

JARDS MAKALÉ — Apresentação do cantor e
compositor acompanhado da Banda do Pro-
zer. Participação do cantor Jorge Dangô e
Sidney Mottos. Direção de Jards Makalé.
Sala Sidney Miller (Funarte), Rua Araújo

Porto Alegre, 80. De 4o a sábado, às 21 h,
Ingressos a Cr$ 100. Até sábado.

DIVIRTA-SE COM BERTA LORAN—Apresen-
tação da atriz acompanhada dos bailarinos
Jean Paul e Oton Rocha Neto. Teatro da
Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De
4° a 6a, às 21 h30m, sáb., às 20h e 22h30m e
dom., às 20h, vesp. 5o, às 17h. Ingressos de
4o a 6o e dom., a CrS 350 e CrS 200,
estudontes e sób., a CrS 350.

REVISTAS

ESTA NOITE AS CALÇAS VOAM — Show de
travestis com texto de Geórgia Bengston.
Direção de Geórgia Bengston e Edson Farr.
Com Maria Leopoldina, Claudia Kendall,
Guildá, Nórika e Desirré. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51. (521-2955). De
3a a 6a, às 21hl5m, sáb., às 20h15m e
22hl5m e dom., às 19hl5m e 21h15m.
Ingressos de 3o a 5o e dom., a CrS 250 e 6° e
sáb., a CrS 300.

ALL THAT GAY/MIMOSAS DEVEM CONTI-
NUAR — Direção de Brigitte Blair. Espetáculo
de travestis com Camily, Shirley Montenegro,
Edy Starr, Alex Mattos e outros. Teatro Serra-
dor, Ruo Senador Dantas, 13 (220-5033). De
3a a sáb., às 21hl5m, dom., às 18h e 21h.
Ingressos de 3o a 5a, o Cr$ 250 e CrS 150,
estudantes e 6° a dom, o Cr$ 250.

TEM COISA NA ABERTURA— Revista musi-
cal de Cole e Álvaro Marzullo. Com Cole,
César Montenegro, Iara Silva. Participação
especial de Nilza Magalhães e Monique
Lamarque. Teatro Carlos Gomes, Pça. Tira-
dentes (222-7581). De 3a a 5o e dom, às 21 h,
6o e sáb, às 20h e 22h. Ingressos de 3a a 5o,
a CrS 300, CrS 200 e Cr$ 150 e de 6o a dom,
a CrS 400, Cr$ 300 e Cr$ 150.

GAY GIRLS — Revista musical com Nelia
Poulo, Veruska, Marlene Casanova, Claudia

Celestee Eduardo Allende Teatro Alasca, Av.
Copacabana, 1241. De 3a a 5a, às 21h30m.
6o às 22h, sáb, às 21 h e 23h e dom, às
19h30m e 21h30m., Ingressos de 3o, 5o, e
dom., a CrS 250 e Cr$ 200, estudantes, 6o., e
sáb., a CrS 300.

TEM XAVECO NO TABLADO — Texto do
grupo Papel Crepon. Direção de David Vare-
Ia. Com Eduard Roessler, Cristina Fracho,
David Varela, Ernesto Grandelle, Thiago
Monteiro, Maninha e outros. Teatro Leopoldo
Froes, Rua Professor Manoel de Abreu, 16.
(717-1600). De 3o a dom., às 21 h. Ingressos
a CrS 200. Até domingo.

Música
HEITOR ALIMONDA — Recital do pianista
interpretando peças de Schumann. Salão
Leopoldo Miguez, Escola de Música da UFRJ,
Rua do Passeio, 98. Hoje, às 17h30. Entrada
franca.

SONATA DE CAAAARA— Recital do conjunto
instrumental apresentando obras de Vivaldi,
Telemann, Graun, Bach, E. Aguiar e O.
Lacerda. Galeria Dezon, Av. Atlântico, 4240.
Hoje, às 21 h. Entrada franca.

UMA HORA COM MUSICA — Recital da
pianista Maria Josephina. Programa: Naza-
rethiana, Valsas Brasileiras, Improviso Ro-
mântico sobre o tema Rubem Azulay e
Congada, de F. Mignone. Sala Cecília Meire-
les, Lgo. da Lapa, 47. Hoje, às 19h. Ingressos
a CrS 
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RECITAL DE PIANO — Apresentação de Sér*
gio Barcelos e Ana Cândida Gomide. No
programa, obras de Schumann, Villa-Lobos e
Granados. Faculdades Integradas Estácio de
Sá, Rua do Bispo, 83. Hoje, às 21 h. Entrada
franca.

JOÃO PEDRO BORGES — Recital do violinis-
ta interpretando obras de Cimarosa, Sor,
Bach, Villa-Lobos, Sardinha e outros. Sala
Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Amanhã,
às 21 h. Ingressos a CrS 100.

SÉRIE MÚSICA CONTEMPORÂNEA BRASILEÍ-Z
RA—Concerto da Orquestra Sinfônica Brasi-
leira, sob a regência do maestro John Nec-
hling. Solista: Fernando Lopes. Programa:
Introdução, Seções • Coda, de Guilherme
Bauer; Mkro-Concerto para Flauta • Orques-
tra, de Nestor de Hollanda Cavalcanti (es-
tréia mundial); Poética, de Jorge Antunes;
Prismas Para Piano, de E. Widmer e Santos
Football Music, de Gilberto Mendes. Sala
Cecilia Meireles, Lgo. da Lopo, 47. Sábado,
às 16h30m. Entrada franca. Promoção do
JORNAL DO BRASIL

ARNALDO COhEN — Recital de piano. Pro-
grama: Partida ifl, de Bach, Sonata n° 7, de
Prokofieff; Balada n°s 1 e 2, e Scherzo rfs 1
e 2, de Chopin. Sala Cecília Meireles, Lgo.
da Lapa, 47. Sábado, às 21h.

ORQUESTRA DE CÂMARA DA RÁDIO MEC
— Concerto sob a regência do maestro
Nelson Ni lo Hach. Sala Cecília Meireles, Lgo.
da Lapa, 47. Domingo, às 21 h. Entrada
franca.

ESPETÁCULOS PARA A JUVENTUDE — Con-
certo da Banda de Música Campesina Fribur-
guense, seb a regência do maestro Roberto
Gonçalves. Teatro João Caetano, Pça. Tira-
dentes. Domingo, às 1 Oh. Ingressos a CrS 10.
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Televisão Teatro

Manhã
7:30 H —Teleeurso 2° Grau.

45 0 —TVE. Ginástica com Ya-
ra Vaz.

0 — Ginástica. Com Yara
Vaz.

8:15 0 — Teleeurso 2o Grau. Re-
prise.

O — Cozinhando com Arte.
30 GÜ —Sítio do Pica-Pau-

Amarelo. Hoje: A Gali-
nho dos Ovos de Ouro
(reprise).

E] — Papa-Lóguas. Desenho.
50 H] — Despertar da Fé.

9.00 H — Projeto Pré-Escolar. Pa-
tati Patota.

GÜ — TV Mulher. Programa
apres. por Marília Ga-
briela e Ney Gonçalves
Dias.

0 —Boió. Humorismo.
20 0 — Portaria 408.
30 O —Os Caçadores de Fan-

tasmas. Desenho.
40 13 —O Poder da Fé.

10.00 0

m
30 0

Se-

De-

Mary Tyler Moore
riado.
Super Robin Hood.

senho.
-0 Homem das Monta-

nhas.
Smokey, o Guarda

Legal. Desenho.

11.00 O —A Turma do Pica-Pau.
Desenho.

30 0 — Dlseomania. Com M.
Lima.

0 —Popeye. Desenho.

Tarde
12.00 0 —Aqui e Agora. Varie-

dades.
03 —Bozo. Humorístico.

25 0 — Bandeirantes Esporte.
30 0 —Globo Cor Especial. Ho-

je: Dinamite, o Bio-
nicão.

O — Maguila, o Gorila. De-
senho.

40 0 —Primeira Edlçòo.

1.00 0 —Globo Esporte.
0 —Programa Edna Sava-

get. Variedades.
Elo Perdido. Seriado.
Hoje. Noticiário e entre-

vistas com Sônia Maria
e Lygia Maria.

30 O —Johnny Quest. De-
senho.

50 0 —Vale a Pena Ver de No-
vo. Hoje: A Sucessora.

2.00 0 — Projeto Pré-Escolar. Pa-
tati Patota.

0—0 Povo na TV. Varie-
dades.

15 0 — Cara a Cara. Reprise da
novela.

30 0 —Sessão da Tarde. Fil-
me: Exo-man.

3.00 0 —Aqui e Agora. Varie-
dades.

4.00 0 —Ginástica. Com Yara
Vaz.

30 0 —Teleeurso 2° Grau.
0 — Sessão Aventura. Hoje:

Zé Colméía.
50 0 —TVE Vestibular.

5.00 0 —Show das Cinco. Hoje:
Popeye, Pernalonga,
Tom e Jerry.

20 0 —A Turma do Lambe-
Lambe. Infantil com
Daniel Azulay..
Globinho.

Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: A Gali-
nha dos Ovos de Ouro.

55 0 —Atenção. Jornalístico.

Noite
6:00 0 —As Três Marias — No-

vela de Wilson Rocha.
Direção de Herval Ros-
sano. Com Glória Pires,
Nádia Lippi e Maitê
Proença.

0 —Meu Pé de Laranja-
., Lima. Novela de Ivani

Ribeiro, adaptada do li-
vro de José Mauro Vas-
concelos. Direção de
Antônio Seabra e Edson
Braga. Com Dionisio
Azevedo, Alexandre
Raymundo e Baby Gar-
raux.

20 0 —Era Uma Vez. A Fada
Que Tinha Idéias.

40 0 —Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: Elemen-
tar Emília.

45 0 — Chips. Seriado.
50 0 —Jornal das Sete. Tele-

jornal local.
0 —Atenção. Noticiário.

55 0 —Dulcinéia Vài à Guer-
ra. Novela de Sérgio
Jockyman. Direção de
Henrique Martins. Com
Dercy Gonçalves, Paulo
Gonçalves, e Renata
Franzi.

7:00 0 — Plumas e Paetês. Nove-
Ia de Cassiano Gabus

Mendes. Direção de
Jardel Mello. Com José
Wilker, Ary Fontoura e
Elizabeth Savalla.

05 0
25 1

45 050 0
0

55 0

-TVE Vestibular.
•João da Silva. Novela
didática.

•O Pica-Pau. Desenho.
-Jornal Nacional.
-Atenção. Noticiário.
- 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.

0 —Futebol. Jogo: Argenti-
na e URSS, direto de
Buenos Aires.

10 0 — Premiòre 80. Filme:
Drama de Um Amigo.

15 0 —Moacir Franco Show.
Musical.

10.00 0
10 \±
15 E

45 0

-1980. Jornalístico.
-Semana Um. Pearl.
-As Mais Mais Interna-
cional. Paul McCart-
ney, Kate Bush, Barry
Manilow, Chicago e
Queen.

-Momento. Hoje: A Ca-
minho do Infinito (4o
parte).

8:00 0 —A Conquista. Novela
didática.

0 —Sessão Bangue-Ban-
gue. O Defensor dos
Bandidos.

10 0 — Coração Alado. Novela
de Janete Clair. Direção
de Roberto | Tal ma e
Paulo Ubiratan. Com
Walmor Chagas, Tarei-
sio Meira, Tetê Mediria
e Araci Balabanian.

45 0 —Teleeurso 2o Grau.
50 0 —Jornal Bandeirantes.

9:00 0 — É Preciso Cantar. Grupo
. folclórico do Peru.

11:00 0 — Barnaby Jones. Se-
riado.

10 0 —Jornal da Globo. Noti-
ciário.

15 0 —Atenção. Noticiário.
20 0 — Mannix. Seriado.
30 0 —CineMúsica. Filme: Mi-

nha Vida É Uma
Canção.

Madrugada
0:00 0 —Jornal da Noite.

20 0 —Cinema na Madruga-
da. Filme: Armadilha
de Aço.

Os filmes de hoje

BOM 

diretor de crianças e au-
tor de uma nostálgica ver-
são de As Aventuras de Tom
Sawyer, Norman Taurog es-
treou nos musicais dirigindo

Ethel Merman (Ondas Sonoras), depois,
Deanna Durbm (Louca Por Música),
Fred Astaire (Broadway Melody de
1940) e finalmente Minha Vida é Uma
Cançáo, que conta a longa associação
de dois grandes compositores popula-
res norte-americanos. Pontühado de cli-
chês do gênero, ojüme se agüenta gra-
ças á extraordinária bagagem musical
de Rodgers e Hart, vividos sem muita
empatia por Mickey Rooney e Tom Dra-
ke. Nem mesmo os números de canto e
dança, em geral superelaborados, des-
pertam muito interesse. (HUGO
GOMEZ)

EXO-MAN
TV Globo — 14h30m

(Ezo-Man) — Produçào norte-americana
de 1978, dirigida por Richard Irving. Elen-
co: David Ackroyd, Anna Schedeen, A
Martinez, Harry Morgan, José Ferrer, Mar-
tdn Speer, Jack Colvin, Jonathan Segai.
Colorido.
¦kit Jovem professor (Ackroyd), imobili-
sado da cintara para baixo após o ataque
de um assaltante, procura criar um mate-
rial especial que lhe permita se movimen-
tar. Feito para a TV.

DRAMA DE UM AMIGO
TV Globo - 21hl0m

i

(The Buddy System) — Produção norte-
americana de 1979, dirigida por Richard

Benedict. Elenco: John Gavin, Ed Nelson,
Randolph Powell, Phil Levien, Eddle Ben-
ton, Gwen Humble, Elinor Donahue, Ro-
bert Webber. Colorido
Filha de um médico (Nelson) quase morre
num acidente de automóvel por se achar
drogada e seu pai desconfia que foi um
colega (Powell) quem receitou a droga
para ela. Feito para a TV. Inédito na TV.

MINHA VIDA É UMA CANÇÃO
TV Globo — 23h30m

(Words and Muslc) — Produção norte-
americana de 1948, dirigida por Norman
Taurog. Elenco: Mickey Rooney, Tom Dra-
ke, Marshall Thompson, Janet Leigh, Bet-
ty Garret, Ann Sothern, Perry Como, Jea-
nette Nolan. Colorido.
++ Biografia romanceada da dupla de
compositores Richard Rodgers (Drake) e
Lorens Hart (Rooney), que de 1918 a 1943
compuseram canções para 27 peças musi-
cais e oito filmes.

ARMADILHA DE AÇO
TV Bandeirantes — 0h20m

(The Steel Trap) — Produção norte-
americana de 1952, dirigida por Andrew L.
Stone. Elenco: Joseph Cotten, Teresa.
Wright, Jonathan Hale, Eddle Marr, Wal-
ter Sande, Katherine Warren, Stephanle
King, Tom Powers. Preto e branco.

+* Cansado de uma vida honesta e cor-
reta, gerente de banco (Cotten) planeja o
roubo de um milhAo de dólares e foge parao Brasil durante um fim de semana, en-
quanto o desaparecimento do dinheiro
náo é descoberto. Leva consigo a mulher
(Wright), a quem dis tratar-se de uma
viagem de serviço.

Novelas
Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio
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Tarcísio Meira è~Vera TucEer. o amor •oração Alado

Am Três Marias, TV Globo, 18h - Afonso
pressiona GlMa pe» w caiar. Ramlro
encontra Luciano que lhe vira as costas.
Pela primeira vea Aluísio é sério e se
mostra apaixonado com Maria Joeé. Jonas
recobre consciência e quer ir embora logo.
GlMa se encontra com Jandira na missa
de Teresa.

i e Paetês, TV Globo, 19h- Jorge,
com Jeito, sugere a Rebeca transformar
Kadtr cm manequim. Cristiano resolve
conversar com Glorinha para saber sobre
a filha. Frsnds tenta se aproximar de
Lute. Jorge põe de novo Nadir para tora
do cano. Bianca fica maravilhada com o
pote de Otno vestido de smoking.

Catada Alada, TV Globo, aohlSm - Ka-
rany flea desnorteado pat Crystal lhe ter
dado um mès pan se entregar à polida.
Be Joga e Oca devendo mutto dinheiro a
Rtanilo, depois oferece a direçfio da ílbri-
ca a Jucá. Alexandra termina com Cláu-
dio. Jucá flua a Catucha sobre a hipótese
de separação. leda dis a Glorinha que
voltou com Alberto. Gabriel recusa-se a.
aer tratado por Roberta. Jucá se encontra
com Vlvlan.

O Um Pé de Laranja Lima, TV Bandeiran-
tes, 18h—Henrique conversa com Ario vai-
do e lhe dis que Irá contar a verdade a
Paulo. Lili comenta com Jandira que des-
cobriu a farsa de Diogo e Godóia. Jandira
conversa com Godóia diaendo que isto
ainda acabará maL Godóia chama Diogo e
lhe conta que UU descobriu que cies estio
fingindo. Diogo pede a Zezé para chamar
Paulo e lhe pede -a máo de Godóia em
casamento. Henrique, que vinha entrando,

ouve o pedido. Paulo concorda com o
casamento mas quer que o pedido seda
frito por Caetano. Lili se perturba ao saber
que Diogo pediu Godóia em casamento.
Zeaé percebe que Godóia está sofrendo.
Godóia comenta com Diogo que perdeu
Henrique definitivamente, e ele a abraça.

Dulcinéia Vai i Queira, TV Bandeirantes,
18h56m —Dulcinéia tenta tomar o punhal
de Mico e é ajudada por Poiflrio, que
acabara de chegar. Dulcinéia leva Mico
para o Mambembe e o apresenta a todos
como sendo seu novo "neto". Carolina vai
ao Mambembe e pede emprego a Dulci-
nela, como vedete. Depois de examiná-la,
Dulcinéia a aceita. Camilo continua a ten-
tar convencer os demais membros da AA-
MA a fechar o Mambembe. Dulcinéia man-
da Mico chamar sua irmá pare trabalhar
com ela. Mico chega com Rosa, sua lrmá,
no apartamento de Dulcinéia.

Um Homem Multo Especial, TV Bandei-
rantea, 19h55m — Jonathan diz a Beatriz
que eles predsam resolver com calma, pois
Marta poderá estragar a sua felicidade.
Vera diz a Norato que tem certeza que
Margareth foi assassinada a mando de
Marta e Olivia. A cidade se revolta com o
que aconteceu a Margareth. Marta, disai-
mulando, promete que o assassino será
punido. Mariana, em público, acusa sua
avó e sua máe de terem mandado assassi-
nar Margareth. Mariana e Marta discutem
Fernando toma a defesa da avó e também
discute com Marlpna Beatriz diz a Mina e
Edu que irá embora, mas que voltará para
buscá-las. Bóris pede a Drácula, já recupe-
rado, que faça justiça.

DEPOIS 

de uma excelente
carreira no Teatro Sesc da
Tijuca, aonde atraiu mais
gente do que qualquer outro
espetáculo de teatro decla-

modo, a vibrante montagem de Liberda-
de, Liberdade do jovem grupo Espaço
passa a apresentar-se no Teatro Expe-
fimental Cacilda Becker. A brilhante
pesquisa de Millor Fernandes e Flávio
Rangel sobre as lutas pela liberdade
desde os primórdlos da humanidade
continua sendo, com ou sem abertura,
um programa de permanente atualida-
de. (Yan Michalski)

LIBERDADE, LIBERDADE — Texto de Flávio
Rangel e Millor Fernandes. Dir. de Roberto
Azevedo. Com Fred Gouveia, Gê Menezes,
Iracema Nascimento, Neca Terra, Octacílio
Coutinho, Rodney Mariano, Suli. Teatro Ex-
perimental Cacilda Becker, Rua do Catete,
338 (265-9933). De 5o a dom., às 21 h.
Ingressos 5o a Cr$ 100 e 6a a dom. a Cr$ 200
e Cr$ 150, estudantes. Antologia de alguns
dos mais belos textos da literatura mundial
tendo por tema a liberdade, brilhantemente
organizada pelos dois autores.

ASSUNTO DE FAMÍLIA—Texto de Domingos
de Oliveira. Dir. de Paulo José. Com Fernan-
da Montenegro, Fernando Torres, Carmen
Silva, Ivan de Albuquerque, Francisco Dan-
tas, Ivan Mesquita, Marga Abi-Ramia, Soili
Eich, Luís Filipe de Lima, Arthur Muhlenberg.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(220-8394). De 3a a 6o, às 21 h. sáb, às 20h e
22h30m e dom, às 18h e 21 h. Ingressos 3o, a
Cr$ 200 e de 4o a dom, a CrS 400 e Cr$ 200,
estudantes. Um dia na vida de uma família
burguesa num casarão de Botafogo, às vés-
peras do suicídio de Getúlio Vargas, em
1954.

BODAS DE PAPEL—Texto de Maria Adelai-
de Amaral. Dir. de Cécil Thiré. Com Cláudio
Cavalcanti, Francisco Milani, Christiane Tor-
loni, Adriano Reys, Susana Faini, Thelma
Reston, Roberto Frota. Teatro Maison de Fran-
ce, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779).
De 4o a 6o, às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30m e dom., às 18h e 20h 15m. Ingressos
de 4o, 5° e dom. a Cr$ 400 e CrS 200,
estudantes, e 6a e sab. a Cr$ 400. No
segundo aniversário de casamento de um
jovem executivo, seus colegas de profissão e
as respectivas mulheres, reunidos numa fes-
tinha, revelam as ambições e as inseguran-
ças do assalariados milionários.

MORTE ACIDENTAL DE UM ANARQUISTA—
Texto de Dario Fó. Dir. de Helder Costa. Com
Sérgio Britto, Guida Vianna, Alby Ramos,
Antônio de Bonis, Fernando de Souza, Jack-
son de Souza. Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 2o (274-9895). De
4a a sáb., às 17h; 2o e 3o, às 21h30m.
Ingressos a Cr$ 300 e CrS 200, estudante.
Um louco—será louco mesmo? — desmonta
pacientemente, peça por peça, a construção
da mentira oficial que dissimula a verdadei-
ra história da morte de um preso político (14
anos).

MULHER MULHER — Texto e direção de
Maria Luiza Lacerda. Direção musical de
Antônio Carlos Soares. Com Cayetano Vicen-
tini, Fátima Malheiros, Alana Barrozo e Mô-
nica Mallet Racy. Teatro do Bolso Aiqgáar
Rocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-
1498). De 5o a dom., às 21 h30m. Ingressos a
Cr$ 200 e Cr$ 100, estudantes. Espetáculo de
formas animadas sobre a luta feminina
contra os preconceitos e estereótipos.

CAMPEÕES DO MUNDO — Texto de Dias
Gomes.' Dir. de Antônio Mercado. Com Leo-
nardo Villar, Angela Leal, Denis Carvalho,
Jonas Bloch, Jorge Cherques, Ivan Cândido,
Beatriz Lira, Ruthinea de Morais, Fernando
José, Clemente Viscaíno e outros. Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6695) De 3a a 6°, às 21 h30m, sáb. às 20h e
22h30m e dom. às 18h e 21 h30m. Ingressos
3°, a CrS 200 e Cr$ 100, estudantes e 4o 5o e
dom., a Cr$ 350 e Cr$ 250, estudantes; 6° e
sáb., a Cr$ 350. Em torno dos episódios do
seqüestro do Embaixador dos Estados Unidos
e da conquista da Copa do Mundo de 1970,
uma reflexão sobre um momento dramático
da recente História do Brasil.

OS POLÍCIAS — Texto de Slawomir Mrozek.
Dir. de Luís de Lima. Mús. de Alberto Rosen-
blit. Com Felipe Carone, Luís de Lima, Osmar
Prado, Solon de Almeida, José Carlos Peixo-
to, Lúcia Mauro, Maria Helen Dias. Teatro
Dulcina. Rua Alcindo Guanabara, 17 (220-
6997). De 4o a 6o e dom., às 21h.; sáb, às
20h e 22h; e vesp. dom, às 18h.; Ingressos
de 4° a 6o e dom., a Cr$ 250 e Cr$ 150,
estudantes, e sáb., a Cr$ 250. Como justificar
a manutenção dos aparelhos repressivos,
quando não existem mais subversivos para
serem reprimidos.

NAVALHA NA CARNE — Texto de Plínio
Marcos. Direção de Odilon Wagner. Com
Glória Menezes, Roberto Bonfim e Edgar
Gurgel Aranha.Teatro Vanucci. Rua Marquês
de S. Vieente, 52/3° (239-8595 e 274-7246).
De 4o a 6o, às 21h30m, sáb, às 20h30m e
22h30m e dom, às 19h30m e 21h30m.
Ingressos 4o, 5o e dom, a CrS 350 e Cr$ 250,
estudantes e 6o e sáb, a CrS 350. Uma
prostjtuta, um cáften e um homossexual
empregado do prostíbulo: três representantes
do universo dos oprimidos e marginalizados,
numa sufocante situoção-limite, em disputa
por algumas migalhas de calor humano.

CABARÉ VALENTIN—Coletânea de textos de
Karl Valentin. Dir. de Buza Ferraz. Mús. e dir.
musical de Caique Botkay. Com Ariel Coe-
lho, Juliana Prado, Caique Ferreira, Ricardo
Pavão, Gilda Guilhon, Luís Felipe Pinheiro,
Nena Ainhoren. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 4° a dom., às
21 h30m. Ingressos 4°, 5o e dom. a CrS 200 e
CrS 150, estudante; 6o e sáb. a Cr$ 300 e CrS
200, estudantes. Revelação do humor do
comediante alemão que exerceu grande in-
fluência sobre Bertold Brecht.

BLUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e
Wanderley Aguiar. Dir. de Wolf Maya. Com
Fábio Massimo, Miguel Carrano, Júlio César,
Luis Carlos Nino, Alexandre Regis, Luciano
Sabino, José Roberto Figueiredo, Fernando
César, Rogério Corrêa. Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746 e 256-
2640). De 3a a 6a, às 21 h30m; sáb., òs 20h e
22h30m; dom., às 19he21h. Ingressos de 3o
a 5o, a CrS 300 e Cr$ 200 estudantes, 6o Io
sessão de sáb. e dom, a CrS 350 e Cr$ 200,
estudantes e 2o sessão de sáb, a Cr$ 350.
Cinco adolescentes vindos de diversos am-
bientes familiares e sociais enfrentam a
barra pesada da marginalidade e do prosti-
tuição masculina.

O TREZE — Comédia de Sérgio Jockyman.
Dir. de Antônio Abujamra. Com Paulo Gou-

lart e Oswaldo Loureiro. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346).
De 4o a 6a, às 21h30m, sáb. às 20h30m,
22h30m, dom, às 18h e 21h30m. Ingressos
de 4o, 5° e dom, a Cr$ 350 e CrS 200, e 6° e
sáb, a Cr$ 350. Enquanto o rádio vai trans-
mitindo o vaivém dos resultados de um
domingo de futebol, um Industrial e seu
motorista negociam a posse de um cartão da
Loteria Esportiva.

NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR —
Texto e dir. de Naum Alves de Souza. Com
Marieta Severo, Analu Prestes, RodrigoSan-
tiago, Mário Borges. Teatro Gláucio Gill,
Praça Cardeal Arcoverde (237-7003). De 4o a
sób., às 21h30m; dom., às 18h30m. Ingres-
sos de 4a a 6o e dom, a Cr$ 250 e Cr$ 150,
estudante, sáb, a CrS 250. Lírica evocação
dos acontecimentos e sentimentos perdidos
no passado de uma família comum.

O SENHOR É QUEM? — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Jorge Dória,
Margot Mello, Elclo Romar, e José Santa
Cruz. Teatro Copacabana, Av. Copacabana,
327 (257-1818, R. Teatro). De 4o a 6o edom.,
às 21 h30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp. 5a
às 17h e dom., às 18h. Ingressos 4°, 5a e
dom., a CrS 350 e CrS 200, estudantes, 6a e
sáb., a CrS 350 e vesp. 5a, a Cr$ 200. Numa
abordagem cômica, o angustiante drama de
um homem que acorda sem saber quem é,
onde está e como foi parar ali.

TOALHAS QUENTES — Comédia adaptada
por Bibi Ferreira de um original de Marc
Camoletti. Dir. Bibi Ferreira. Com Suely Fran-
co, Otávio Augusto, José Augusto Branco,
Tamara Taxman e Maria Pompeu. Teatro
Mesbla, Rua do Passeio, 42/56 (240-6141).
De 3o a 6a, às 21hl5m, sáb, às 20h e
22h30m, dom, às 18h e 21hl5m. Ingressos
de 3o a 5a e dom., a CrS 250 e Cr$ 150
(estudantes). 6a e sáb, a Cr$ 300. Na sua
casa de campo em Petrópolis, um casal
recebe três hóspedes para um fi m de semana
repleto de quiproquós e Intenções equívocas.

BRASIL- DA CENSURA À ABERTURA—Texto
de Jô Soares, Armando Costa, José Luiz
Archanjo e Sebastião Nery. Dir. de Jô Soares.
Com Marília Pera, Marco Nanini, Sílvia Ban-
deira, Geraldo Alves. Teatro da Lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e 274-
7748). De 4G a 6°, às 21 h30m., sáb. às 20h e
22h30m, e dom. às 19h. Ingressos de 4° a
sáb. a Cr$ 400 e dom. a CrS 400 e Cr$ 200,
estudantes. Show satirizando os costumes
dos políticos brasileiros nas últimas décadas,
através de suas amostras particularmente
pitorescas (14 anos).

O ÚLTIMO DOS NUKUPYRUS — Revista de
Gugu Olimecha e Ziraldo. Mús. e dir. de Zé
Zuca, com a colaboração de Sérgio Ricardo.
Dir. de Luiz Mendonça. Com Martho Ander-
son, Tônico Pereira, Roberto Roney, Uva Nino,
Alice Viveiros de Castro, Jalusa Barcelos,
Everardo Sena, Nádia Carvalho e outros.
Cine Show de Madureira, Rua Carolina Ma-
chado, 540 (359-8266). De 4° a dom., às
21 h. Ingressos 4° e 5° a CrS 150,6° e dom. a
Cr$ 200, sáb. a Cr$ 250. História de um
índio que vem descivilizar o Brasil.

TRANSAMINASES — Texto de Carlos Vereza.
Dir. de Paulo José. Com Armando Bogus,
Antônio Pedro, Carlos Vereza. Teatro Glauca
Rocha, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De
4° a 6°, às 21 h; sáb., às 20h e 22h30m;
dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4° a 6o e
domingo a CrS 250 e Cr$ 150, estudante ;
sáb., a Cr$ 250. Premiado como a melhor
comédia no último Concurso de Dramaturgia

Dança
EKATERINA MAXIMOVA E VLADIMIR VASSI-
LIEV — Espetáculo dos bailarinos russos
acompanhados pelo Bole do Teatro Guaíra.
Programa: Bailei O Quebra-NoxM, música
de Tchaikovsky, coreografia de Carlos Trin-
cheiras. Teatro Municipal(262-6322). Sexta-
feira, sábado, às 21 h e domingo, às 18h.
Ingressos a Cr$ 2 mil, platéia e balcão nobre,
a CrS 1 mil, balcão simples e a Cr$ 400,
galeria.

Artes
Plásticas
RAGNAR LAGERBLAD - Pinturas. Galeria
Macunaíma Funarte, Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80. De 2° a 6°, das 10 às 18h. Inaugura-
ção, hoje, às 18h. Até dia 19.

SYLVIA GOYANNA— Cerâmica e porcelana.
Tempo Presentes, Rua Visconde de Pirajá,
444 — loja 123. De 2a o 6°, das 9h às 18h.
Inauguração, hoje, às 18h.

GRAVURAS E ESCULTURAS — Coletiva com
trabalhos de Ana Lúcia Miguel, Newton
Cavalcanti, Vera Roitman, Flávia Tavares,
lan Bennett, Marta Gamond e outros. Museu
da Funarj, Rua Presidente Pedreira, 78 —
Ingá. De 3" a domingo, das 13h às 17h.
Inauguração, hoje, às 21 h. Até dia 4 de
janeiro.

COLETIVA — Desenhos, gravuras e escultu-
ras de Haroldo Barroso, Lena Bergstein, Su-
san LEngle, Ana Linneman, Lyria Palombini,
Tenreiro e outros. Galeria Imagem, Av. Co-
pacabana, 978. De 2o a 6°, das 1 Oh às 18h.
Até dia 15. Inauguração hoje, às 21 h.

PRESCILIANO SILVA — Desenhos. Galeria
Maria Augusta, Av. Atlântica, 4240. De 2a a
sáb. das ÍOh às 21h. Até dia 12.

IX EXPOARTE — Mostra de 1600 trabalhos
de 1300 alunos. Centro Educacional Calous-
te Gulbenkian, Rua Benedito Hipólito, 125.
De 2° a 6a, dos 1 lh às 19h. Até dia 12.

OS DEZ — Coletiva de pinturas, gravuras e
desenhos de Barbara Hames, Fronçoise Pe-
ret, Lilia Sampaio, Maria Carmem Acioly e
outros. Grêmio Cultural Pixinguinha, Rua do
Catete, 228/301. De 2o o 6°, das 14h às 22h.
Até dia 15.

ANTIGAS IMAGENS DA INDUSTRIALIZA-
ÇÃO NO BRASIL — Mostro fotográfica. Fa-
culdade Hélio Alonso, Praia de Botafogo,
266. De 2° a 6°, das 14h às 22h. Até
amanhã.

JORGE GUINLE — Desenhos. Galeria An-
dréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207. De 2°
a 6°, das 13h30m às 20h. Até dia 30.

QUADROS VIVOS — Mostra dos trabalhos
em cerâmica de Laerte Fidelis. Oficina de
Música da Santa Ursula, Rua Farani, 52. De
2a o 6. das 9h às 20h. Alé amanhã.

do SNT, o texto revela inesperados aspectos
grotescos no relacionamento entre torturado
e torturadores, numa prisão política.

RASGA CORAÇÃO — Texto de Oduvaldo
Vianna Filho. Dir. de José Renato, com Rogé-
rio Fróes, Maria Gislene, Ana Lúcia Torre, Ary
Fontoura, Richard Riguetti, Isaac Bardavid,
Elízio José, Guilherme Karan, Oswaldo Lou-
zado, Sidney Marques Teatro João Caetano,
Praça Tiradentes, (221-0305) de 3° a 6", às
21 h sáb., às 19h30m e 22h30m e dom., às
18h e 21 h. Ingressos 3° a dom., a Cr$ 200
(platéia e balcão nobre) e a Cr$ 100 (balcão
simples). Tendo como painel de fundo a
Historia do Brasil das últimas quatro déca-
das, o autor, na sua magistral obra-
testamento, mostra com lirismo, ternura •
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.

CAFÉ DA MANHÃ — Texto e di r. de João das
Neves. Com Simone Hoffmann, Axel Ripoll,
Leonor Gotlieb, Lene Nunes, Márcia Leite e
Antônio Pompeu. Teatro Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). De 4° a
sáb., às 21h30m; dom., às 18h e 21h30m.
Ingressos a Cr$ 250 e Cr$ 150, estudantes.
Um jovem casal que briga, um insólito
assaltante e uma estranha visitante atacam
sucessivamente a mulher abandonada; vio-
lência em clima de realismo fantástico.

QUEM CASA QUER CASA.. E OUTRAS COU-
SAS MAIS — Texto de Martins Pena adapta-
do por Wolf Maya. Dir. de Wolf Maya. Mús.
de Ubirajara Cabral. Com Agnes Rsntoura,
Maurício Loyola, Camilo Bevilacqua, Claudia
Costa e outros. Teatro do Sesc de São João de
Meriti, Rua Manoel Alvarenga Ribeiro, 66
(756-4615), São João de Meriti. De 5a a
dom., òs 20h30m. Ingressos 5a e 6° a Cr$ 80,
sáb. e dom. a CrS 120. A comédia Quem
Casa Quer Casa enxertada com trechos de
outras peças de Martins Pena e transformada
num alegre musical.

OS ÓRFÃOS DE JÂNIO — Texto de Millor
Fernandes. Dir. de Sérgio Britto. Com Tereza
Raquel, Suzana Vieira, Vera Fajardo, Cláu-
dio Corrêa e Castra, Milton Gonçalves e Hélio
Guerra. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de'
São Vicente, 52 — 2° (274-9895). De 4° a 6°,
às 21 h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 4a, a 6° e dom., a
CrS 400 e Cr$ 200, estudantes e sáb., a CrS
400. Reunidos ao acaso num bar, cinco
personagens representativos de diversas fal-
xas do panorama humano do Rio fazem o
balanço das suas vidas, e do universo em
que elas se desenrolaram nos últimos 20
anos.

A CAMA COM TUDO EM CIMA — Comédia
de Gugu e Amandio Silva Filho. Dir. de
Augusto Olímpio. Com os autores, o diretor,
Nice Fitaroni, Fátima Leite, Maria InêsSayão.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 17 (240-
1135). De 3° o dom., às 19h; Ingressos a CrS
200. Quatro episódios mostrando paquera-
dores, adultérios e diversos incidentes tendo
por objetivo a cama do título.

MONSIEUR BARNETT —Texto (representado
em francês) de Jean Anouilh. Dir. de Bernard
Seignoux. Com Evelyne Fridman, Claude
Hagenauer, Jacquelinejrouvé, Roland Pille.
Aliança Francesa de Copacabana, Rua Duvi-
vier, 43 (reservas pelo tel. 541 -9497, de 4o a
6°). De 5° a sób., às 21 h. Ingressos a CrS 100
e Cr$ 50, alunos e sócios da Aliança.

AS 
kombis da campanha

Teatro para o Povo esta-
rão diariamente, das 8h

às 20h, vendendo ingressos a
preços mais baratos para peças •
teatrais em cartaz na cidade. O
preço dos ingressos é de Cr$ 100
(espetáculos de adultos) e Cr$
50 (espetáculos infantis). As
kombis estaráo hoje no Leme
(em frente ao Mériàien), Ttíuca
(em frente ao América Futebol
Clube), Rua S. José (esquina de
Av. Rio Branco), Shopping Cen-
ter da Gávea, Lgo. do Machado,
Shopping Center Rio-Sul, Pça)
Gal. Osório (Ipanema).

Rádio Jornal
do Brasil

AM — ZYJ 453 — 940 KHz

9h05m — Debate. Apresenta-
çâo de Eliaklm Araújo. Partici-
pação de André Luiz Azevedo e
apoio do Departamento de Ra-
dlojornalismo.

FM Estéreo
ZYD-460 — 99,7MHz

A programação de música clássi-
ca é a seguinte:

HOJE
20h — Transmissão QuadrafOnlca—
SQ — Abertura e Música do Venus-
bert, da ópera Tannhanser, de Wag-
ner (Karajan—23:43); Concerto n* 1,
em Ml Bemol, pan Plano e Oiques-
tra, de Li-Bt (Ohlsson—18:15); Cjrda-
Use et le Chèvre-Pied — Solte n* 2,
de Piemé (J.B. Mari - 15:15)

21b05m — Stereo, 2 Canais —
Cbants Populalres, de Ravel (Vlcto-
ria de los Angeles—10:28); Concerto
Grosso n* 4, em Li Menor, de Scar-
latti-Avison (Marriner—11:05); Con-
certo n* 1, em Mi Menor, para Piano
e Orquestra, Op. 11, de Chopin (Ar-
rau — 42:19); Sinfonia n* 41, em D6
Maior (Júpiter), K 551, de Mozart
(Karajan - 30:10); Valsas Poéticas,
de drenados (Williams—7:38); Oito'
Miniaturas para Orquestra, de Ro-
que Cordero (Paul Freeman—12:28).

AMANHÃ
20h — No Reino da Natureza —

Abertura, Op. 91, de Dvorak (Kube-
lik —14:13); Concerto em Sol Maior,
para Piano e Orquestra, de Haydn
(Benedetti-Michelangeli-23:19); UI-
rapuru, de Villa-Lobos (Stokowski—
13:40); Cenas Infantis, Op. 15, de
Schumann (Arrau—19:58); Concerto
Grosso n" 5, em Ré Menor, de Scar-
latti-Avison (Marriner —10:34); Trio
Em Sol Menor, para Piano, Violino e
Cello, de Smetana (Beaux Arts —
27:03); Réquiem, de Cimarosa (Ame-
ling, Finnila, Vrooman e Widmer, co-
ros e orquestra do Festival de Mon-
treux, regência de Vittorio Negrl —
59:40).
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Cartas
Aviação

Gostaria de responder à polêmica que se
travou no JORNAL DO BRASIL, em defesa
dos Irmãos Wright, embora respeitando a
cultura dos missivistas e a importância da
contribuição norte-americana à aviação,
que hoje em muito suplanta o nosso pionei-
rismo.

O invento dos Irmãos Wright foi remetido
ao exterior, porque o Smlthsonian InBtltute,
de Washington, recusou considerar compro-
vado o vôo dos Irmãos Wright por mais de 20
anos. Assim, tiveram de expor seu invento
no Museu de South Kensingtor. na Inglater-
ia (página 194 do livro de Henrique Dumont
Villares Quem Deu Asas ao Homem). A
dúvida portanto não é dos brasileiros e sim
de seus próprios irmãos de nascimento. Con-
tudo, a certeza 6 nossa.

A foto do vôo dos Irmãos Wright, publica-da anos mais tarde, foi bastante discutida. A
Dlustration, de Paris, de 6 de junho de 1908,
põe um dúvida ser um documento verdadel-
ro, em exemplo (página 182, do mesmo
livro).

Deixemos contudo a defesa do invento
aéreo ao próprio Santos Dumont. Sáo suas
palavras:"Só em 1908 ê que os Irmãos Wright
vieram à França mostrar pela primeira vez
seu aparelho. Haviam-no guardado em se-
gredo, diziam eles, durante cinco anos, des-
de o seu primeiro vóo de 17 de dezembro de
1903. Com efeito, nenhum jornalista, de tão
perspicaz, da Imprensa dos Estados Unidos
se abalançou a ir assistir aos vôos, controla-
los, aproveitando o assunto para a mais bela
reportagem da época. Ora, em 1904, na Ex-
posição de Sáo Luiz, isto é, na época em queos Wright diziam que sua máquina voava há
um ano (e Sáo Luiz ficava a poucas centenas
de milhas de Dayton), havia a ganhar um
prêmio de 500 mil trancos, do mesmo valor
da oferta de 1908. E, nessa ocasião, nenhum-
direito de patente a ceder? Mas esses SOO mil
francos não interessaram aos dois irmãos.
Preferiram esperar quatro anos e meio e
viajar 10 mil quilômetros, para disputar a
oferta francesa, no momento em que eu
próprio, os Farman, os Blériot e outros voá-
vamos. Já logo depois dos Irmãos Wright,
aparece Levavasseur com o Aeroplano An-
tolnette, superior a tudo quanto entáo exis-
tia. Levavasseur trabalhava havia Já 20 anos
em resolver o problema do vôo, poderia,
pois, dizer que o seu aparelho era cópia de
outro construído muitos anos antes. Mas
náo o fez". '

"O que diriam Edison, Graham-Bell ou
Marconi, se depois que apresentaram em
gúblico 

a lâmpada elétrica, o telefone e o
slégrafo sem fios, outro inventor se apre-

sentasse com uma lâmpada elétrica melhor,
telefone ou aparelho de telégrafo sem fios,
dizendo que os tinha construído antes de-
les? A quem a humanidade deve a navega-
çáo aérea pelo mais pesado que o ar? As
experiências dos irmãos Wright, feitas ás
escondidas (eles sáo os próprios a dizer quefizeram todo o possível para que náo trans-
plrasse nada dos resultados de suas expe-
riências) e que estavam tão ignorados no
mundo, que vemos todos qualificarem os
220 metros de "minuto memorável na nisto-
ria da aviação"; ou aos Farman, Blériot e a
mim, que fizemos todas as nossas demons-
trações, diante de comissões científicas e em
plena luz do sol"?

Assim torna-se bizantino discutir se fo-
ram ou náo descobridores da América ou do
Brasil, homens que vieram a estas terras,
antes de Cristóvão Colombo e Pedro Alvares
Cabral

O invento, da mesma forma que a desço-
berta, só é válido quando divulgado.

Contudo, em Mateus, V. 14-16, está a
resposta, sobre medidas:"Não pode esconder-se uma cidade situa-
da sobre um monte, nem acendem uma
lucerna e a põem debaixo do alqueire, mas
sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a
todos os que estão em casa." Win de Jesus
Almeida de Oliveira — Rio de Janeiro.

Esporte bretão
Em matéria de futebol, quando cronistas

ou quaisquer pessoas — em qualquer con-
versa ou discussão, paixões e pontos-de-vista envolvendo o atual e medíocre esporte
bretáo destes Brasis—referem-se ao futebol
que se praticava nas priscas eras de 1945,46,
47, e 48 sáo tachados de saudosistas contu-
mazes. Mas naqueles tempos jogadores dó
Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e
América, considerados os "grandes", náo
usufruíam de altíssimos e inflacionadlssi-
mos salários, sem falar nos extremos cuida-
dos médicos e nas mordomias de hoje. Mas
náo eram derrotados por quaisquer serra-
nos, americanos e goltacazes da época.

Ora, hoje em dia o que se vê é só exigên-
cia De luvas, moradias, carros, em troca de
falta de sangue e amor à camisa que vestem,
carreando para os clubes rendas _tissimas
proporcionadas pelas iludidas e ingênuas
torcidas que se deslocam a alhures e algures
longínquos, para o fim dos sofridos 90 minu-
tos terem de dar vazão às suas frustrações e
iras, destruindo aramados e dependências
dos Já precários e impraticáveis estádios dos
umes chamados pequenos—que hoje derro-
tam tranqüilamente qualquer time chama-
do grande. E não me venham dizer os vicia-
dos no refrão "são 11 contra 11" que futebol"náo tem lógica". Pergunto: só altos salários
tèm lógica?

Time que paga altos salários tem obriga-
ção de vencer. Caso contrário, desconto per-centual no salário. Não exigem bicho porvitória? Da maneira que anda a mediocrida-
de do futebol dos clubes, cuja folha de
pagamento se compara à das empresas de
alto gabarito, só mesmo um decreto estatu-
tário do clube: derrota para time grande,tanto de desconto; derrota para time peque-no, tanto e mais de desconto. Pensando
bem, emprego de jogador nos clubes chama-
dos grandes é aquela tranqüilidade em ma-
teria de riscos salariais. Ivan Vignieri—Rio
de Janeiro.

Certa vez, o time do Flamengo entrou em
campo com o firme propósito: acabar com a
escrita. Naquela época (não me lembro a
data), o time da Gávea venceu por 2 a 0,
acabando com a escrita de cinco anos. De lá
para cá, o Flamengo só tem feito cara dura
com o Botafogo, apesar do infeliz 6 a 0 em
1972.

O que quero dizer é que o time de Borer
deveria entrar em campo decidido a vencer
o Vasco da Gama (time que só joga bem
contra o Botafogo), nem que os jogadorestivessem de passar por um psicólogo. Mas o
presidente Charles Borer não quer gastardinheiro nem com jogadores de alt o nível.

Como botafoguense, parabenizo a exce-
lente matéria Botafogo no Borer, escrita
pelo também excelente Carlos Eduardo No-
vaes. Quem se acostumou a ver (e a ter)
Garrincha, Nílton Santos, Didl, Amarildo,
Zagalo, Quarentdnha, Jalrzlnho, Gerson e
outros, hoje tem de viver do passado e
carregar nas costas mil e uma gozações
(uma delas, de que todo botafoguense é
saudosista).

A imprensa tem ajudado o Botafogo e
todos os botafoguenses. Lemos criticas seve-
ras ao regime Borer, mas nem assim o "dita-
dor" toma Jeito (é o Somoza do futebol).

Espero que a torcida alvl-negra continul
em greve e que toda a imprensa continul do
lado do Botafogo, no sentido de ajudar esse
time que só deu orgulho à Seleção Brasilei-
ra Afinal, o Glorioso é até hoje o time quemais deu Jogadores à Seleção. Mas hoje é só
um mero participante dos campeonatos.
Nelson Tangeria! — Rio de Janeiro.

Obras imaginadas
Fiquei surpresa com notícia publicadana Revista do Domingo sobre obras realiza-

das em Niterói. A impressão que se tem é a
de que Niterói ressurgiu das cinzas. Obras
acabadas e em andamento é o que não falta.
Melhor do que isso, só se fosse verdade.
Infelizmente, nem tudo é. Não se pode negar
que muita coisa tem sido feita. Algumas
merecem aplausos, como a restauração do
Campo de São Bento. Outras, porém, são
verdadeiros atentados ao bom senso. Cito
como exemplo os terminais rodoviários, na
orla marítima, cujos abrigos são feitos em
ferro batido, todo trabalhado, e que em
breve estarão caindo aos pedaços, corroídos
pela ferrugem Na melhor das hipóteses,
terão de ter permanentemente retocada a
pintura, o que no mínimo será um desperdí-
cio do nosso dinheiro.

Entretanto, na tal reportagem o que mais
me incomodou foi a pretensa recuperação
das Igrejas de São Francisco Xavier e São
Domingos. Moro em São Francisco e posso
assegurar que pelo menos ali nada foi feito.
Deus queira que realmente o Prefeito con-
clua as obras que imaginou. São todas ne-
cessárias. Mas era bom que se acabasse com
essa mania de fazer cartaz à custa de inver-
dades publicadas na imprensa. Meu marido
está certo quando diz que "esse pessoal"
pensa que o povo é burro. Isabel Torres —
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação no
todo ou em parte entre as que tiverem assinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.

LIVROS & AUTORES

Uma comédia fantástica sobre uma moça bonita, um
bookmaker e uma garotinha em quem eles apostaram

seus corações !
WJ2LTER MMTnmU-JÜLIE ANDREWS
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MEMÓRIAS DE
ADOLESCENTE

EWELSON 

Soares Pinto — que ao pu-
blicar A Crônica do Valente Parintins
foi considerado "uma das mais sólidas

vocações de romancista" do inicio dos anos
70 — está de volta com um novo romance.
Seu titulo é O Rei de Paus, publicação da
Editora Cultura, São Paulo. Ao contrário do
anterior, que se estendia por mais de 800
páginas, este novo livro de Ewelson tem
apenas 214. É um romance sobre a escola ou,
nas palavras de um critico que leu os origi-
nais, "relato alegórico da esquizofrenia como
doença da opressão" através da história liidl-
co-amorosa de um adolescente da década
passada. Fluminense de Itaperuna, Ewelson
vive em São Paulo, onde é promotor público.

OUTROS LANÇAMENTOS
Era uma Vez Três—Textos de Ana Maria

Machado sobre reproduções de pinturas de
Alfredo VolpL Volume inicial de uma série
destinada a falar de artes plásticas às crian-
ças. Editora Berlendis & Vertecchia, Rio. 44
páginas, encadernado.

Última Viagem—Novo romance de San-
tos Moraes, relatando o drama de um ho-
mem às voltas com fantasmas do passado,
frutrações e angústias que lhe consomem a
alma e o corpo. Santos Moraes publicou três
livros de poesia, quatro peças de teatro e
dois outros romances, Menino Joào e Os
Filhos do Asfalto. Com A Última Viagem
ganhou o Prêmio do INL. Editora José Olym-
pio. 105 páginas, Cr$ 200.

O Pirol Brasileiro — Crônicas, contos e
poemas de Marisa Raja Gabaglia, apresenta-
dos por Aurélio Buarque de Holanda Ferrei-
ra. Editora Nova Fronteira, 196 páginas, Cr$
280.

A Cidade do Salvador 1549 — Dando
início à reedição de toda a obra de Edison
Carneiro, a Civilização Brasileira publica um
volume com dois livros do autor baiano: a
reconstituição histórica da Bahia no inicio
da colonização e A Conquista da Amazônia.
284 páginas, Cr$ 380.

Exercidos de Filosofia — Ensaios de
José Arthur Gianotti sobre ciência, intelec-
tualidade, Durkheim, Althusser e trabalho.
Reedição. Editora Vozes. 155 páginas, Cr$
250. Outros lançamentos da Vozes: Sâo Pau-
lo, o Povo em Movimento — Textos de Paul
Singer, Vinícius Caldeira Brandt, Clóvis
Moura, Fernando Henrique Cardoso e ou-
tros. 230 páginas, Cr$ 300; O Que É Religião?
— ensaios de Mircea Eliade e 12 outros
autores, teólogos, antropólogos, sociólogos.
117 páginas, Cr$ 100; Prática Clínica da
Moderna Psicanálise em Grupos — Obra
para profissionais, de José Gerscovich. 108
páginas, Cr$ 200; O Psicodiagnóstico de Her-
mann Rorschach — Atlas e dicionário dos
testes de Rorschach, organização de Alba
Gomes Guerra. 327 páginas, Cr$ 900.

Os Militares e a Democracia — Análise
do pensamento do Marechal Castello Branco
através dos seus discursos presidenciais, por
Eurico de lima Figueiredo, professor da
UFF. Editora Graal. 139 páginas.

A Grande Revolução de Outubro e a
América Latina — As repercussões da revo-
lução chefiada por Lénine, segundo o nisto-
riador soviético Boris Koval. Editora Alfa-
Omega. 208 páginas, Cr$ 330.

Direito Agrário e Processo Fundiário —
Estudo de dois períodos distintos da forma-
ção do Direito Agrário no Brasil, tendo como
base o processo fundiário da Amazônia. O
autor, Benedicto Monteiro, foi Secretário de
Agricultura do Estado do Pará. Editora PLG
Comunicação. 222 páginas.

Obstetrícia — Primeiro volume da série
Cadernos de Enfermagem, ao qual se segui-
rão Ginecologia e Pediatria. Os autores são
Rogério Rocco e Solange Sáchez, ambos da
Unirio. 208 páginas.

Bororós — Estudo de J. Romão da Silva
sobre a origens e a lingua dos indios bororós.
Editora Vertente, Rio. Dois volumes, 46 pági-
nas cada.

DOIS POETAS DE
HOJE E UM DO
SÉCULO XVIII

^-________HP :— üa Br

Neide Archanjo

NEIDE 

estreou em 1964 com o
livro Primeiros Ofícios da Me-
mória, publicado pela Editora
Massao Olmo. A critica de São
Paulo considerou Ofícios a me-

lhor estréia do ano. Depois disso Neide
publicou O Poeta Itinerante (1968) e Qui-
xote, Tango e Foxtrote (1975). Agora, lan-
ça pela Editora Nova Fronteira, do Rio, o
volume Escavações (116 páginas, Cr$ 250),
reunindo quatro poemas longos e duas
dezenas e meia de poemas breves, todos
escritos recentemente. Carlos Felipe Moi-
sés, que prefacia Escavações, define a poe-
sia atual da autora como "um lirismo
amoroso perfeitamente alheio ao derrama-
mento sentimentalista e à pieguice que
comprometem nossa tradição poética",
destacando ainda a transparência e a con-
cisão de sua linguagem.

Outro poeta contemporâneo de volta
às livrarias è Reynaldo Valinho Alvarez,
de quem a Editora Tempo Brasileiro pu-
blica O Solitário Gesto de Viver (79 pági-
nas). Primeiro lugar entre os 500 concor-
rentes ao Prêmio Fernando Chinaglia
1979,0 Solitário Gesto de Viver foi consi-
derado obra "forte" e "marcante" pela
comissão julgadora do concurso, da qual
fizeram parte, entre outros, Stella Léonar-
dos e Octavio de Faria.

Um clássico da poesia brasileira, que
não freqüentava os prelos desde 1944, é
reeditado esta semana pela Civilização.
Trata-se de Viola de Lereno, que aparece
com prefácio de Francisco de Assis Barbo-
sa e apresentação de Mario da Silva Brito
(427 páginas, Cr$ 600). Lereno Selinutino
era o nome arcádico de Domingos Caldas
Barbosa, mulato carioca que viveu em
Lisboa no século XV__, onde se tornou
extremamente popular graçasàs letras de
suas modinhas e lundus.

n

EM RESUMO

EDITADO 

em Portugal por Lyon de Castro,
Anarquistas, Graças a Deus, memórias da
brasileira Zélia Gattai, foi lançado festiva-

mente esta semana em Lisboa com a presença da
autora. Os jornais lisboetas acolheram com gran-
de simpatia o livro de Zélia. Fernando Namora,
Natália Correia e Urbano Tavares Rodrigues fo-
ram alguns autores portugueses que escreveram
sobre Anarquistas, Graças a Deus. Este último,
presidente da Associação Portuguesa de Escrito-
res, disse que o livro é "um testemunho deveras
interessante sobre a radicaçao no Brasü e o
abrasUeiramento de uma famüia de imigrantes
italianos; imagem significativa do calàeamerúo de
raças e culturas que produziu um dos povos mais
fascinantes do nosso tempo".

Livros infantis
brasüeiros — es- •$*-
pecialmente os ^£3 ^.da Editora Atica Vw^«_,
— estão encon- ^W^n.
trando um bom > '" ' 

ÇNmercado no Ja- I , i;; ,ífcv
páo. São vendi- K * -"*%
dos nas livrarias
de Tóquio com
um encarte no
qual se apresenta
a tradução japo-
nesa do texto.

A recém- •'! Rn
criada Associa- .
çáo Brasileira de Professores de Teoria Lüerária
vai realizar em março próximo, em Campina
Grande, um Ciclo de Estudos Nordestinos. Eliza-
beth Marinheiro e Helena Parente Cunha são
presidente e vice-presidente da Associação.

Estatísticas recentemente divulgadas indicam
que a produçáo atual de livros na Argentina é de
cerca de6mü títulos (novos e reeditados) por ano,
com uma tiragem de 29 milhões de exemplares.
Desse total, só 55% destinaram-se ao mercado
externo. Na Costa Rica, praticamente o único paísda América Central onde existe uma indústria
editorial organizada, há 15 editoras (só sete sáo de
capital privado), com produção anual de 300títulos novos, 60% dos quais obras de natureza
didática.

DEPOIS DA
CONSULTA, O POEMA

PSIQUIATRIA, 

oftalmologia, pediatria e
patologia sào as especialidades dos mem-
bros da diretoria da Sociedade Brasileira

de Médicos Escritores, que acaba de realizar no
Rio o seu oitavo congresso. O objeüvo do encontro
foi principalmente premiar poesias de autores
médicos. Mas aproveitam a ocasião para falar
sobre a vida literária de Guimarães Rosa, quetambém foi médico. Com sede no Rio, a Sociedade
existe há mais de 10 anos e tem, como um de seus
membros honorários, o memoriallsta Pedro Nava
Reunidos na Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro, 60 participantes cumpriram um
programa de três dias e, a exceção de uma confe-
rência sobre os pioneiros no tratamento do câncer,
proferida pelo Dr Jorge Marsillac, esqueceram sua
prática médica e sua literatura científica parase
dedicarem apenas à literatura. Com representai»-
tes de quase todo o Brasil, tiveram oportunidade
de repetir o que fazem uma vez por mês: as
tertúlias Pança Sed Bona (pouca coisa, mas boa).
O porquê da existência da Sociedade é explicado
pelo secretario-geral, o oftalmologista Tito Fialho:"Depois de um desgaste emocionai multo grande
no tratamento e cura dos pacientes, os médicos
voltam-se, como evasão, para o bem escrever. Não
sei por que, mas temos, entre nossos associados,
um número muito alto de psiquiatras." ;

AUTÓGRAFOS

HOJE 

— A Editora Francisco Alves promc-
ve esta tarde o lançamento de Cozinha
Prática, de M. Amorim Na Fundação Ro-

mão Mattos Duarte, Rua Marquês de Abrantes, 48.
Às 15 horas. *** A noite, na Livraria Xanam, Maria
José de Queiroz e Mário da Silva Brito estarão
autografando Homem de Sete Partida? e O Fa»
tasma sem Castelo, recém-lançados pela Civiliza-
ção. Shopping Cassino Atlântico, às 20 horas. ***
Em Florianópolis, lançamento de Imprensa: um
Caminho para a Liberdade, do jornalista e profes-
sor Moacir Pereira. Na Reitoria da Universidade
Federal, às 20 horas.
AMANHÃ — Na Livraria Eldorado Nórdica auto-
grafos de O Rei de Keto, novo romance de Antônio
Olinto, com ilustrações de Caribe. O livro, passado
na África, é uma continuação de A Casa da Água.
Av. N S» de Copacabana, 1189, às 20 horas. ***
Gilson Rebello autografa, na Livraria Xanam, A
Guerrilha do Caparão, publicado pela Editora

Alfa-Omega. As 20 horas. *•* A Editora Forense
promove tarde de autógrafos de Uma Porta para o
Homem no Direito Criminal, de Joào Baptlsta
Herkenhoff. No Palácio da Justiça de Vitória, às 17
horas. >
SÁBADO — Na Livraria Migullim, em Belo Hóri-
zonte, lançamento de Fardo de Carinho, poemas
de Roseana Murray para crianças, primeiro titulo
da Editora Murinho. Rua Curitiba, 2 164, às 16
horas.
SEGUNDA — A Funarte promove o lançamento
de Origens e Expansão da Fotografia no Brasil:
Século _X_, do fotógrafo e pesquisador Boris
Kossoy. Na ocasião será inaugurada uma exposi-
çáo sobre o mesmo tema. Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80, às 18 horas. *•* Na Livraria Muro-Ipanema
Márcia Duarte autografa Canto Mudo, livro de
estréia. Rua Visconde de Pirajá, 82, às 20 horas. ***
No Arquivo Geral da Cidade Antônio Carlos Villa-
ça falará sobre A Vida Literária no Rio, Primeiros
Tempos da República. Rua Amoroso Lima, 15, às
18 horas.

RICAMAR
IVf MOSTRA

INTERNACIONAL
DE CINEMA

DO MASP
HOJE 22/íS

PESADELOS
¦ W, MARCZEWSKI Polônio

6r feira 22/7S
MALUALA

S. GIRAL Cubo
Sábado 22/75

BOM POVO
PORTUGUÊS

RUY SIMÕES Portugal
(PRÊMIO PO PÚBLICO)

. O HOMEM 24/7S
QUE VIROU SUCO
J. D. ANDRADE Orosil

Domingo 22/?S
MUEDA

MEMÓRIA
E MASSACRE

RUY GUERRA Moçambique

COOPERATIVA
BRASILEIRA
DE CINEMA

MUSICA

MEDITAÇÕES OPERISTICAS
Luiz Paulo Horta

PERCORRENDO 

o
Caminho de Músi-
ca de Andrade Mu-
ricy — coleção de
crônicas do que foi

talvez o nosso maior critico
musical, e hoje, aos 85 anos,
conserva o mesmo interesse
pelas coisas — fico sabendo
que em 1037 o Municipal en-
cenava, no Rio, Boris Godu-
nov, de Mussorgsky, obra-
prima de um genial precursor
da música moderna. Muricy
anota as impressões do públi-
co: "Ouvi, por exemplo, que
nada há em Boris Godunov
que possa ser assimilado pelo
nosso gosto latino (leia-se:
italiano); que lhe faltam cava-
tinas e árias bem melodiosas.
Ouvi que é monótona, fati-
gante; que do começo ao fim,
só se ouve a canção dos Bar-
queiras do Volga".

"Nossa gente" — prossegue
Muricy — "é herdeira duma
verdadeira tradição de ópera
italiana. O autor que fugir ou
tiver fugido dos moldes ver-
diários ou puccinianos paga
caro a sua tendência hetero-
doxa. O público quer ouvir as
árias, cabaletas e cavatlnas.
Se não lhas dão, revolta-se".

Muricy tece, a seguir, as
mais lúcidas considerações
sobre a novidade e a impor-
táncla do Boris. Conclui que
o público não gosta de fazer
esforço para receber novida-
des; mas que os que tèm a
responsabilidade de uma po-
lítica cultural não deveriam
incentivá-lo no que são ver-
dadeiros vícios: "Num teatro
do Estado, como o Municipal,
dirigido ou controlado por
uma Diretoria de Difusão
Cultural, não deve ser permi-
tida uma temporada que não
inclua alguma obra nova e
várias obras, antigas ou não,
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de alto nível artístico, e não
somente aquelas que uma in-
veterada predileção do públi-
co Impõe. O aspecto educa-
cional e representativo não
pode ser afastado do terreno
de tão prestigiosa atividade
artística como é o teatro li-
rico".

Sábias palavras. Mais de 40
anos depois, continuamos a
acompanhar as desventuras
de Bohème e da Traviata.
Menos mal que o ano que
vem traz um Wagner. As difi-
culdades econômicas, natu-
ralmente, são um fator pon-
derável. O Rio de 37 podia
importar Glgli e Claudia Mu-
zio. O de 1980 deve dar-se por
muito satisfeito com um
Gianfrancesco Pastine. E ain-
da assim a ópera dá prejuízo.
Daria ainda mais prejuízo se
em vez da Bohème se fizesse
Pelléas et Méüsande? Com
toda certeza. A Bohème, pelo
menos, lota o teatro. Pode-se
perguntar por que encená-la
se, assim mesmo, ela dá pre-
Juízo, quando as verbas para
a cultura são tão escassas. Os
administradores em exercício
poderiam responder que a
cultura sempre é deficitária.
Ao que se poderia perguntar
se fazer La Bohème ainda é
fazer cultura — com o que a
discussão se prolongaria por
mais algumas folhas de
papel.

Anote-se, por enquanto,

que, se as grandes casas; de
espetáculo ainda estáo amar-
radas a poderosas tradições,
os pequenos auditórios pas-
sam a ter—como têm tido —
função insubstituível como
arejadores da cultura. Na
área da música, os Seminá-
rios Pró-Arte estiveram mui-
to ativos, este ano, com uma
variada programação aciona-
da pelo excelente obolsta Ha-
rold Emert. Esta sexta-feira,
na Pró-Arte, há um programa
Hlndemith que ninguém de-
veria perder, nem que seja
pela novidade da coisa. Apro-
veitando este impulso tão ge-
neroso, a Pró-Arte pode pen-
sar ainda mais alto para o
ano que vem O auditório da
Rua Alice é inadequado 4- e
nem é auditório. Por que não
tentar um convênio com ai-
gurna outra instituição? Va-
lia a pena pensar, também,
em diminuir a própria Incl-
dència de apresentações de
maneira que elas pudessem
ser preparadas com mais cul-
dado. A música contemporâ-
nea, para que possa conquis-
tar novas platéias, pede exe-
cuções cuidadosas — o que
nem sempre é possível encon-
trar no Juvenil entusiasmo da
Pró-Arte. Mas, pelo menos,
ali está uma escola de música
que não é um conservatório
— palavra que se coloca, por
si mesma, no caminho da
criação.
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O GOLDEN ROOM DE VOLTA AOS BONS TEMPOS

5*j

MUITO
BRILHO NO

RIGOR
DA MODA

Maria Lúcia Rangel

NA 

véspera da estréia, o Oolden Room do
Copacabana Palace não apresenta um as-
pecto muito festivo. Grupos de operários
revezam-se entre colocar tapetes, empapelar
as paredes, cortar madeiras ou pintar de

dourado as antigas cadeiras do lugar. Proflssionalmen-
te, Cauby Peixoto chega à hora marcada para o ensaio
geral com a orquestra do maestro Cipó. E é em meio às
obras, que prosseguem em ritmo célere, que emite as
primeiras frases de New York, New York, a música que
dará início ao seu espetáculo.

M8s hoje, às 10 horas da noite, o Golden Room
estará pronto. E recebendo mulheres vestidas a rigor,"como nos bons tempos". Já são roupas de fim de ano
também, decotadas, com bordados sofisticados e com-
primentos que vão dos minis aos longos. Ó costureiro
Markito, por exemplo, aconselha as cores branca, ver-
melha e dourada, "cores que dão sorte, têm vibrações".— Se a gente joga flores para Iemanjá, faz pedidos e
Uma série de outras coisas, por que não pensar nas
cores que dão sorte?

Seus tecidos variam entre o crepe Georgette, jérseide seda, tafetá de seda pura, renda Chantilly, filo de
algodão e lamés de seda em múltiplos tons de ouro. E
comprimentos na altura dos joelhos que, além de
estarem na moda, descontraem mais a mulher. Ou,
então, beirando o tornozelo:

,. — Nada mais démodé—diz Markito—do que o mi-
mollet.

E nada de muitas jóias. A brasileira, segundo o
costureiro, tem mania de se empetecar: "É precisolimpar os excessos".

Nas fotos, as jóias delicadas são de Antônio Bernar-
do e as sandálias douradas da Mariazinha Modas.

Fotot d* Evandro Teimira
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, Cauby Peixoto interrompeu o ensaio-geral de seu show
. para posar ao lado de lais e Veluma. A primeira veste

saia-calça de cetim branca, camiseta dourada e blusa
de organza com listras douradas da Jo and Co. As

meias e a bota também dourada são da mesma
boutíque. Veluma está com um vestido de crepe branco,

da Maison d' Elias, com saia plissada e blusa com
bordados dourados e prateados em forma de raios
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Calças e tops molengos e confortáveis nos
modelos que têm casaco complementando.
Da Cenário e Figurino o macacão de seda
pura com aplicação de renda na blusa e,

da New Gipsy, o macacão de malha de
seda canelada, frente-única, com perna

ajustada no tornozelo

Leves rendas brancas ou co? de chá. O
primeiro modelo é da Blu-Blu e tem

cottant de malha canelada e saia
transpassada de renda de algodão. O
segundo, da Cenário e Figurino, é de

tecido de renda emendada com fita de
cetim na cintura

.?'/." Os dois vestidos de Markito são de jersey, eor de marfim.~"~-" com bordados delicados no mesmo tom. O primeiro é curto.
' ' frente-única. lodo inteiro. O segundo, decote redondo e a saia

toda de pontas
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Drummond

0 PIPOQUEIRO
DA ESQUINA

Está resolvido
O General Figueiredo garantiu que

o PDS, portanto o Governo, ganhará as
eleições em 1982. Assim não vaie: per-deu a graça.

Sonho geral — I
O poeta estava cansado disso aí e

desabafou: "Vou-rne embora pra Pasár-
gada." Agora o que se ouve e: "Vou-me
embora pra Carajás ou Serra Pelada."

Barra leve
O júri popular é cada vez mais uma

instituição sublime para os advogados
de defesa. Só para eles?

Troca-troca — I
Os Partidos ainda não existem e

todo mundo já está querendo sair deles
em busca de um partido melhor. Imagi-
na quando existirem.

Reforma do ensino
Às disciplinas e currículos, nos dife-

rentes graus de ensino, acrescente-se
uma nova: a Disciplina, propriamente
dita.

Troca-troca — II
O Mobral vai tratar do controle da

natalidade e o Ministério da Saúde cogi-
ta de encarregar-se da alfabetização de
adultos.

Curva perigosa
Quando o plebiscito uruguaio sai

pela culatra, o mais prudente é não
consultar a opinião publica.

Sonho geral — II

Quando saiu em busca de ouro,
Chaplin não era umfantasista. Hoje no
Brasü estamos imitando Chaplin.

Tudo bem
De repente, passou a reinar segu-

rança no Ministério da Educação.
Uma idéia

E se o Governo instituísse mais uma
loteria oficial, para maior distribuição
de renda?

Astro nascente
O Partido que tiver o apoio de Juru-

na pode muito bem ganhar as eleições.
A menos que Juruna funde o seu Par-
tido.

Campeonato
Na maratona do custo de vida, os

juros da poupança continuam perdendo
?ara 

o Conselho Interministeriál de
recos.

Compre já os seus presentes
Nova figura de assaltante começa a

aparecer por aí: Papal Noel.
Adjetivo em falta

O gerente do cinema, desculpando-
se: "Infelizmente, o filme em cartaz não
é pornográfico, mas o senhor e a senho-
ra voltem na próxima semana."

Acumulação indevida

O Governo, além de ser Governo,
ainda quer ter maioria? E exagero.

E se não tiver?
Os não economistas receiam que a

democratização plena do país fique na
dependência do desempenho da oauxi-
ta na Serra dos Carafás.

Outra idéia
Sugestão publicitária: "Vote em Jâ-

nio Quadros para qualquer coisa; dê
uma chance ao vice."

A dor de um Partido
"Pior que ser Oposição é ficar ao

lado do Governo" — geme o PDS.

Tudo mais fácil
Em vez de abrir concurso para peri-

tos, abra-se logo concurso para impe-
ritos.

A ambição impossível
Sonho de Ministro: "Ah, se eu fosse

também Ministro-de-manhã, no Planai-
to! Mas sou apenas Ministro."

Mensagens
Cartão de Natal: "Uma inflação de

felicidades para você." Outro: 'Paire
sempre alto, como o custo de vida."
Ultimo: "Paz, amor e feijão."

Dúvida parlamentar
Quem é que vai presidir o Presiden-

te da Câmara dos Deputados? Ela ou o
Governo?

Carlos Drummond de Andrade
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VERÍSSIMOTeatro
"WOYZECK":

QUEM AMA
TAMBÉM PODE

MATAR
...

Yan Michalski

CUSTAcrerqueWoyzeck(ouWoizeck,o

Crime do Soldado, como foi aqui reba-
tizado, sem motivo aparente) tenha si-
do escrito por um autor de 23 anos, tal
a profundidade da vivência que a obra

veicula, tal o volume de informações e reflexões
em que se baseia. E custa crer que o texto possa
ser de 1836, tal a visão moderna do teatro que ele
reflete na sua estrutura fragmentada e aberta, tal
a atualidade dos pontos-de-vista sociais que de-
fende. Sem dúvida, o sopro romântico do inicio do
século passado esta presente; mas bem mais forte
é a premonitora presença dos recursos e conceitos
expressionistas, que só muitas décadas mais tar-
de se instalariam na cena alemã, e se transforma-
riam numa das principais fontes alimentadoras
dos movimentos renovadores do nosso século.

Georg Buchner, um caso fascinante de preço-
cidade, que faleceu, antes de completar 24 anos, e
poucos meses após redigir os incompletos manus-
critos de Woyzeck, inspirou-se no episódio verídi-
co de Johan Christian Woyzeck, condenado à
morte por ter assassinado, num acesso de ciúmes,
a sua mulher, e cujo julgamento deu margem à
talvez primeira perícia judicial das condições
mentais do réu, finalmente declarado responsável

' pelos seus atos. Buchner, que não chega a incluir o
julgamento no enredo da peça, imprimiu aos
acontecimentos uma versão intensamente pes-
soai. Como ativista político que era, e fundador de
uma Sociedade dos Direitos do Homem, ele apre-
senta Woyzeck, um pobretão desprotegido, como
vítima de tantas pressões por parte dos poderosos
(entre os quais o espírito militarista, representado
pelo Capitão, e a autoridade científica, represen-
tada pelo Doutor, que o submete a experiências
incompatíveis com a dignidade do ser humano)
que o seu crime torna-se quase um ato revolucio-
nário de desabafo, involuntária e desesperada-
mente cometido contra a pessoa errada. E como
grande poeta que era, o autor injeta no protago-
nista uma admirável sensibilidade lírica e uma
surda paixão que luta não só contra as pressões
externas como também contra as próprias dificul-
dades de exteriorização decorrentes da sua condi-
ção social humilde e oprimida. Estas qualidades
poéticas e literárias do texto estão aqui muito
bem preservadas através da inspirada tradução
de Ana Zelma.

Um dos problemas de Woyzeck é a sua estru-
tura caótica, conseqüência do fato de Buchner ter
deixado a obra incompleta. O espetáculo do Tea-
tro Laranjeiras baseia-se na última versão do
texto, fixada recentemente pelo autor inglês John
Mackendrick, que incorpora trechos até entáo
desconhecidos (inclusive um novo e comovente
final), suprime outros e modifica a ordem de
algumas cenas. Em parte, certamente, graças a
estas modificações no texto — e graças às supres-
soes talvez mais do que aos acréscimos — a
montagem do Grupo Carroça de Téspis é a mais
clara, fluente e orgânica das versões cênicas de
Woyzeck que vi até hoje, embora sem perder a
natureza fragmentada, nervosa e corrosivamente
anárquica que constitui a marca registrada da
obra.

Dentro das limitações dos modestos recursos
de produção de que dispunha, ou melhor, a partir
mesmo dessas limitações, o diretor, cenógrafo e
figurinista Paulo Afonso de Lima desenhou uma
concepção cênica pessoal e inesperada. O seu
espetáculo é um Woyzeck de câmara, praticamen-
te sem cenários (substituídos por econômicos ele-
mentos de cena), feito com poucos atores (alguns
dos quais revezam-se em vários papéis). Por outro
lado, a concepção é propositalmente neutra quan-
to à localização da ação no tempo e no espaço —
nada de reprodução de época, mas também nada
dé anacronismos gratuitos: a peça, tal como a
vemos, passa-se em qualquer lugar, em qualquer
época. O clima da encenação é criado sobretudo a
partir de um original e obsessivo trabalho de
sonoplastia, feito com instrumentos de percussão
e com os corpos dos próprios atores, às vezes com
presença até excessiva, a ponto de sobrepor-se ao
texto, mas eficiente quanto à criação de uma
permanente criação de tensão e angústia; a partir
do comentário da iluminação, inteligentemente
concebido mas parcialmente frustrado na execu-
çáo por falta de mais refletores; e a partir da
insistência no caráter popular da peça, com apro-
veitamento dos elementos de festa popular que o
texto oferece, e sobretudo com a intervenção
instigante de um saltimbanco na ligação entre as
cenas.

Sem dúvida, uma ambientação cenográfica
mais elaborada e a presença de mais gente nas
cenas de multidão poderiam dar mais ênfase a
certos aspectos da peça que aqui são passados
para o segundo plano; e a inexperiência de alguns
atores limita um pouco o vôo interpretativo do
espetáculo. Mas o resultado final é surpreendente-
mente convincente. Paulo Afonso de Lima execu-
ta sua concepção com plena coerência do início
até o fim, não se perde nunca em efeitos gratuitos,
e compõe em cena imagens de bela inspiração
plástica — apesar de uma ocasional falta de
contrastes no colorido, que tende para um excesso
de tons soturnos — e de forte sopro de teatralida-
de. Nas cenas de conjunto, sobretudo, a movimen-
tação é sempre resolvida com equilíbrio, imagina-
ção e inteligência.

Os quatro, atores mais experientes defendem
seus papéis com competência O Woizeck de Clâu-
dio Gonzaga é, para o meu gosto, um pouco
romântico e intelectual demais, esvaziando a fa-
ceta popular do personagem; mas é uma objeção
insignificante diante da extrema sinceridade e
sensibilidade poética do desempenho. Também
Neila Tavares é uma Maria sensível e envolvente,
apesar de talvez excessivamente triste. Isolda
Cresta compõe o Capitão com espirito e senso de
medida E Ivan Senna, como Doutor, mostra uma
jsesença mordaz e amadurecida. Os outros, mes-
te» sem grandes brilhos interpretativos, compõem
corporalmente figuras fortes e expressivas.

Eis, enfim, um espetáculo onde tudo obedece
a um pensamento cênico bem definido, elaborado
a partir de um estudo sério, sem autocomplacên-
cia nem gracinhas fáceis. Coisa rara no mercado
não empresarial de 1980.
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PROBLEMA N° 556
1. a que dá na vista (6)
2. alimentado (7)
3. ama-de-leite (6)
4. coberto com nata (6)
5. espontâneo (7)
6. flutuar (5)
7. marinheiro (5)
8. natrão (5)
9. ninharia (6)

10. noturno (8)
11. órgão do olfato (5)

12. pequena nota (6)
13. ponto do céu oposto ao zênite,

(5)
14. que contém nitro (7)
15. relativo a notório (8)
16. relativo ao nardo (7)
17. relativo ao Natal (8)
18. vacilar (5)
19. vento do Norte (7)
20. vigília (7)
Palavra-chave: 13 letras

Soluções do problema n* 555: Palavra-ehav* COMISSARIADO
Parciai* cômoda; cassado; comida; comissário; casório; comisso; cismado; carisma;
camisa; cádimo; crasso; cornado; coimar; cosmos; corso; coidor; coroada; caiado;
crisma; casimiro.

Consiste o LOGO-
GRIFO em encontrar-se
determinado 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 DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — condiçfio de um circuito
cuja freqüência de oscilação é igual à de um
outro circuito ou à de um campo oscilante
externo; estado de quem se encontra em corras-
pondêncio ou harmonia com o meio; 9 — peso
antigo, igual a mela oitavo ou droema, aproxl-
madamente; calibre de projétil de certas armas
de fogo; 10 — planta da família das labiodas,
espécie de jenipi; 12—a mais fina escuma que
o melado deito, oo ferver, nos engenhos de
açúcar; 13 — repartição pública chinesa; resi-
dència do mandarim; 15 — divisão territorial da
Espanha ao tempo do domínio árabe; 16 —
membro de um povo germânico de bárbaros
que, na Antigüidade, devastaram o S. da Europa
e o N. da África; aquele que destrói monumentos
ou objetos respeitáveis; 18—citrato de prata; 20
— formado ou emitido pela boca; 21 — manga
da Bahia; 23 — medida japonesa de extensão,
equivalente a 3,93 quilômetros; 24 — nos teatros
português e espanhol dos sécs. XVI e XVII,
introdução ou prólogo de dramas e comédias,

destinado o captar o simpatia e maior participo-
ção dos espectadores; 27 — anel elevado em
torno da trocosfera dos moluscos, formando de
cada lodo um lobo mais ou menos nítido e
provido de três fileiras de cllios; lâmina que
fecha as aberturas das coanas dos crocodi I ionos e
lhes permite respirar com a boca aberta dentro
da água; 29 — pedra tosca; calhou; 32 —
imperfeição do olho cujo eixo ântero-posterior é
demasiado longo, de sorte que a imagem de um
objeto situado no infinito se forma aquém da
refina; estreiteza de visão; 35 — unidade de
luminãncia no Sistema Internacional, igual à
luminâncio, numa direção determinado, de uma
fonte com área «missiva de um metro quadrado
e cuja Intensidade luminosa, na mesma direção,
é de uma candeia; 36 — focção herética funda-
da por Adriano Hamstedio (1521-1581), em
Dordrecht, Holanda, seguidore das doutrinas
anabatistas; seita herético, cujo fundador foi um
partidário de Simão, o Mago (séc. I).

VERTICAIS — 1 — abreviatura de salicilato de
santalilo, medicamento derivado do óleo do
sãndalo; 2 — diz-se daquele ou aquele que
idealiza algo; 3 — (mit. birmanesa) espirito que
está presente em cada casa, aldeia, árvore, curso
de água, etc.; 4 — sabor adstringente de comida
ou de bebido; impressão de desagrado ou de
amargor; 5 — sílaba mágica que, salmodiada
lentamente nas notas dó, mi e sol, encerra todo a
gama ascendente dos sons criadores do universo;
6 — cidade da Palestina, no Distrito de Nazaré; 7
— túnica de algodão entretecido de penas,
usada pelos guaranis; indivíduo dos aborígenes
dos Andes peruanos e bolivianos; 8 — bastidores
onde são postas as roupas paro secar; série de
madeira ou de ferro, guornecidos de escapulas,
onde se estendem as peças de estofo para
secarem ao sol, nas fábricas de lanifícios,- 11 —
antiga unidade de medido de intensidade lumi-
noso. igua! à de uma vela de cera de constituição
e dimensões estandordizòdas; peça cilíndrica de
substância gordurosa e combustível, com um'
pavio no centro a todo o comprimento; 14 —

obter a concordância (entre diferentes elementos
arquitetônicos) por meio de molduras, guarni-
ções, meias-canas,etc.; 17—designação comum
aos exemplares alados (macho e fêmea) dos
insetos isópteros ou cupins, quando abandonam
o ninho para o vão nupcial, após o qual as
fêmeas fecundadas formam novas colônias; ar-
busto ornamental do família das leguminosas,
subfamllia cesalpináceas,- 19 — clarão solar no
crepúsculo da tarde; 22 — uma das primeiras
manifestações teatrais do Japão, originada no
séc. XIV, sob a forma de dramas líricos represen-
tados durante funções religiosas nos festivais
xintoístas; 25 — designação comum a diversas
palmeiras da família das palmoceas; 26 — fato
ou acontecimento estranho, interessante ou desa-
gradável; 28 — prefixo grego que indica movi-
mento para; 30 — em Alquimia, oquilo que se
crê condensar em si todos os virtudes e qualida-
des da substância de que é extraído; 31 —
prefixo que encerra a idéia de ouvido; 33 — um
dos estratos em que Freud dividiu o vida psíqui-
ca; 34 — divindade sumeriana. Léxicos: Morais;
Melhoramentos; Aurélio e Caianovai.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — humanai; iracaruras; Ia; aparato; onafora;
un; rodeio; cro; reli; arar; da; atanado; amorativos; dadane; as;
mastros.

VERTICAIS — hilor; uranoramas; mo; acafelaram; napolitano;
arara; lura; saturado; ra; sonorosos; ade; cravar; ani; dada; ates;
od.

Correspondência * remessa de livros e revistas para: Ruo das
Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo — CEP 22 270.

MAX KLIM

ARIES 21/3 a 20/4

Hoje são desaconselhadas as. atividades profissio-
nais que impliquem contato direto com concorren-
tes. A tarde pode ser-lhe cobrado o andamento de
projeto pendente sob sua responsabilidade. Evite
expor-se em conflitos de natureza pessoal. A
compreensão deve ser a sua qualidade predomi-
nante no trato de pessoas de seu'convívio imedia-
to. Ternura afetiva. Saúde carente de maior
controle alimentar.

TOURO — 21/4 a 20/5

Saiba utilizar-se de todos os seus bons reflexos
mentais na condução de negócios 'profissionais
nesta quinta-feira. Excelente oportunidade em
negociação com imóveis. Busque aplicar de forma
ordenada e coerente seus recursos. Plano familiar
carente de maior atenção a problemas rotineiros.
Uma reaproximação com antiga paixão pode
deixá-lo mais confiante quanto ao futuro. Domine
seus nervos.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

Umo ambicionada independência profissional
não deve ser esquecida no momento em que
iniciativas e projetos novos podem encaminhá-lo
decisivamente nessa direção. Tarde favorável à
compra de imóveis, ouro ou jóias. Intuição. Pre-
monição. Favorecido o diálogo em família. Dedi-
cação. Período de presença marcante para novas
conquistas no plano sentimental. Saúde em boa
fase.

CÂNCER —21/6 a 21/7 .

Umo decisão acertada, conduzida com todo o
cuidado na defesa de seus interesses imediatos,
pode alterar substancialmente seu estado de
ânimo. Favorecidos as negociações com objetos de
eletrônica ou metalurgia. Possíveis convites. Risco
de crise no seu relacionamento doméstico. Evite
demonstrar-se Incontrolavelmente nervoso. In-
constância no plano sentimental. Saúde inalte-
rada.

LEÃO — 22/7 a 22/8

Plano profissional contando hoje com toda a
favorabilidade possível. Saiba aproveitar a boa
fase. Tarde aconselhada para negociações e os-
suntos ligados a veículos e transporte. Contatos
com pessoas Influentes. Bo>n momento para no-
vas visitas. Plano afetivo sem maior alteração.
Saúde em fase neutra quando lhe é recomendado
maior contato com a natureza e o ar livre.

VIRGEM —23/8 o.22/9 
"

Dia de aspectos neutros para todas as suos
atividades profissionais. Acautele-se em relação a
planos elaborados em bases não muito sólidas
que podem lhe gerar conclusões danosamente
errôneas. Desaconselhadas as especulações. Risco
de intriga e atrito com pessoa bem próxima.
Convivência amorosa em fase de acentuada ca-
rência afetiva. Saúde em dia indicativo de bons
momentos.

LIBRA —23/9 a 22/10 ¦

Possível concretização de alterações funcionais
podem levá-lo a posição bem melhor em seu
campo de trabalho. Favorecidas as viagens a
negócios. No plano pessoal.seja menos vulnerá-
vei, posicionando-se de forma objetiva e clara.
Relacionamento doméstico em fase de harmonia e
paz. Momentos de inesquecíveis emoções vividas
ao lodo da pessoa amada. Saúde em fase muito
boo.

ESCORPIÃO —23/10 a 21/11
¦ —— -¦—¦- —4

Dia neutro para todas as atividades de caráter
intelectual ligadas à profissão do nativo de Escor-
pião. Plano financeiro pendente de ação mais
decisiva. Bons momentos no ralacionamento pes-'
soai. Procure atualizar sua correspondência e
assuntos pendentes por mero descuido. Mais
atenção aos que lhe são próximos. Procure maior
atividade junto à pessoa amada. Dores museu-
lares.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12 ;
Dia marcado por disposição Intuitiva no trato de
auaisquer questões profissionais, levada à frente
de forma positiva. Boa possibilidade financeira
pode materializar-se à tarde. Procure dominar as
constantes demonstrações de autoritarismo pes-
soai. Acontecimentos importantes envolvendo sua
família devem ser encarados em sua exata di-
mensão. Ternura. Saúde em fase ligeiramente
negativa.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1
' Nesta quinta-feira o capricorniano deve evitar

toda atividade dispersiva, concentrando-se nos
seus objetivos profissionais mais próximos. Solidi-
ficoção futura. Julgamento severo de pessoas de
seu convívio deve ser evitado. Harmonia familiar.
Momentos de grande efetividade com positiva
correspondência no plano sentimental. Saúde em
fase neutra. Evite excessos.

AQUÁRIO —21/1 o 19/2
Um desentendimento no seu setor de trabalho
pode ser provocado por suo impulsividade e falta
de diplomacia no trato com colegas e superiores.
Favorecida a associação com nativo (a) de Libro.
Retome antigos planos pessoais. Visitas inespera-
das. Dependendo de sua disposição, você pode
viver grato momento de felicidade no amor.
Saúde boa. Cuide-se, evitando condimentos e
gordura.

PEIXES — 20/2 o 20/3 ~
Novos fatos ligados a sua vida profissional podem
exigir-lhe toda a presença de espírito e capacido-
de de observação. Saiba guardar-se de incômo-
das confidencias. Melhora nos negócios em dia no
qual devem ser feitos convites para festas e
recepções. Procure aceitar aquele que melhor
disser a seus interesses imediatos. Predisposição
ao romantismo. Abnegação. Saúde sem maior
alteração.
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IN
Conchas usadas como sabo-
neteiras.
Porteiro eletrônico no
prédio.
Mistura de materiais não re-
lacionados e usados normal-
mente para outras funções
como flash de pé de estúdio
de fotografia adaptado e uti-
lizado como lumiriária.
Forração da porta de entra-
da em fórmica brilhante.

OUT
Armários de aço na cozinha
ex-votos.
Porta de entrada em madei-
ra trabalhada.
Carpete no banheiro.
Quadros com molduras de
alumínio.
Tapetes indianos na sala de
estar.

AS SALADAS
LEVES E GOSTOSAS
QUE EMAGRECEM
Patrícia Mayer

APESAR 

do clima quente —
que favorece a oferta varia-
da de legumes e verduras o
ano inteiro e pede uma ali-
mentaçfio leve e saudável —

o brasileiro náo tem o hábito de comer
salada. Enquanto nas regiões de clima
Mo o veráo é época de mudar menus,
esquecer receitas com molhos e gordu-ras e partir para o preparo de pratosleves, frios, o carioca persiste nos seus
almoços e jantares à base de feijão com
arroz, bife, farofa, batata-frita. Esque-
cem que no calor, um almoço pesado
leva á sonolência, cansaço, já que o
corpo aquecido digere mais dificilmente
os alimentos e náo raramente leva à
indlgestáo. Por que náo entáo aprovei-
tar esse veráo que se aproxima e tentar
variar o menu, principalmente no almo-
ço? Os resultados podem ser gratiflcan-
tes — mais disposição, energia para
enfrentar o sol, maior esbeltez — e deli-
ciosos.
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Com legumes e verduras a máo, algu-
mas carnes e peixes frios, é possível
preparar saladas das mais simples ás
mais sofisticadas, para acompanha-
mento de uma galinha salada, por
exemplo, a prato principal. E comer
salada pode representar economia do-
mestiça: para duas pessoas, por exem-
pio, meio quilo de tomate (Cr$25), um
maço de agrião (Cr$15), alface (Cr$12) e
um quilo de cenoura (Cr$16) já dá para
preparar aquela salada, até para dois
dias se bem guardada na geladeira.
Com maionese, ketchup, vinagre, óleo,
salslnha, cebola, prepara-se um molho
de salada gostoso, acompanhamento
imprescindível para qualquer prato de
salada. Mas, o interessante no preparo
das Baladas é dar asas à imaginação e
sair misturando, inventando, criando
com os ingredientes de época nas feiras
e mercados. Nos Estados Unidos, por
exemplo, onde salada é prato que náo
pode faltar em qualquer época e refei-
çáo, os incrementos nas receitas váo do
molho quente com pedacinhos de bacon
frito em cima do espinafre cru á mistura
de frutas como abacaxi, macá, laranja
no alface e repolho. Isso sem falar nas
técnicas e scgredinhos especiais do pre-
paro da boa salada, truques que toda a
dona-de-casa que prepara salada deve
saber. Eis alguns:

Antes de colocar á salada de alface
na saladeira de madeira (o ideal para
saladas) — salpique sal levemente em
todo o prato e amasse um dente de alho
no sal com uma colher: o sabor fresco do
alho penetrará na salada, depois de
misturada.

Salada de Pepino:
prato que pode ser
acompanhamento ou
prato principal de
uma refeição

Misturar a salada na saladeira é
uma arte. Depois de colocada no pratofundo, com um garfo numa máo e colher
(talheres especiais para salada, cabo
comprido) em outra, misture de cima
para baixo, completando um movimen-
to circular. Esse movimento serve parahomogeneizar o molho ou tempero na
salada.

Nunca corte folhas de alface,
agrião ou couve com faca; rasgue a folha
com a mão, no tamanho desejado. Des-
sa forma, os sucos naturais serão expôs-
tos e o molho da salada será bem absol-
vido pelas verduras, além de a salada
ficar visualmente atrativa.

86 acrescente o tomate quando a
salada estiver misturada, pronta paraservir. Incremente a salada com qua-dradlnhos de pão (croutons) torrados e
fritos na manteiga com alho ou nozes
picadas tostadas.

Se a salada for preparada com
antecedência, para mantê-la fresca,
cubra o prato com uma folha de papelabsorvente molhado em água gelada e
guarde na geladeira.

Ovo cozido picado, queijo parme-
sáo ralado, pedaços de queijo prato cor-
tados fininhos, passas, coração de alça-
chofra, cogumelos crus ou cozidos e
frios, pedacinhos de maça: use esses
ingredlentes-para variar a salada do dia-,
a-dia.

Uma das favoritas:
Salada de Camarão
com Pedacinhos de
Limão, Cebola e
Ovo Duro Picado.
Como .acompanhante,
molho tártaromW JmW W
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AS IDÉIAS DA NOVA COZINHA FRANCESA
NO 

restaurante da piscina, do Hotel
Rlo-Palace, uma constante no ai-

moço todos os dias da semana é o buffet
de saladas, com seus molhos específi-
cos, pratos que agradam os turistas
estrangeiros e sifniflcam sempre uma
novidade em termos de cardápio para o
carioca, desacostumado ás saladas.
Com supervisão de Michel Guerard, re-
presentante do chef francês Gaston Le-
nôtre no Brasil, o chefe da cozinha Fran-
çois Fourreau prepara receitas de sala-
das leves, saborosas, nutritivas, como
mandam os ensinamentos da nova cozi-
nha francesa.

SALADA DE ALFACE

Corte folhas de alface, acrescente
molho vinagrete (sal, pimenta-do-relno,
vinagre; deixa repousar alguns minutos
e adicione o azeite). Decore com azeito-
nas sem caroço e ovo cozido picado
miudinho.

SALADA "HANNELORE"

(para 4 pessoas) 1 pé de chicórea frise
e, 2 tomates sem pele, 3 fundos de

alcachofra, 1/ 2 pimentão verde, lclara
de ovo dura, 1 gema de ovo para decora-
ção, salsa crespa.

Misture tudo e acrescente molho vi-
nagrete com mostarda (mesma receita
anterior: adicione a mostarda antes de
misturar o óleo. Enfeite com salsa pi-
cada).

SALADA DE PEPINO

Corte alguns pepinos e mesma quan-
tidade de pimentão vermelho en julien-
ne (em rodelas, sem sementes e corta-
das ao melo em tlrinhas). Misture e sirva
com molho de creme de leite com mos-
tarda. Misture o creme de leite batido
como para Chantilly, mostarda, sal a
gosto e uma colher de suco de limão).

SALADA DE CENOURA
COM REPOLHO

Corte a cenoura em pedaços bem
fininhos e o repolho em tirinhas. Mistu-
re bem e sirva com molho de creme de
leite e mostarda.

SALADA DE TOMATE COM CEBOLA

Misture tomate cortado em rodelas à
cebola cortada em rodelas finíssimas e
sirva com molho vinagrete.

SALADA DE CAMARÃO

Misture camarões médios ou grandes
cozidos, sem casca com folhas de alface
cortadas fininhas, pedacinhos de limão,
azeitona preta, cebola cortada finlnha e
salpique tudo com gema de ovo duro
picada, sal e pimenta do reino, vinagre e
azeite. Sirva com molho tártaro (mistu-
re maionese com vinagre, pepino em
conserva cortado fininho, ervas frescas,
cebolinha francesa, salsa, serefolho).

SALADA RUSSA

Corte em cublnhos e cozinhe na água
e sal a cenoura e misture a mesma
quantidade de nabo, vagem, petit-pois.
Misture tudo com maionese e páprica.
Enfeite com aspargos, tomate, azeitona
e folhas de alface. .

1/ \f\\j Ü-J-IH
Azulejos e pisos.

Rígido 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
CERÂMICA

A evolução do ambiente.
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A Salada Hannelore leva chicória, tomates,
alcachofra, pimentão e gema e clara de ovo duro na decoração. O molhe

ideal é o vinagrete com mostarda
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A salada pode Ber um prato simples ou sofisticado — só
depende do preparo. A Caesar Salad pede todo um requinte

de mistura e é servida com alface crespa
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A Salada Caprese leva
manjericão, mas seu

pièce-de-resistance é o tomate
e o queijo mozarela. O azeite

dá o sabor final

Salada de Espinafre com
Molho Quente: o preparo é

elaborado e feito na frente do
freguês no restaurante

Giardino. Em casa, pode ser
divertido prepará-la na mesa,

junto aos convidados

MOLHOS QUENTES E
QUEIJOS, INGREDIENTES

BEM ITALIANOS

ASSIM 
como pode ser simples o pre-

paro de uma salada, este pode en-
volver toda uma técnica sofisticada,
chegando a ser um prato requintado. No.
restaurante Giardino, por exemplo,
Caesar Salad e a Salada de Espinafre
com Molho Quente são preparadas nó'
carrinho, na frente do freguês, assim-
como o são os pratos flambados. O-
garçom Pedro Lopes preparou as duas
saladas e também a Caprese, salada de
tomate com queijo mozarela.
SALADA CAPRESE

Rodelas de tomate, queijo mozarela
em rodelas (de leite de búfalo é o me-
lhor), manjericão e regada no azeite. .
CAESAR SALAD

Folhas de Alface Crespo, uma colher
de sopa de alho socado. Um filezlnho de'
anchova.

Amasse bem o alho com a anchova,
acrescente uma colher de mostarda em
pó, molho inglês, gottnhas de tabasco.
Misture tudo multo bem Acrescente
croutons (pão torrado e frito no alho,
salsa e amtefga) e uma gema de ovo
crua. Misture tudo com o garfo. Coloque'
umas gotas de vinagre, azeite, e um
pingo de limão. Mexa bem Na saladei-
ra, misture o molho ao alface. Enfeite
com croutons e queijo parmesão ralado.

SALADA DE ESPINAFRE QUENTE
Prepare á parte: uma pitada de mos-

tarda em pó, um cálice de suco de limão.
Acrescente a mesma quantidade de vi-
nagre (um cálice). Misture bem Leve ao
fogo uma frigldeira (de preferência do
tamanho d& saladeira, para abafar de-
pois) um punhado de bacon frito em
pedacinhos, alho picado (e socado com
azeite), molho inglês, e goünhas de ta-
basco, uma pitada de açúcar e de pi-
menta-do-reino moida. Frite bem,
amassando sempre com um garfo.
Acrescente um pouco de suco de limão e
deixe fritar. Na saladeira, coloque as
folhas de espinafre cruas e secas. Mistu-
re entáo a mistura de mostarda á da
frigldeira, deixe ferver por dois minutos
(náo pode ferver muito senão seca) e
coloque a mistura encima do espinafre,
abafando com a própria frigldeira. A
salada deve ser servida num prato aque-
cido, depois de bem misturada e enfeita-
da com ovo duro picado. - -

AMNASCENÇf\
\. Uma rrariirãn em mnvík, He estilo i-iUma tradição em móveis, de estilo
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Venha conhecer,
nestaiinansão, a maior
variedade em móveis

personalizados e do
mais fino

acabamento.

Rua do Catete,. 194-196 Esquina c/Corrêa Dutra
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Consumo

EM 

outubro, o toucinho defumeiro
custava o máximo de Crt 138. Na
primeira semana de dezembro, foi
encontrado por até Cr$ 190. Cons-
titutu-se, portanto, no produto que

teve maior aumento em dois meses, seguido
na área dos cereais pela farinha Tipity, que
passou de Crt 42,50 para Crt 67,40; na dos
hortigranjeiros pelo chuchu, majorado de
Cr$ 15 para 35; e na de perfumaria, pelo
xampu Colorama, com preço alterado de
Cr$ 30,30 para Cr$ 46,70.

Outro aumentos significativos em rela-
ção há dois meses: manteiga Mimo, de Cr$
31J20 para Cr$ 43J0; requeijão Poços de
Caldas, de Cr$ 85 para Cr$ 94,50; sabão pó
Mago Limão, de Cr$ 51 JO para Crt 58,50;
corn flakes Kellogg's, de Crt 51,50 para Crt
58,40; ervilhas Peixe, de Crt 22,65 para Crt
28; creme dental Phillips, de Cr$ 32,70 para
Cr$ 37,90; sardinha 88, de Cr$ 21,80 para Crt
26,50; e vinagre Peixe, de Crt 33,90 para Crt
38,60. Em baixa, apenas o pimentão, cujo
preço desceu de Cr$ 65 para Cr$ 60.

Quanto aos preços da semana passada,subiram, entre os hortigranjeiros: batata-
inglesa, de Cr$ 60 para Crt 66; e alface, de
Cr$ 21 para Cr$ 24. Baixaram: vagem, de
Cr$ 63,60 para Crt 38; abobrinha, de Cr$ 26
para Cr$ 20; berinjela, de Crt 35 para Cr$
29; e pepino, de Crt 22 para Cr$ 20. Quatro
frutas apresentaram baixa: limão, Cr$ 115
para Crt 80; banana dágua, Cr$ 39 para Crt
32J0; banana prata, Crt 39 para Crt 36,40; e
laranja-pêra, Crt 30 para Crt 28.

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 Mimo/Vigor — 200g
Iogurte Yoplait — polpa
log. Chambourcy — polpa
Requeijão Poços de Caldas
Leite Longa Vida CCPL

34,00
16,90
13,00
79,00
31,00

42,22
12,50
12,50
79,00

43,20
17,60
17,50

36,00

43,20
17,60
17,60
94,50
36,00

43,20
11,80
13,40
83,80
31,00

34,80
16,90
17,60
94,50
33,00

14,80
14,50

43,20
16,50
16,90
94,50
33,00

42,23
15,60
13,00

42,80

15,40
87,50

SALGADOS
Carne Seca p. agulha
Toucinho de Fumeiro
Costela Salgada
Lombo Salgado

182,00
95,00
90,00

152,00

182,00
95,00
90,00

152,00

204,00
114,00
114,00
178,80

220,00
156,00
148,00
186,00

198,00
92,00

114,00
178,80

102,00
85,00

178,80

190,00
160,00
185,00

105,00
135,00
175,00

182,00
125,00
90,00

126,00

150,00
150,00
210,00

HORTIGRANJEIROS
Ovos — Tipo Grande
Marca

Alface
Tomate
Cenoura
Pimentão
Batata-doce
Chuchu
Beterraba
Beringela
Vagem
Pepino
Abobrinha
Cebola
Alho-200gr
Batata-inglesa \
Marca

47,00
CSA

44,00
14,00
49,00
26,00

15,00
16,00
29,00
12,00-
13,00
14,00
30,00
33,00

HBT

47,00
Cami

18,00
44,00
14,00
49,00
25,00
30,00
16,00
16,00
29,00
12,00
12,00
14,00
30,00
66,00
hcovada

49,00
Cami

20,00
60,00
20,00
60,00
30,00
30,00
20,00
25,00
35,00
20,00
20,00
15,00
34,00
33,00

47,00
Cami

18,00
52,00
16,00
60,00
28,00
26,00
16,00
19,50
25,00
16,00
11,50
15,00
58,00
33,00

47,00
Cami

21,00
45,00
15,00
45,00
30,00
26,00
19,00
27,00
33,00
16,00
16,00
15,00
44,00
33,00

HBT

46,90
Cami-Polpo

14,00
45,00
15,00
55,00
30,00
20,00
19,00
29,00
35,00
16,00
16,00
15,00
44,00
38,00

CAC

46,00
CSA

20,00
39,00
14,00
53,00

35,00
22,50
19,50
38,00
19,90

15,00
34,00
47,00

-«In.

46,50
Comi

24,00
48,00
15,30
53,00
31,70
14,50
19,90
25,60
32,00
19,60
12,00
12,50
46,80
31,20

Italiana

43,00

10,00
38,00
12,00
38,00
22,00
24,00
13,00
15,00
25,00
10,00
9,00

13,00
44,00
32,00

•alinha

,43,60
CAC

15,00
44,00
12,50
52,00
28,40
15,00
20,70
26,00

16,80
14,70
30,50
93,82
45,00

CAC/WInha

FRUTAS

Limão
Laranja-pera
Banana-prata
Banana d'água
Uva rosada

45,00
23,00
29,00
26,00
90,00

56,00
23,00
32,00
26,00

120,00

29,00
17,00
35,00
30,00
75,00

29,00
20,00
30,00
30,00

100,00

72,00
28,00
32,00
30,00

100,00

80,00
28,00
29,00
29,00

100,00

30,00
27,00
30,00
31,00

28,00
52,50
33,60
30,80

112,80

35,00
16,00
25,00
22,00
80,00

60,20
21,00
36,40
32,20
85,50

CEREAIS
Arroz

Feijão
Tipo
Mi lha ri na Quacker
Farinha Mesa Tipity

34,00
Nikko

88,00
Branco

18,50
65,00

35,80
Combraill

75,00
Roxinho

23,90
65,00

34,00
Conquistador

98,00

23,00
67,40

30,00
(dtal

152,00
Roxinho

23,00

28,00
Gabtiala

130,00
Enxofra

22,50
49,90

28,00
Grabritla

120,90
Manteiga

23,00
49,90

30,00
Curió

134,60
Branco/ Crista

48,20

150,00
Pardal

127,00
Roxinho

22,90
49,20

. 34,00
AchIllM

118,00
Cavalo

17,10
65,00

36,90
Alton

126,40
Branco/ CrWa

20,70

MASSAS
Espaguete Adria — Ovos 500g
Massinhas Piraquê
Água e Sal Tostines

CAFÉ E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
Nescafé— 100 g
Corn Flakes Kellogg's
Doce de Leite Itambé 800 g
Toddy Reforçado — 200 g
Farinha Láctea Nestlé — 

"400 
g

Gelatina Royal — 85 g

38,95 38,95 39,80 39,90 33,00 39,80 38,90 38,90 35,95 33,25
14,50 14,50 14,30 14,20 11,60 14,30 13,00 14,50 13,40 11,75
22,50 22,50 21,80 21,80 20,00 21,00 22,40 23,50 22,10 —

79,50
51,50

117,00
31,20
49,40
15,00

79,50
50,50

120,00
31,70
52,30
14,90

81,00
49,20

119,70
40,90

13,40

81,00
47,80

123,70
40,90
55,60
14,20

68,00
43,40
99,00
30,50
55,00
12,60

81,00
49,20

119,70
40,90

14,20

79,50
44,40

105,60
40,90
57,80
14,20

78,90
58,40

100,80
35,80
44,50
14,50

68,10
37,00

106,90
31,10

12,80

68,10
37,05
99,90
31,05

11,90

LATARIA
Azeite Toureiro — 500 ml
Óleo de Soja

Ervilhas Peixe — 200 g
Salsicha Wilson Viena—180g
Presuntada Swift
Purê Cica ,
Sardinha 88 — 135 g
2 pm 1 Cica
Lejte Condensado Moça
Creme de Leite Nestle

49,20
Soya

22,65
31,20
67,10
42,50

73,20
41,90
55,40

49,70
Soya

28,00
31,20
67,10
42,50
26,50
73,20
41,90
59,80

128,20
49,20
Violtfa

62,30

19,80
81,30
50,70
64,60

131,20
47,00

Vida

32,20
62,20
42,50
21,50
81,30',0,70

64,50

128,20
45,90

Olmo

31,00
52,60
34,90
18,90
64,80
44,30
50,50

130,20
49,20

Violeta

31,20

42,50
21,80
81,30
50,70
59,80

132,20
43,70
Sirvo-»

35,10
62,20
26,50
21,40
68,50
49,00
59,90

128,20
43,70
Sirva-M

35,10
52,70
26,50
21,80
77,90
44,00
51,00

132,00
45,90

Soya

24,10
29,80
52,65
31,90
18,90
65,00
41,90
55,40

47,00
Olma

21,40
34,90
57,70
28,95

45,47
52,25

SUCOS E BEBIDAS

Suco de Caju Jandaia
Suco de Uva Maguary
Coca Cola (média)
Guaraná Brahma

35,30
53,90
8,00
8,00

36,00
53,00

8,00
8,00

35,39
54,40

8,00
8,00

38,60
57,40

8,00
8,00

OUTROS

35,00
48,80

7,40
7,90

36,00
54,40

7,40
7,90

36,00

8,00
8,00

36,00
54,40

7,40
7,90

35,30
48,85

7,50
7,50

35,30
59,10
5,40
5,45

Vinagre Vinho Peixe — 750 ml
Temp. Compl. Arisco — 300 g.
Leite Coco Socôco — peq.
Atestarda Cica

LIMPEZA E HIGIENE

33,90

25,30
40,20

33,90
33,00
26,90
48,20

33,40
41,20,
31,20
45,40

38,60
43,20
31,20
45,40

27,00
38,10
25,80
41,60

34,60
38,10
30,90
45,40

35,20
39,40
31,80
45,40

28,00
43,00
33,20
32,90

29,20
30,80
26,10
41,60

24,25

33,70
38,25

Pinho Tók — 200 ml.
Sabão pó Mago Limão- 600 g.
Saponaceo Vim — 300 g.
Papel Hig. Neve — 2 rolos

•31,60
44,00
16,30
34,80

31,60
51,20
16,30

31,00

18,30
30,60

31,30
58,50
14,20
34,80

30,50
43,50
14,80
28,50

31,30
51,20
16,30
34,80

31,30
48,00
17,00
34,80

31,00
49,80
18,90
33,90

31,00
44,00
15,10
30,50

44,00

28,90

BELEZA

Xampu Colorama — 90 ml.
Cr. dental Phillips — 90 g.
Desodorante Avanço — 85 cm5
Sabonete Darling — 90 g.
TOTAL

30,30
32,50
15,90
17,80

W0
30,50
31,50
24,90

2691,90 2897,87
•5 prod

no total de

202,40

•3 prod
no total de

87,70

28,30
37,20
29,40
18,60

28,90
37,90
32,40
19,50

2891,09 3272,00
•6 prod

no total ds

244,70

-2 prod
no total de

69,60

28,10
25,50
24,00
15,50

28,90
37,20
29,40
18,40

2976,60 2837,30
-1 prod

no totot de

-4 prod
no total de

21,40 300,50

31,20

30,40
18,40

89,00
32,70
21,90
19,00

2628,10 2972,40
-II prod

no total de

-2 prod
no total de

544,8,0 203,40

26,10
28,90
27,20
15,80

25,70
24,70
15,60'

2624,28 2454,29
-3 prod

no total de

154,50

-U prod
no total de

676,00

• Esta pesquisa é publicada todas as quintas-feiras. Os artigos de preços mais baixos estáo em negrito. • Supermercados pesquisados: ZN: Disco, Conde de Bonfim, 120; Casas
da Banha, 28 de Setembro, 274; Sendas, Uruguai, 329; Peg-Pag, Conde de Bonfim, 1297; Boulevard, Maxwell 300; ZS: Disco, Ataulfo de Paiva, 669; Casas da Banha, Bartolomeu
Mitre, 705; Sendas, José Linhares, 245; Peg-Pag, Bartolomeu ilitre, 1082; Carrefour, Km 6 da Rto-SantoslBarra. • Laranja-pêra, Skg: cálculo por dilato; alho, 230g: cálculo por
200g. • Os preços sáo apurados com antecedência. As alterações sáo da responsabilidade dos supermercados.

Até 4 de dezembro, o chamado Listão da Poupança, estipulado pela ASSERJ terá os seguintes preços fixos referentes a uma determinada
marca de cada produto (exceto o óleo de soja, cujo preço vale para todas as marcas) à escolha dos supermercados, menos o Carrefour (fora
do acordo):
Macarrão kg Ci$ 26,00
Óleo de Soja 900ml Cr$ 49,20
Detergente Liquido 500ml Cr$ 27,00
Sal kg Cr$ 9,50

Maizena 200g Cr$ 9,50
Sabão 200g Cr$ 9,60
Salsicha 180g Cr$ 27,50
Extrato de Tomate 140g Cr$ 21,00

Sardinha 140g....
Vinagre 500mL
Sabonete 90g
Ervilha ...200g....

,Cr$ 19,80
...Cr$ 17,00
...Cr$ 9,50
..Cr$ 22,00

Quatro produtos tiveram seus preços alterados: Macarrão, de Cr$ 22,50 para Cr$ 26,00, óleo de soja, de Cr$ 46,30 para Cr$ 49,20, sal, de Cr$
8,50 para Cr$ 9,50 e sabão, de Cr$ 8,50 para Cr$ 9,60. Produtos novos: Detergente líquido e extrato de tomate.

Cartas

POSTES
MUNICIPAIS
Em sua edição de 8 de

novembro o JORNAL DO
BRASIL publicou noticia
sobre a queda de um pos-
te. em frente ao n° 174 da
Rua Leopoldo Bulhões, e
sobre um outro que se en-
contra fora de prumo, em
frente ao n° 181 daquele
logradouro. A propósito,
cabe-nos esclarecer que
ambos os postes perten-
cem à Comissão Munici-
pai de Energia (Rua Mar-
quês de Pombal, n° 125 —
Centro), a quem os Inte-
ressados devem dirigir-se.
Light, Serviços de Eletri-
cidade — Rio de Janeiro.

DIREITOS
RESPEITADOS
Quero tomar público que a

direção da Companhia Tropi-
cal de Hotéis, com sede na
cidade de São Paulo, na pes-
soa do seu diretor, Sr Oui-
lherme Martinl, após tomar
conhecimento do ocorrido no
Hotel Tambaú, na cidade de
João Pessoa, Paraíba, no pe-
ríodo de 26 de maio a 2 de
junho do corrente ano, quan-
do lá me hospedei no aparta-
mento 240 e do qual desapa-
receu meu relógio Seiko, pro-
videnciou, através de seu re-
presentante no Rio, Sr João
Nery, o reembolso da impor-
tância equivalente ao valor
do relógio e, muito gentil-
mente, pediu-me desculpas
em nome de sua empresa pelo
ocorrido. Felizmente, para
nossa alegria e satisfação,
ainda encontramos nos dias
que atravessamos empresas
dirigidas por gente de verda-
de, gente que confia no próxi-
mo e sabe respeitar os direi-
tos alheios. Parabéns ã rede
Tambaú de hotéis e o meu
muito obrigado. Pancrácio
Silva Soares — Rio de Ja-
neiro.

PRAZO DILATADO
Tendo-me mudado, recentemente, da Rua Alfredo Pinto

para a Rua Felix da Cunha, na Tijuca — as duas ruas sáo
praticamente uma única, cortada pela Conde de Bonfim —,
foi-me dado, pela Teleij, o prazo de uma semana para a
transferência do telefone. Após ter sido o aparelho desligado
da Rua Alfredo Pinto, não fora ainda instalado no novo
endereço no prazo estipulado e marcado pela Teleij. Solicitei
explicação e fiquei sabendo que o prazo não era mais de uma
semana e sim de seis meses. Logicamente, culparam "o cabo"
pela sua demora. Dia 17 de novembro, estavam sendo instala-,
dos telefones do plano de expansão na Rua Felix da Cunha. ;
Realmente, eu só queria entender. Mais seriedade e informa-
ções corretas é o mínimo que se pode desejar daqueles que tèm
os salários pagos por nós, usuários. Roberto Carlos de Aieve-
do Ribeiro — Rio de Janeiro. ».

TÉCNICO ESPERADO
A Assessoria de Comunicação Social do Detran

tomou conhecimento da solicitação feita sobre a ausên-':
cia de sinalização na Rua'Torres Homem com Silva
Pinto, em Vila Isabel. g|

Informamos que a Diretoria de Engenharia já está
inteirada do problema, devendo enviar um técnico ao
local para estudar a situação do tráfego e tomar a»
providências que se fizerem necessárias. ;«;

Na oportunidade, agradecemos a colaboração doar
leitores. Eliane Furtado, Assessoria de Comunicação
Social do Detran — Rio de Janeiro. 1§

li
CLIENTE DESACATADA t_ii

liws
Um alerta a quem mora no Lido e necessita usar ot

serviços da lavanderia Posto 2, que fica na Av. Nossa Senhora:¦
Copacabana, n° 80-B. &!

Exatamente há 30 dias, levei uma calça de cor bege paia '
ser lavada. Na entrega, tive a surpresa de recebè-la toda
manchada. O empregado foi multo gentil e se dispôs a tingi-la.

Tentando compreender o ocorrido, voltei 30 dias após para
buscá-la, e pude vè-la dependurada no mesmo lugar e com o I
mesmo colorido. Desta vez fui atendida pelo dono, que irônica- ]
mente teve a petulância de me caluniar, alegando que a calça
náo fora manchada na sua lavanderia, que eu estava tentando
dar um golpe conhecido, para obter uma calça nova, sendo
que o máximo que ele poderia fozer seria tingi-la cobrando o
preço normal.

Uma lavanderia tem por obrigação conferir as roupas que
lhe sáo entregues e fazer as observações na nota, sendo muita
ignorância desse comerciante Imaginar que eu pagaria Ci$ 80
para mandar lavar uma calça totalmente danificada.

O que nâo posso admitir é ser caluniada por um mercená-
rio que necessita usar argumentos de baixo calão para culpar :
os seus clientes de sua incompetência profissional. *~j

Mais uma vez o consumidor náo tem onde reclamar os
seus direitos, mas ficam aqui o meu protesto e um alerta aos'
meus vizinhos: a lavanderia Posto 2 náo se responsabiliza
pelos seus serviços e tem o hábito de desacatar os seu»
clientes. Solange Moreira de Brito — Rio de Janeiro. ?5- é

LANCHAS ANTIGAS
A propósito da notícia vel-

culada na coluna Informe JB,
publicada na edição de
30.10.80, apresso-me em es-
clarecer o seguinte:

As lanchas da Conerj,
quando estão com o casco
limpo, fazem o percurso Pa-
queté - Rio em uma hora e 10
minutos e não menos.

É preciso não esquecer que
a Conerj só dispõe para a liga-
ção Rio-Paquetá de quatro
lanchas, que já navegam há
mais de 30 anos. Um motor
com tanto tempo de uso náo
pode produzir o mesmo de-
sempenho de um motor novo.
Dessas quatro lanchas, uma
está sempre em reparo nas
oficinas, justamente por nos-
so empenho de bem servir ao
público. Esses reparos, às ve-

BAGAGEM PERDIDA
Em recente viagem ao México, procedente de Los Angeles, tive

a infeliz Idéia de utilizar a famigerada companhia aérea Mexicana
de Aviacion, cuja sede situa-se na Cidade do México, Rua Buena-
vista, 5. Nesse vôo (Los Angeles—Cidade do México—Acapulco),
por culpa exclusiva da referida empresa aérea, simplesmente
desapareceram duas malas de tamanho grande que compunham a
minha bagagem, contendo valiosas compras efetuadas no decorrer
da viagem e que foram devidamente confiadas àquela empresa
aérea, embarcadas juntamente com o passageiro no aeroporto de
origem (Los Angeles). Constatado o foto, Iniciou-se para mim e
mais três passageiros de nacionalidade norte-americana, com
idêntico problema, a via crucls de idas e vindas ao aeroporto local
(da Cidade do México), que nos tomaram mais de quatro dias,
sujeitando-nos a uma irritante indiferença e a má vontade por
parte dos funcionários da referida empresa aérea, face aos lnlmagt-
náveis e inúmeros problemas que o fato nos acarretou. Qual nào
foi contudo minha maior surpresa quando, após haver sido infor-
mado pelos referidos funcionários de que minhas duas malas
foram dadas como totalmente perdidas, eu próprio e por minha
livre iniciativa e esforço próprio localizei uma delas em dependên-
cias da própria empresa aérea, perto da alfândega do aeroporto.
Referido fato levou-me a constatar, de forma lamentável, que a
referida empresa aérea, face a talvez Jâ ultrapassada legislação,
adotou a Indústria da bagagem perdida, cuja prática, dada à
freqüência com que se verifica, deve lhe proporcionar elevados
lucros. Gostaria de que esta carta fosse submetida a organismo
competente ou a quem de direito que me esclarecesse como agir
em relação aos meus direitos relativos a uma das malas acima
citadas, que finalmente foi dada como totalmente perdida por
funcionários da empresa aérea, face à informação dos mesmos de
que aguardasse no Brasil eventual informação da que poderia
resolver — a diretoria da empresa — sobre o assunto. Os fotos
acima podem ser comprovados por documentos que a esta anexei,
em cópia xerox, e por meu testemunho, onde e quando for
necessário. Mas o que reputo realmente importante é a publicação
desta, como um alerta aos brasileiros que eventualmente preten-
dam viajar ao ou do México. Nâo o focam pela Mexicana de
Aviacion, pois que estarão inevitavelmente correndo o risco de
sérios prejuízos materiais e incontáveis aborrecimentos, seme-
lhantes àqueles pelos quais passou este passageiro e que a
ninguém desejo. Nelson de Souza — Rio de Janeiro.

zes, prolongam-se por mais;
tempo do que o desejado,
uma vez que as peças avaria-
das tém que ser substituídas •
por outras, que nem sempre
sáo encontradas com facill-
dade.. jm

Com um período prolonga-
do de determinada lancha em
reparo, espaça-se também o
período de reparo das de-
mais, e pelas altas condições
de proliferação de microorga-
nlsmos nas águas mornas e -
poluídas da Baía de Quana-
bara, logo aumentam o guza-
no, a caraça e o marisco nos
cascos das lanchas, aumen-
tando o atrito e reduzindo a
sua velocidade. Júlio Lima
Nogueira, Assessoria de Co-
municaçáo Social da Conerj
— Rio de Janeiro.

DIVERSÃO í
INEXISTENTE

Sábado, 1° de novembro, ftíl
com minha mulher e dois filhos
assistir ao filme Apocalipse, em
exibição no Lagoa Drive In. Pa-
gando a "módica" quantia de
Ci$ 300 (Cr* 70 por pessoa eCi*
20 pelo carro), ao entregar os
Ingressos na portaria pergun-
tou-me o porteiro se tinha rádio
FM no carro. Em caso afirmaü-
vo — disse-me — eu poderia
sintonizar o som do filme em
104mhz. Nào se consegue sinto-
nlzar o sinal do transmissor de-
les, a náo ser que se esteja à
cinco metros da cabina de pro-
jeçâo. Pelo menos 40% dos alto-
falantes destinados a ser colo-
cados nos carros nào funcio-
nam. Foi diminuída a área do
drive in, por causa de um rin-
que de patinação que funciona
simultaneamente com o filme.
Só que o som da música do
rinque é mais alto e impede qüe
se ouça o filme, a nâo ser que se
fechem os vidros do carro. Imã-
gtne-se o calor. Quanto ao filme
propriamente dito, confesso
que nào o posso contar, pois a
luminosidade da tela é total-
mente prejudicada pela llumi-
naçáo pública da Lagoa. Ora,
como pode uma casa de diver-
soes cobrar um ingresso para;• projetar um filme sonoro o qual'
nào se pode ver nem ouvir?:
Concordo em que náo podemos
pretender apagar a iluminação
da Lagoa, mas nào posso con-;
cordar em que uma pessoa pa-
gue pelo que nâo recebe. Por
quanto tempo mais ficaremos à
mercê de empresários desones-
tos que cobram pelo que nio
fornecem? Fica aqui meu pro-
testo, convidando o leitor a ir;
ao Drive In e náo assistir ao
filme. Terá de pagar assim mes-;
mo. Paulo Sérgio Cardoso —
Rio de Janeiro.

Você é exigente
na hora de escolher os alimentos.

E na hora de escolherostalheres?

qualidade acima de tudo.

HERCULES
ZIVI VA - Cu»elaria

HÉRCULB S/A - Fábrica de Talheres
Empresas coligadas:—"
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COMECE HOJE

A PREPARAR O
SEU NATAL. E

APRENDA AQUI
COMO DECORA-LO

Com a árvore de plástico branca
desmontável das Casas Mattos (CrS 7 mil
600, lm50) é possível montar um
interessante arranjo com caixinhas
rosa-fócsia e verde da Marie Papier (entre
Cr$ 10 e Cr$ 40), bolas coloridas de
papel celofane sanfonado (Casas Mattos, a
partir de Cr$ 10), sempre vivas secas e
laços verde e vermelho. Embrulhe todos
os presentes na mesma embalagem (a
partir de Cr$ 60 até Cr$ 160) em diversos
padrões de estampado e tamanhos, da
Marie Papier
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c OMEÇA o corre-corre, a afobação
para organizar o Natal. O presente
certo para o parente e amigo, os
cartões com mensagens para retri-

__ buiç&o, a decoração, o menu da
ceia natalina sáo Itens que fazem parte do
planejamento da dona-de-casa e devem ser
postos ém prática sempre com antecedência.
Deixar para última hora náo funciona, acaba
saindo tudo diferente do que foi imaginado.
Quem aproveita as primeiras semanas do mês
para as compras e preparo do Natal sai ga-
nhando: as lojas náo estáo cheias, o estoque
está completo, há vagas nos estacionamentos
e náo há perigo de esbarrar em compradores
afobados, nervosos com o calor, que tomam
qualquer saída um programa dos mais desa-
grâdávels.- Antes dos presentes, o planejamento da
decoração talvez seja prioridade: geralmente
são as mercadorias que somem das lojas num
piscar de olhos e náo vale a pena ficar na máo.
Natal náo é só presente, mas festa em casa,
reuniáo de família, em que uma árvore enfel-
tada e uma mesa bonita náo devem faltar. No
comércio carioca, além dos pinheiros naturais
(com preços a partir de Cr$ 450—um metro de
altura — até Crf 1 mil — 2m — plantados em
vasos ou latas, á venda nas chácaras da Barra,
em lojas de plantas), que devem ser regados
apenas uma vez por semana e colocados em
local bem claro da sala "senão amarela",
segundo a gerente da Xaxim, na Barra, há
toda uma oferta de pinheiros artificiais, de
plantas desidratadas, plástico, material sinté-
tico. Para o enfeite da árvore vale tudo, náo
apenas as tradicionais .bolas coloridas, mas
lácinhos, bonequinhos, enfeites de
papel-cartào forrados, material encontrado
com facilidade e abundância em lojas como
Marie Papier, Casas Mattos, Lojas America-
nas e papelarias. Para o centro de mesa, quem
náo quer ter trabalho encontra enfeites belís-

Lançadas no Brasil pela italiana Adna
Gurriteri, trabalho artesanal, árvores
desidratadas, em capim de São José

tingido de verde, enfeitada com flores de
palha de milho (1 20m, Cr$ 2 mil 900,

na Zuhause)

As árvores do Le Jardin, em plástico, são
desmontáveis, laváveis e encontradas
numa variedade de padrões, tamanhos e
cores. A da foto, com enfeites prateados
de pinho e laçarotes, custa Cr$ 20 mil
(sem enfeite, Cr$ 12 mil 600)

simos em lojas como o Le Jardin, em Ipane-
ma, e em bazares beneficentes como o do
Clube dos Decoradores, em beneficio da Celpi,
até o dia 5 de dezembro, das 14 ãs 19h. Quem
tem facilidade para o trabalho manual — e
isso representa economia—pode tentar mon-
tar alguns arranjos, e os resultados podem ser
melhores do que se Imagina, se houver pacien-
cia: afinal, Natal é época de dedicaçáo e tem
valor o Jeiünho da dona-de-casa.

Para a mesa do Natal, na tradicional
toalha vermelha, uma louça com motivos
natalinos estampados, guardanapos e toalhi-
nhas do banheiro social fazem vista e alegram
a festa. (P.M.)

Na Marie Papier, é possível encontrar
os táo comuns enfeites dos lares

americanos: Papai Noel em papel
celofane sanfonado (CrS 600), vela (CrS

600), sininho (CrS 180) e bonecos de
neve (CrS 180)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^W^^^^^^^^^^^W^^-

'. Enfeites de pano como o Papai Noel
(CrS 250 cada), a caixinha de presente

(CrS 100 cada), o guizo com sininho
(CrS 100 cada) e a estrela brilhante (CrS
! 100 cada), tudo cura linha oara' 

pendurar no pinheirinho. Da Marca.

Na porta de entrada, guirlanda de pinho
e tecido entrelaçados (CrS 780). Ninho

Endereços:
Decaio — Av. Atlântica, 4240, lojo 226.
Marco — Visconde de Pirajó, 282, lojo J, e Sonta luzio, 651, Centro.
iNinho — Visconde de Pirajó 580. lojo 218
¦Marie Papier — Visconde òe Pirajá, 580, lojo 217
Zuhause — Barato Ribeiro, 303
te Jardin — Visoonde de Pirajá, 235-A
Clube dos Decoradores — Av. N. S. Copacabana, 1100, tobreiojo

Bolsa
de
Natal

Uí
açat

lartir desta semana, o
JORNAL DO BRASIL publica
uma Bolsa de Natal paraTação do consumidor, um guia

de compras com as oscilações dos
preços de brinquedos, bebidas e comi-
das (nozes, avelãs, amêndoas, passas e
outros artigos da época chegarão aos
supermercados nos próximos dias),
para facilitar uma escolha mais eco-
nômtca. De brinquedos, muitas varie-
dades. Quase todos sáo da Estrela,
que domina o mercado. Alguns va-
riam de preço conforme o tamanho. É

o caso do Ferrorama, nos tamanhos
pequeno, grande, médio e máxi. O
médio pode custar entre Cr$ 2 mil
304,50 nos supermercados Sendas da
Zona Sul e Cr$ 2 mil 950 no Peg Pag
SuL A boneca com preços mais diver-
sos é a tradicional Susi. Dependendo
das suas roupas, sai por Cr$ 898 no
Disco Sul, ou por Cr$ 1 mil 257 no
Carrefour da Barra da Tijuca. Outra
boneca, a Paçoquinha, varia entre CrS
768 no Disco Sul e Cr$ 1 mil 80 no
Boulevar, da Zona Norte. O conjunto
de Cozinha Atma tem grande oscila-
ção: Cr$ 230 nas Casas da Banha,

Zona Norte, e Cr$ 1 mil 114 nas Sen-
das da Zona SuL O Mexe-Mexe da
Trol, para meninos e meninas, custa
CrS 185 no Disco Sul e CrS 470 no
Boulevar, Zona Norte. Os preços das
bebidas estão relativamente equili-
brados. As distorções atingem somen-
te o vinho verde Casal Garcia, portu-
guês, encontrado a Cr$ 325 nas Sen-
das, Zona Sul, e a Cr$ 810 no Disco,
Zona Norte; e o uisque Passport, na-
cional, de CrS 983 nas Casas da Banha
da Zona Norte a Cr$ 1 mil 450 no Peg
Pag da Zona Sul.

DISCO
Zona
Norte

Zona
Sul

BANHA
Zona
Norte

Zona
Sul

SENDAS
Zona
Norte

Zona
Sul

PEG-PAG
Zona
Norte

BRINQUEDOS

Zona
Sul

Boulevard
Zona
Norte

Carrefour
Barra da

Tijuca

AAax-Cargo Estrela
Armadilha Estrela
Genius Estrela
Ferrorama Médio Est.
Falcon 80 Estrela
Mini-Liquidificador Estr.
Boneca Susi Est.
Boneca Paçoquinha Estrela
Bonequinha Giselle Trol
Mexe-Mexe Trol
Conjunto Cozinha Atma
Corpo Bombeiros Atma

825,00
255,00

715,00
642,00

833,00
415,00
898,00
768,00
255,00
185,00
676,00
608,00

4.145,00

955,00
608,00

1.205,00
1.036,00

219,00
230,00
369,00

1.712,00
530,00

977,10
655,00

1.084,00
883,00
199,00
193,00

1.712,00
530,00

3.999,00
2.304,50

997,10

964,00

199,00
193,00

1.114,00

CHAMPAGNES

629,00

999,00
584,00

1.200,00
999,00

339,00

2.115,00
647,90

4.150,00
2.950,00
1.119,00

1.240,00
1.049,00

359,60
895,00

2.600,00

4.424,00
2,950,00

999,00
575,00
842,00

1.080,00
258,00
490,00
715,00
537,00

2.102,00
660,00

3.510,00
2.347,00

966,00
634,00

1.257,00
1.044,00

225,00

311,00
907,00

De Greville — nac.
M. Chandon — nac.
Peterlongo — nac.
Sidra Cereser — nac.
Veuve Clicquot — inp.

570,00 700,00
455,00
182,00
58,90

458,60
227,60
58,30

700,00
455,00
182,00
58,90

196,90
56,80

456,00
224,00
58,00

4.850,00
VINHOS

520,00
506,00
275,00

56,90

511,50
610,00
254,10

58,00

498,00
449,00
118,10

6.500,00

506,20
431,70
235,50
49,30

4.916,70

Château Chandon
Baron de Lantier
Chateou Duvalier
Mateus Rose — port.
Casal Garcia — port.
Conchay Toro — chil.

199,60

161,00

810,00

199,70
203,00
160,90
540,00
510,00
290,00

195,70

161,00
459,80

260,50

199,00

166,00
459,80
459,80
280,70

192,60
203,00
159,40
495,00
510,00
451,00

195,70
203,00
161,00
495,00
325,00
330,00

215,00
194,90
165,90

230,00
167,00
161,00
519,80
535,50
335,00

192,60
194,90
159,90
495,00
510,00
290,00

176,95
214,50
152,80
572,90
531,25
312,50

UÍSQUES
Drury's — nac.
Natu Nobilis — nac.
Passport — nac.
Vat 69 — imp.
JB — imp.

361,00
589,60

1012,20

4060,00

435,00
589,00

1217,00
3.347,00

361,00
698,60
983,00

4590,00

470,00
738,50

1217,50
4064,70
4790,00

361,00
690,00

1192,00

4060,00

361,00
673,00

1384,50
4200,00
4060,00

464,80 429,60
758,00

1335,00 1450,00

3801,00

371,00
890,00

1007,00
4470,00
4060,00

371,10
478,90

1007,00

LICOR E VODCAS
Cointreau
Vodca Smirnoff
Vodca Orloff
TOTAL

722,50
320,00
271,00

722,50
320,00
271,00

11.513,90 14.839,001

735,40
331,80
271,90

99i,â0
241,60
276,80

9.794,00 24.523,10

722,00
291,70
292,00

735,00
382,50
215,30

16.105,80 31.311,60

722,00
329,50
281,90

722,00
326,50
310,00

9.816,80 26.288,80

722,00
295,00

649,05
216,55
292,65

36.672,50 25.078,55

Um mesmo brinquedo, dois preços. Eis um guia que vai ajudá-lo a economizar.

• Supermercados pesquisados: ZN: Disco, Conde de Bonfim, 120; Casas da Banha, 28 de Setembro, 274; Sendas. Uruguai,
329; Peg-Pag, Conde de Bonfim, 1 297; Boulevard, Maxwell 300; ZS: Disco, Ataulfo de Paiva, 669; Casas da Banha,
Bartolomeu Mure, 705; Sendas, José Linhares, 245; Peg-Pag, Bartolomeu Mure, 1082; Carrefour, Km 6 da Rio—
Santos/Barra. • As Casas da Banha, Tijuca, nâo possui seção de brinquedos.
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BATEDEIRA DE BOLOS ARNO
PLANETÁRIA - 5 velocidades.
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ENCERADEIRA
NOVA ARNO
HASTE DUPLA
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3 velocidades. Copo
anatômico com
graduação de
medidas.
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SECADOR-
MODELADOR DE
CABELOS ARNO
Para secar, pentear,
alisar, enrolar e fazer
o que der na cabeça.

SECADOR DE
CABELOS ARNO JR
Leve, prático e
dotado de um
possante e silencioso
motor.
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CERAMISTAS EM RECIFE BRIGAM
PARA SABER QUEM IMITA QUEM

¦>;¦ ¦¦¦¦¦-:¦"¦: ¦.;$« -.:

-¦•.....¦.::%'..>.•..,.«.-._.. :.S1:,.y:.:tSy:,.:,.;^,.>:.::.:,>:ií~y.:.J.»<y. :-i'" < 
". 

¦ / H'i>r 
' '¦¦ ':/''i- ¦¦:''í.:'**;'.,.¦ 

«k 
' 
;íí»w">í;'.;..¦¦»...,.,„„..

Vv;» v-:;. </' 
" .:*. . %\ V ' "> 

. y\ <;¦; ífi.i

></< ;* \J^M 
«i_a*_í__^«í_*^^~_iA 

.^.te*»'**^**!^ '">*' ,

.- ' %'* - /¦ "'¦ ^C_& ^£fà'_*&m_ t^fÃ&È *& WT <*?.„

r<~ÊSm\^tMtíí!5l^ *i - !B5*S^^Sb,'- '* *v Âyf^^^mM^ym^w^ _______ iv™ *__ ià_r,\ __^!^*_iMHh'^'ffilfe'>', ' w í; W

í ^^mms^^L^^^mmWmYMmm^ >; >v^-:' -;
SPviB^ls___aH_Ml K iBKOt t*;í'!, •. . '; ,.«, ¦ 1Í__^S-^^^)SiC%P^ ^ «ft ^arf5" &
B_^^____^______fH_____U___________u___^lr _m _^___i___É A. ' *'. ¦¦

'^V^«*3?^_B_______P> -HHHP^^ ^-^ ?•jSs^'-^
r>l^_8E_w_BiH i_?!!l^iff-ÉÉ!-^i> ..„_. w-«

t_§___ll____l___k_^^

Gustavo
Maranhão, da

_IJÉÍljf|? Cerâmica Santo
Antônio, acusa
Brennand de

copiar'
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_m_\ livros medievais.
Ao lado peças
de "gosto

duvidoso",
falhas imitações
de Brennand
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RELÓGIO PHILCO 7 V~

RÁDIO TRANSQLOBE
PHILCO B-481

9 faixas de ondas, incluindo
FM. Funciona com pilha e

corrente.
à visto 8.945,

RÁDIO RELÓGIO PHILCO
DIGITAL B505

Dígitos de 24 horas e
memória para despertar
sempre na mesma hora.

Rádio de faixas (AM/FM).
à visto 8.535,

54 lojas Brastel
cm 4 Estados

Copacabana
Centro

Tjuca-Méier
Pilares-Cascadura

Madureira
Ramos-Bon sucesso

Penha-Bangu
Campo Grande

São Jo3o de Meriti
Caxias-Nilópolis

Nova Iguaçu-Niterói

Sao Gonçalo
Alcântara

Rezende
Barra do Pirai

Vassouras
Barra Mansa

Volta Redonda
Valença

Três Rios
Paraíba do Sul

Campos-Macaé
Juiz de Fora (MG)

Linhares-VItória (ES)
Guaratinguetá (SP)

Pindamonhangaba (SP)
Sao José dos Campos (SP)

ÈMSTÊL

RECIFE—Cenário, 

há seis
meses, de uma "guerra
santa" que terminou com
a perda da Colecáo de
Arte Sacra Abelardo Ro-
drlgues para a , Bahia,

Pernambuco volta a ser palco de uma
nova e inusitada batalha, também de
armas amenas, que envolve de um
lado a figura do artista Francisco
Brennand e do outro a Cerâmica San-
to Antônio, acusada de copiá-lo.

Ao contrário da disputa anterior,
que levou os dois Estados às barras
da Justiça, a atual é travada através
do barro e do verbo. Cada qual querprovar que o produto mais original é o
seu. Os ataques são mútuos e cons-
tantes, chegando a ganhar espaço na
imprensa local, inclusive com matéria
paga. O pintor acusa a empresa des desfaçatez, plágio, usurpaçáo. A San-
to Antônio o chama de lmobillsta,
acomodado, elitista. E de náo abrir as
portas do seu atclier para ninguém

Mas as acusações náo param porai. Para a Santo Antônio, Brennand
age como empresário ao reclamar: no
fundo, ele tem medo de concorrência.
O que o pintor nega. Sua oficina está
tranqüila. Ele, o artista, é que merece
uma explicação. Diz a indústria que a
iniciativa de Brennand é um atrevi-
mento. Ele acha que é necessário gri-tar: "O .rei está nu!"

O fato é que, de repente, Francisco
Brennand interrompeu seu silêncio
habitual. O artista solitário,' inteira-
mente voltado para sua oficina, no
bucólico bairro da Várzea, está revol-
tado. Denuncia que 30 anos de pes-
qulsas e estudos sérios foram colhidos
pela espionagem industrial, o que náo
o atingiria se as imitações se limitas-
sem à área dos pisos e revestimentos.
Mas seus potes, peças zoomórflcas ou
antropoformôficas, cinzeiro.), frutei-
ras e outros utensílios, segundo diz,
estão sendo confundidos na praçacom os produtos lançados pela em-
presa.O que mais o irrita é o fato de a
Cerâmica Santo Antônio náo reco-
nhecer, e até negar, sua Influência:

Ê claro que a gente vé um artista
jovem sofrer influência do mais velho
e fica até orgulhoso. Durante 50 anos,
Picasso foi o carro-chefe das artes
européias. Mas uma coisa é a influên-
cia de uma artista sobre outro. Coisa
muito diferente é uma empresa se
apossar de determinado produto, com
Imagem já firmada no mercado. En-
quanto luto para reconstruir esse to-
do (a fábrica fundada pelo pai, em
1917, e que só a partir de 71 começou a
recuperar, transformando em atelier
e, para o futuro, em museu), as pes-soas lá fora lançam cópias e contraía-
ções daquilo que produzo e crio como
arte autêntica. Isso é imperdoável.

Brennand diz que, antes da Santo
Antônio, duas outras cerâmicas já ha-
viam copiado seus revestimentos, só
que o faziam discretamente. Agora,
porém, a Santo Antônio vende imita-
çóes "em grande estilo".

Inclusive no café society. O queme irritou profundamente. Não meirritaria tanto e algum critico de arte,
ou mesmo um cronista social, pormenor Importância que tivesse, gri-tasse que o rei está nu. Poderiam até
dizer que aquelas peças da Santo An-
tônio são magníficas, sáo importantes
como artesanato, mas sofrem influên-
cia minha.

Enquanto atravessa um dos Lmen-
sos galpões de sua oficina, Brennand
pega um dos seus cinzeiros e diz:Este, por exemplo, é copiado de
forma rigorosamente igual. Falam de
representatívidade nordestina? Nor-
destino é Francisco Brennand. Fora
disso é Traucunhaém ou Caruaru. Os
artistas Isolados como Thiago Amo-
rim, em Pernambuco, e Miguel San-
tos, na Paraíba.

Mas a Cerâmica Santo Antônio se
defende. Um dos diretores da empre-
sa, Gustavo Maranhão, nega a in-
fluência de Brennand em suas peças.

Nós não fazemos arte. Quem faz
arte são os artistas que aqui traba-
lham. Nào copiamos nada de Bren-
nand. Se alguns que queimam aqui
suas peças sofrem influência de Bren-
nand, o que não acredito, não é res-
ponsabilidade nossa. Por outro lado,
acho que ele deveria orgulhar-se de
ter feito escola. Ele também não podenos comparar ao grande falsário Fer-
dinand Légros, pois nenhuma peçaaqui produzida tem sua assinatura, e
sim a de outros artistas, como Domin-
gos, que trabalhou 12 anos em seu
atellier, sem nunca ter direito de assi-
nar uma só peça.

Maranhão toma nas mãos um volu-
me antigo — Cerâmica dei Levant
Espanol — Siglos Medlevales, de M
Gonzalez Marti — e aponta para algu-
mas ilustrações:

Veja, se Brennand nos acusa de
imitadores, podemos dizer o mesmo
dele. Note estes mosaicos e estas figu-
ras, rigorosamente iguais ás que ele
pinta hoje, dizendo serem criações
somente suas.

Toda essa disputa começou há ai-
gus dias, quando 300 peças produzi-das pela Santo Antônio foram expôs-
tas na Galeria Vivenda. A exposição— que Brennand classificou de "coisa
de grá-flna desocupada" — deu mar-
gem a que um colunista publicasseuma nota em que o pintor se queixavada "desfaçatez" e da "imitação essen-
ciai" de sua arte. Segundo ele, duran-
te a exposição, ouviram-se comenta-
rios: "£ do tipo Brennand, só que bem
mais barata..-." Brennand diz ter con-
trolado sua indignação, mas náo pormulto tempo. E começou a protestar
pelos jornais.

Náo demorou multo, a Santo Antô-
nio respondia, fazendo publicar na
imprensa uma nota em sua defesa,
táo agressiva quanto os protestos de
Brennand: A propósito da arte, do
artista e da atrevida indignação do
ceram—ta era o titulo da matéria querepelia "a terminologia grosseira" do
pintor. Brennand contra-atacou:

Grosseiro? Deveria tê-los cha-
mado de cretinos, pois na verdade a
grosseria é apenas de quem grita:"Pega ladrão!"

Brennanc
quebra o

silêncio, sai
do ateliê.e

diz que é
preciso

denunciar:
"O rei está

nu ,
acusando a

Cerâmica
Santo

Antônio de
promover

imitações de
suas obras
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A Cerâmica Santo Antônio se diz
surpresa com a indignação do pintor,
pelo fato de ter aberto suas portas
para que os artistas locais ali execu-
tassem livremente seus trabalhos.
Maranhão comenta:

Talvez a reação do Sr Francisco
Brennand se deva ao fato de termos
aberto as portas para que todos os
artistas pudessem trabalhar com ce-
rámica esmaltada em nossos fornos,
coisa que ele jamais permitiu em sua
fábrica. Talvez o Incomode, também,
a qualidade e o originalidade dos pai-néls que produzimos, inquestionável-
mente reconhecidos, no inlnimo, por-
que os assinam artistas como Welllng-
ton Vlrgilino, Pierre Challita, Marcos
Cordeiro, Jairo Arcoverde, Ricco Gra-
mari, Domingos, er'e o único ex-
artesão da Cerâmica Brennand.

A acusação de Imobilismo e elitls-
mo, Brennand responde:

Já participei de mnts de 40 expo-
siçoes no Brasil e no exterior. As telas,
os murais, os painéis que produzi este
ano estão ai mesmo. Também não sou
elitista: sou mais que elitista. Recuso-
me a vender minha obra. Quanto ao
preço das peças, eles estão satisfeitos.
Vendem por Crt 3 mil um cinzeiro quefaço por Crt 6 mü. Só que meu produ-to tem a assinatura de um artista e
não de uma cerâmica.

Ao que Maranhão retruca:
Na nossa exposição, fomos bem

claros. Nos convites dizíamos que as
peças eram produzidas na cerâmica e
náo pela cerâmica.

Uma coisa, por enquanto, é certa: o
caso nào vai parar na Justiça. As duas
partes garantem que ficarão, apenas,
numa guerra de palavras.

Domingos,
ex-artesão

de
Brennand,
talvez seja

o pomo da
discórdia:

ele passou
12 anos

com o
artista e

agora
trabalha

para a
Cerâmica

Santo
Antônio


