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{ TÍMPO ^
lie — florelalmenl» nublo-

do o nublodo. Possível initob»-
lidod» d» coráter kxol oo en-
fafdecer Temperatura «m li-
atiro elevaaio. Ventos. Norte
frocos. Mójíima, 337, Jacaré-
poguá; minima, 19,4, Alio do
Boa Vista

O Solvomor informo qu*
• mor mM colme com
corion* do Ue*» pera o
Sul. A temperatura da
égua (morno) é do 22

Íiraut, 
denta do bola o

ora do borra.
São Paulo — Nublodo com

chuvas esperta. « poMÍveis
trovoodos isoladas. Tempera-
furo em elevação Vento*; No-
roeite frocos Mói. 22,5; min.
18.6.

Curitiba — Nublado a «neo-
btrto com chuvas • trovoadas
no período. Temperatura tm
ligeiro declínio. Ventos. Mo-
roo» frocos a moderado» roo-
dando pare Sulsudes» frocos
o moderado». Móx. 27,0; min.
15,5.

FiofíonòpcMts — Encoberto
com chuvas e trovoadas. Tem-
peratura em declínio Ventos:
Sul sudeste fracos o modera-
do» Má". 27,0, min. 21,8

Porto Alogr» — Nublado
com chuvas esparsas. Temp»-
raturo estável Ventos Sulsu-
deste fracos a moóerodoi
Wói 56.4. min 21,8.

Vitorio -- Nublodo Tempo-
rctijra em ligeira elevooão
Vemos Variáveis frocos Mo*.
29.4, min 23,5

¦ele He-toonte - Nublado
a encoberto ainda sujeito a
chuvas esparsos Temperatura
estável. Ventos; Norte a Leste
fraco». Mc». 28.9; min. 19.5,

Brasília — Nublado a enco-
berto com chuvas ocasionais e
possíveis trovoedas isoladas
na parte da tarde Temperotu-
ra estável. Ventos: Moraes»
fracos. Má* 26,6; min. 15,0.

Salvador — Nublodo a Su-
deste do biodo Temperatura
estável. Ventos: Sul a Norte •
Noroeste fraco». Mói. 27.8;
min. 22,6.

Recife — Nublado com chu-
vos esparsas no periodo Tem-
peratura estável. Ventos: Nor-
deste fracos. Mó*. 32,3, min
20,2• Temperatura referente
às últimas 24 heras

(Mapas no página 26)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúleis CrS 10,00
Domingos CrS 10,00

Minas Gerais
Diasúleis CrS 10,00
Domingos CrS 12,00

RS, SC, PR, SP, ES, MS, MT,
GO, DE, BA, SE, AL, PE, PB,
RN
Diasúleis CrS 12,00
Domingos CrS 15,00

Outros Estados
e Territórios:
Diasúleis CrS 15,00
Domingos CrS 20,00

Bronliaifoto dt Son|o Sego

510 ACHADOSE
PERDIDOS

COMUNICAÇÃO A PRAÇA -
Cartão Nacional—Mário Augus-
to Addor teve dodo» o» teut
documentos roubados em
30.01.80, denir» ele»; Cartão
Nacional n° 0057720. talão de
cheque» Banco Boavitta conta n°
010347860-8.

EXTRAVIO — Aloysio Ma th ia» Be-
oeòetti, comunica o extravio do
recibo do depósito compulsório
de CrS 22 000,00 n° 246.657 de
02-031976, feito no Banco do
Brasil, Agencia Metropolitano
Cinelandia.

EXTRAVIOU-SE - Carteiro CREA
n° 7472-D. 5o Região, registro n°
25952 do arquiteto Cláudio Au-
gusto Pirogibe Mogalhães.

JURACY ANTÔNIO HEWRtQUÕ
Residente à Rua General Bru-

ce. 445, aport. s/109, RJ., oviio
a todos quantos interessar pos-
sa, que extraviou-se o seu com-*
provante de depósito compulso-
rio n° 451257, de 10 de janeiro
de 1979, de acordo mm o Dec.
lei n° 1.470/76, feito no Banco
do Brasil, S.A. agencio do Cine-
lándia, no Rio de Janeiro.

MARIA UNA DE MORAIS —~ÕZ-
si teiro, solteiro,advogada, iden-
tidade OAB 18272, CPF
098088257/ 53. declaro p/ ot
devidos fins que no dia
18 01.80 extraviaram-se do
Banco Mercantil de Sõo Paulo,
Ag. Central , talões de cheques
de n°s 347821 o 347830 e de
n°s 769641 o 769660, em seu
nome e que não se responsabili-
za pela emissão desses cheques.

MARIA TEREZA ROSA CARDOSO
Declaro ter perdido carteira de

identidade, cie, título de eleitor
e carteira de motorista.

TALÃO CHEQUES EXTRAVIADOS
A Sra. CAROtf JACQUaiNE

LACROIX, comunica o Praça em
geral o extravio de seu talão de
cheques de N° 375481 à

„ 375490 referente a Conta Cor-
rente N° 104.120-1 do Unibonco
S/A Agencio Voluntários do Rá-
tria. _

THBSZÃ DE PAULA TAVARES
HENRIQUES — Residente ò Rua
General Bruce. 445. apto. s/109,
RJ. avisa a todos quantos inte-
ressar possa, que extraviou-se o
seu comprovante de recolhi-
mento de depósito compulsório
n° 451258. de 10 de janeiro de
1979, de ocordo com o Dec. lei
n° 1.470/76, feito no Banco do
Brasil, S.A., agencia da Cine-
lándia. Rio de Janeiro.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABÁ —Ou

qualquer emp. p/ serv.
caseiro. Assessoria do-
mestiça em GABINETE
DE PSICOLOGIA. Alto
nível, seleção p/ testes,
entrev. psieol. e refe-
rências comprovadas.
Não é agência. Taxa
fixa 3 mil garantia, 6
meses. Esteja seguro:
não caia no engodo da
total responsabilidade
de quem não é pai ou
tutor 236-3340/ 246-
«IHO BIP 31A2.
âgFncia EMÇREGADORA CRISE-

LA - A única a mais de 3.000
clientes atendidos e N. F. de pres-
tação de serviços. Of. bcòó, co-
ztnhçiras. cop motoristas, arru-
mod . e domesticas d garantia
contratual e refs.: 390-8940/
350-5179
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Entre Amaral Peixoto e Figueiredo, o Ministro do Exército, Walter Pires, assina sua filiação no PDS

Governo dá 2,66%
de produtividade
a seus empregados

O CNPS (Conselho Nacional de Politica
Salarial) homologou ontem 32 acordos salariais
de empresas pertencentes ao sistema Telebrás
— incluindo Telerj e Cetel, do Rio — com uma
taxa de produtividade média de 2,66%, e três de
concessionárias de energia elétrica, entre as
quais a Light (Rio e São Paulo), com produtivi-
dade de 3,35%.

O Conselho decidiu também que todas
as empresas a ele vinculadas — estatais,
de economia mista e concessionárias de ser-
viços públicos — náo podem mais, desde
ontem, corrigir curvas salariais e fazer re-
formulação de planos de cargo todos os anos,
como era comum anteriormente, mas só de
quatro em quatro anos. A justificativa é de
que, com a reforma salarial, os reajustes
automáticos compensam a inflação e o aumen-
to é definido pela produtividade. (Página 20)

Ermírio fecha
siderúrgica que
Governo puniu

"Não sou moleque e tenho um nome a
zelar. Penso muito e sempre busco agir
com honestidade", disse o empresário An-
tônio Ermírio dè Morais, diretor-
superintendente do Grupo Votorantim,
que ontem fechou a Siderúrgica Santo
Amaro (Bahia), uma das 11 recentemente
punidas com corte de crédito por praticar
preços acima da tabela — despedindo 300
operários.

A siderúrgica fechou, segundo
Ermírio, "em face dos prejuízos consecuti-
vos que vinha tendo devido ao preço irreal
do aço não plano ali produzido". O Secre-
tário de Abastecimento e Preços, Carlos
Viacava, que tomou a iniciativa, lamentou
o fechamento e disse que o CIP estuda
com urgência os processos de aumento de
preços do setor siderúrgico. (Página 22)

Arrecadação de
ICM do Rio 

'

Figueiredo coloca PDS
na linha progressista

continua caindo
A receita do ICM (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias) em 79 foi
de Cr$ 290 bilhões 800 milhões, apre-
sentando um crescimento real de
somente 1,3% em relação ao ano
anterior. O Rio de Janeiro, com um
percentual de 11,2% — é o 2o Estado
na arrecadação; o Io é Sâo Paulo,
com 43,4% — manteve a tendência
de queda que se vem verificando há
três anos.

O crescimento de 1,3% na arreca-
daçáo do ICM nacional é o segun-
do menor aumento da década de
70, só superior ao crescimento
de 1971 sobre 70, que foi de 1%.
O Estado do Rio, em relação ao
incremento real, fechou 79 com
crescimento negativo de 3,8% sobre
o resultado de 78. O total recolhido
no Rio ano passado foi de Cr$ 32
bilhões 800 milhões. (Página 25)

"Não querem o progresso? Pois, aí
está o progresso", disse ontem o Presi-
dente João Figueiredo, ao abrir o livro
de inscrições do PDS, em cerimônia no
Congresso. E observou: "Antes, éramos
julgados conservadores. Os progressis-tas diziam que estávamos atrasados no
tempo. Agora, estão com medo de pas-saímos na frente deles".

O Presidente da República reafir-
mou os seus compromissos com a de-
moeracia e disse: "Tomamos a iniciati-
va de criar uma Oposição expressiva,
através da reorganização dos Partidos".
Sobre a fundação do PDS, enfatizou
que se tratava de "um passo muito
grande para o desenvolvimento da poli-tica no país".

A terceira linha do livro de inseri-

Governo renova
prioridade que
deu ao campo

O Ministro do Planejamento, Del-
fim Netto, reafirmou ontem que a priori-
dade é a agricultura, de modo a gerar
excedentes exportáveis e a dar suporte
ao desenvolvimento social. "O balanço
de pagamentos é o constrangimento
maior à expansão industrial. Cada dó-
lar exportado significa redução do cons-
trangimento aos fatores de desenvolvi-
mento".

Homenageado num almoço com 1
mil 500 personalidades, no Rio, o Minis-
tro, depois de lembrar que "a inflação é
um processo insidioso, que se manifesta
de mil formas", prometeu "montar uma
série de diques, na tentativa de reduzir
a velocidade dos reajustes de preços",
prevendo resultados positivos num pra-
zo de quatro a seis meses. (Página 23)

Vietnam afasta
General Giap
do Ministério

O General Vo Nguyen Giap,
que derrotou japoneses, franceses
e americanos nos conflitos do Su-
deste Asiático, e considerado, ao
lado de Mao Tsé-tung, o maior
teórico da guerra revolucionaria
moderna, deixou seu cargo no Go-
verno do Vietnam, numa reforma
ministerial que abrangeu também
as Pastas das Relações Exteriores
e do Planejamento.

Giap, 68 anos, é a personali-
dade vietnamita mais conheci-
da fora do país. Ele está doen-
te. Jamais freqüentou uma acade-
mia militar e, sem sequer ter rece-
bido treinamento básico como
soldado, aplicava princípios mui-
to simples para ganhar suas guer-
ras: "Lutar apenas para vencer,
apenas quando o êxito for certo.
Se não for, não lutar." (Página 13)

ções do PDS foi reservada ao ex-
Presidente Geisel. que aceitou figurar
entre os fundadores do Partido. O se-
gundo signatário é o Vice-Presidente
Aureliano Chaves. Ontem, filiaram-se
quase todos os governadores, senado-
res, deputados federais e ministros de
Estado, incluindo-se os militares.

No Rio, durante homenagem de
empresários aos Ministros Delfim Netto
e Ernane Galvéas, o diretor da Metal-
Leve, José Mindlin, sugeriu ao PDS"a tentativa da co-gestáo no Govemo".
E, em Minas, o presidente do Sindicato
das Indústrias de Laticínios, Felicio
Ribeiro, classificou de "balelas" as
metas do PDS e afirmou que seus lide-
rados irão para o PP. (Páginas 3 e 4)

Juliana passa
trono holandês
para a filha

A Rainha Juliana, da Holanda, a
soberana mais rica do mundo, vai abdi-
car no dia 30 de abril, quando faz 71
anos, a favor de sua filha Beatriz, mu-
lher do alemão Claus Van Amsberg, ex-
integrante da juventude hitlerista. A
Rainha é casada com o Príncipe Ber-
nardo, que perdeu seus cargos quandofoi acusado de receber suborno da em-
presa norte-americana Lockheed.

O anúncio surpreendeu a Holanda,
pois sempre foram desmentidos os
boatos de que Juliana abdicaria, devi-
do ao escândalo que envolveu o Prin-
cipe consorte em agosto de 1976. O
inquérito que apurou o caso inocentou
Bernardo por insuficiência de provas,mas o reconheceu "uma pessoa susceti-
vel a ofertas e favores". (Página 16)

Polícia retoma
Embaixada e mata
40 na Guatemala

Quarenta pessoas morreram
quando a policia guatemalteca re-
capturou a Embaixada da Espanha,
que tinha sido ocupada pacifica-
mente na manhã de ontem por la-
vradores. Eles justificaram seu ato
como um protesto contra as violen-
cias cometidas pelas forças de segu-
rança durante perseguição a guerri-
lheiros no Departamento de El
Quiche.

Porta-voz dos lavradores telefo-
nou aos jornais antes da invasão
policial para esclarecer que não ha-
via nenhuma organização de es-
querda envolvida na ação. A repres-
sáo feita pelo Governo do Presiden-
te Romeo Garcia está provocando a
radicalização da oposição e o forta-
lecimento da esquerda armada, se-
gundo o repórter Alan Riding, do
The New York Times. (Página 16)

Carter declara
guerra se URSS
ameaçar Golfo

Qualquer movimento das tropas so-
viéticas estacionadas no Afeganistão
em direção ao Golfo Pérsico significará
uma guerra com os Estados Unidos,
advertiu ontem Clark Clifford. enviado
especial do Presidente Jimmy Carter à
índia. Ele não conseguiu convencer a
Primeira-Ministra—Inõira Lrandhi a
concordar com a ajuda militar dos Es-
tados Unidos ao Paquistão.

A União Soviética vai retirar suas
tropas do Afeganistão, disse o Embai-
xador soviético em Washington, Ana-
toly Dobrynin, ao presidente da Oci-
dental Petroleum, Armand Hammér.
Tradicional parceiro comercial da
URSS, desde os tempos de Lenin,
Hammer revelou a promessa de Dobry-
nin, que, segundo ele, nunca mentiu.
Mas náo deu prazos.

Uma base naval na Austrália foi
oferecida ontem aos Estados Unidos
pelo Primeiro-Ministro Malcolm Fra-
ser, que considera "altamente perigo-
sa" a situação criada pela invasão do
Afeganistão. Estudo do Congresso nor-
te-americano concluiu que a Marinha
soviética está sendo preparada para
praticar a diplomacia da canhoneira
no Índico e outras áreas do Terceiro
Mundo.

O Pravda exortou o Governo
paquistanês a "refletir bastante"
antes de dar autorização aos Esta-
dos Unidos para usarem seu territó-
rio, com o propósito de "cometer uma
agressão em região próxima à União
Soviética". A pedido de Carter, o ex-
campeão mundial dos pesos pesados,
Muhammad Ali, percorrerá vários pai-
ses africanos e muçulmanos tentando
persuadi-los a aderirem ao boicote
aos jogos olímpicos. (Páginas 12 e 28)

EUA acreditam que
Sadr favorecerá
a saída dos reféns

Com a eleição do Presidente Bani Sadr,
os Estados Unidos estão otimistas quanto à
rápida libertação dos 50 reféns que estão
desde 4 de novembro em sua Embaixada em
Teerá. O Senador Frank Church disse que"novos caminhos se abriram", enquanto o
porta-voz Hodding Carter admite, na falta de
acordo, que os reféns sejam entregues peloIrá à Cruz Vermelha.

"Parece um daqueles filmes da Segunda
Guerra Mundial em que Charlton Heston é
salvo pela Resistência Francesa", comentou
uma jovem em Washington, em meio ao
entusiasmo e ao clima de festa pela fuga de
seis diplomatas americanos do Irã, com a
ajuda do Canadá. Nas ruas, sobretudo em
frente à Embaixada canadense, foram colo-
cadas faixas de agradecimento: Merci Beau-
coup e Thank You, Canadá". (Página 13)

Papa consegue um
acordo entre os
bispos da Holanda

O Papa João Paulo II conseguiu
ontem que os sete bispos holandeses
(dois conservadores, quatro liberais e
um moderado), depois de um sínodo
extraordinário de 18 dias a portas
fechadas no Vaticane, chegassem a
um acordo em torno de suas princi-
pais divergências sobre a autoridade
papal, a doutrina, a homossexualida-
de, o aborto e o celibato sacerdotal.

Em Porto Alegre, o presidente da
CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, disse
que a visita do Papa ao Brasil fará
a sociedade brasileira refletir sobre
as injustiças sociais com que convive.
E Frei Leonardo Boff, antes de retor-
nar ao Brasil, depois de conferén-
cias em Salamanca, Espanha, disse
que acredita num final feliz para o
seu processo no Vaticano. (Página 17)

AGÊNCIA PROLAR —
Portuguesa Classe A
of.: cozinheiras, babás,
cop.(a) acomp. mot.
gov. e t/serviço t/servi-
çal t/ d refs. acima 4
anos. Prazo adapt. d
termo permanência.
256-3881 e 255-7744.

A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domesticas
pata Copa, cozinha,,
babás. Práticas e enfer-
meiras, acompanhan-
tes, chofer, caseiros etc.
d refs. idôneas. Garan-
times ficarem. Tel. 255-
8948, 255-3688.

A AGÊNCIA RIACHUELO — Ou.
há 45 anos serve o RJ oferece:
coz., T. serviço cop-arr. e bobas
T. 231-3191 _ 224-7485.

A BABÁ CARINHOSA — PnHjeo
•m bebê com referência de cosa
d* familia. Pago 8.000. Av. Ca-
pacabana, 1065. apl. 416.

A BABÁ —Rnpontòvtl com pró-
tica e referencia pogo CrS
8.000,00. pera cuidar 5* bafa*
da 4 m*«M. Av. Copacabana,
583. ap. 806.

AG. ALEMÃ D. OLGA
— Há 20 anos da sede
própria, oferece os que
passam pelo exame
eliminatório. Boas cozi-
nheiras, babás, Etc.
235-1024 e 235-1022.
Garantimos ficarem.

A MOÇA OU SENHORA—Trivial
variado pogo CrS 8.000,00 (a-
ando itrvifo d* 2 wnhorat
folga todo domingo Av. Copaea-
bana, 583 ap. 806 D. Eme.

AO CASAL ALEMÃO — Preciso
de empregado todo serviço, exijo
referência. Salário 8 000.00
Santo Cloro. 50/501.

ARRUMADEIRA - Precisa-se d
pratica, referência, documenros
Trator Av. Epitácio Pessoa,
2.530/ 701; logoo.

AG. MERCÚRIO —
256-3405 — 235-
3667. Domésticas efeti-
vas e diaristas Av. Co-
pa., 534/301.

A SENHORA RESPONSÁVEL —
Trivial variada pogo 8.000,00.
Fazer serviço senhora *ó. Folga
oo» domingos- Av. Copocabo*
no, 1085. ap 416.

AG. CINELANDIA - 263-0794
Oferece babo, co2., cop . acomp.,
garçons, mordomos, Gover. etc
Dior. Efet. Conf. pedido d doe.

ARRUMADEIRA — Fomília de al-
foiroto. precisa com muita pràticc
e experiência e referencio, e
documentos. Salário CrJ
4.500,00 I3°eferiai. Av. V.e.ra
Souto, 316. Tratar com o poneifO
chefe Sr Golvoni.

A BABA — d prática e ref cfcm
solório — Barato Rioeiro,
774//709

BARRA — Empregada oci ma 25
anos f/ serviço, p/3 adultos. Cozi-
nbo bem durma emprego roiga
domingo. Refs. sérios CrS
5.000.00 Tel. so ocos 20 noros:
399-4431

CASAL SEM FILHOS - Para sítio
em Petrópolis. Cr J 7 000.00, mo-
radia e outras vantagens Trotar
telefone 227-4472 Sr. José.

COZINHEIRA — Lavo é posso CrJ
4 500.00 Arrjmodeiro CrJ
3 500 00 Referendos. documen-
tos. Tei 227-431Í.

COZINHEIRA - Precisa-se com¦ref CrS4.500mensais.R Ipíron-
go, 91/ noi. Laranjeiras Tel
285-2105.

COZINHEIRA — leóion triviol «i-
riado ^oiga a comoinar Rua lgo-
rapovo, 75 apt. 401 Tel. 274-
0110.
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Coluna do Castello

PP negocia a
emenda Lobão
Brasília — O Ministro da Justiça, Sr

Ibrahim Abi-Ackel, decidiu-se afinai pela
negociação a fim de evitar a aprovação da
emenda do Deputado Lobão adotando des-
de já o princípio constitucional da eleição
direta ãe governadores. Apesar de estar
contando como certa uma maioria de 220
deputados, o Ministro não está seguro da
obediência de toda a bancada à orientação
oficial, preferindo realizar gestões junto ao
Partido Popular para tornar tranqüila a
rejeição e assegurada a eleição direta, me-
diante compromisso, para 1982.

A negociação teve seu início por inter-
médio do clássico Sr Thales Ramalho, que
fez a ponte com o Senador Tancredo Neves
e outros setores do seu Partido. Mas as
conversas se estenderam ao grupo chaguis-
ta do PP com a interveniência do Sr Eras-
mo Martins Pedro. Não há dificuldade da
parte do Partido Popular para um entendi-
mento, sob condição de que o Governo
envie na véspera da votação emenda cons-
tüucional e projeto de lei adotando a elei-
ção direta, suprimindo o biônico, com res-
guardo dos atuais mandatos, e reformando
a Lei Falcão para permitir expressamente
a propaganda eleitoral pelo rádio e a tele-
visão.

O Ministro admite que esta é a orienta-
ção do Governo, que se dispõe a adotar
oportunamente aquelas três providências e
outras incluídas no elenco da liberalização.
Mas faz uma objeção: se o Governo argu-
menta contra a emenda Lobão sua inopor-
tunidade, pois entende que sua aprovação
tumultuaria e desvirtuaria a organização
dos Partidos, agiria incongruentemente se
enviasse até março uma emenda constitu-
cional que visasse ao mesmo objetivo. A
essa objeção ministerial, responde-se que' há 18 emendas constitucionais na fila para
exame do Congresso e uma nova emenda,
mandada agora, dificilmente tramitaria
antes do final do ano. O assunto está em
exame e a expectativa é de desfecho favorá-
vel. As declarações do Sr Tancredo Neves á
imprensa, feitas recentemente, indicam re-
ceptividade do seu Partido à proposta con-
cüiatória.

As duas outras missões de curto prazo
do Ministro da Justiça estão, segundo acre-
dita, encaminhadas satisfatoriamente. A
primeira é a composição da Maioria parla-
mentar. O Sr Ackel avalia em 220 as ode-
soes na Câmara ao PDS e admite que há
ainda cerca de sete deputados indecisos. A
Maioria, se não é ampla, é contudo suficien-
te para permitir o andamento dos projetos
governamentais no Congresso. Admite o.
Ministro que, antes de consolidada a consti-
tuição dos Partidos, continua previsível
uma certa movimentação nas bases, como
se observa claramente nos Partidos àe opo-
sição.

A segunda é a eleição municipal. O
Ministro firmou-se na posição de nao pro-
por ao Congresso o adiamento do pleito e a
prorrogação dos mandatos, mas interpreta
os pronunciamentos dos governadores e de
numerosos dirigentes partidários, inclusive
do Sr Leonel Brizola, como sintoma seguro
de que as Câmaras Legislativas promove-
rão o adiamento com apoio de setores di-
versos das bancadas oposicionistas. O as-
sunto é do interesse dos Partidos e se,
acaso, não houver o adiamento e a prorro-
gação, o Governo poderá até mesmo refor-
çar suas bases municipais e manter sua
posição de controle dos Colégios Eleitorais
para emergências que espera não venham
a ocorrer. O número de prefeitos e vereado-
res fiéis ao Partido governamental poderia
crescer e não diminuir, dadas as caracterís-
ticos do pleito e o estágio de organização
dos Partidos.

Outro assunto preocupa o Ministro da
Justiça e terá tratamento prioritário táo
logo se resolvam satisfatoriamente os três
primeiros. Trata-se do problema da erradi-
cação ou da redução da violência nos cen-
tros urbanos. O Ministro tem trocado idéias
com o Coronel Moacir Coelho, chefe do
DPF, mas sobretudo levou (pproblema ao
exame conjunto do Chefe do Gabinete Mili-
tar, General Venturini, e do chefe do SNI,
General Medeiros. Dos debates tem partici-
pado também o General Newton Cruz, chefe
da Agência Central do SNI.

O tema posto é a necessidade de moti-
var as forças públicas estaduais a partici-
par do policiamento ostensivo. Há resistên-
cia nessas corporações ao desempenho des-
se papel pois, desde que declaradas forças
auxiliares do Exército, seus integrantes
preferem o caminho das escolas de aperfei-
çoamentò militar à ação direta do policia-
mento ostensivo. O Ministro vem encontran-
do compreensão, malgrado anote ainda re-
sistências de setores náo referidos. Eleja se
entendeu com o General Murgel, Secretário
de Segurança do Rio de Janeiro, de quem
espera que se decida brevemente a pôr nas
ruas cariocas milicianos montados a cava-
lo. O equipamento está sendo providencia-
do com recursos de emergência. Em São
Paulo, o Governador Maluf comprometeu-
se a realizar imediatamente o policiamentoostensivo pelos soldados da força pública.
Em Minas Gerais, o problema está colocado
neste momento.

Embora permaneça hostil à idéia da
prisão cautelar, o Ministro Abi-Ackel dis-
põe-se a estudar um tipo de detenção sob
controle judicial e fiscalização sistemática
da situação dos detidos de pessoas funda-
damente suspeitas da prática de crimes. O
Ministro, amigo advogado criminal, está
habituado a sair de casa pelas madrugadas
para proteger pessoas presas pela polícia e
já requereu dezenas de habeas corpus con-
tra prisões arbitrárias. Por isso mesmo,
examina cautelarmente o assunto.

Carlos Castello Braiico

Senador
critica
Delfim

Curitiba—O -Senador Afonso
Camargo Neto (PP-PR) criticou
ontem o que considera "uma
visão utültarista de política"
demonstrada pelo Ministro
Delfim Netto, em recentes de-
clarações. "Quando ele diz que
a máquina do Governo estar*
voltada para praticar a politica,
imaginamos política como toda
a açào dirigida ao bem de todos
e náo ás vantagens de poucos",
afirmou.

Respondendo ao Ministro do
Planejamento, que dissera que
os opositores náo devem espe-
rar {favores do Governo, o Sena-
dor paranaense acrescentou
que "todo o flsiologismo está no
Partido governista e a Oposi-
çáo é contra o clientellsmo".
Quanto à afirmação do Sr Del-
fim Netto de que a tecnocracia
è isenta, ele retrucou: "Comba-
temos a tecnocracia como for-
ma de Governo, náo por ser ela
isenta ou náo isenta, mas por
tomar suas decisões à revelia
da opiniáo pública".

Para o Sr Camargo Neto, "o
Ministro do Planejamento de-
monstra que 6 um dos homens
mais pragmáticos que já surgi-
ram nesse pais, uma vez que,
com a maior facilidade, ele que
defendia que a politica devia
submeter-se à economia, agora
sustenta o contrário". O utilita-
rismo que o Senador paranaen-
se vè nas posições politicas do
Sr Delfim Netto, está na deci-
sáo do Governo premiar seus
adeptos, perdendo assim a vi-
sáo equilibrada do bem co-
mum, que se exercita sem a
necessária distribuição de be-
nesses.

Setúbal
lança o PP
em S. Paulo

Sáo Paulo — O Sr Olavo Se-
túbal lançou ontemas bases do
Partido Popular em São Ber-
nardo, mesmo município de on-
de emerge o Partido dos Traba-
ibadores do lider sindical Luiz
Ignácio da Silva — Lula. "Cada
vez mais acredita numa solu-
çáo politica para o Brasil. Essa
reunião é prova ie que é possi-
vel a participação das bases no
processo político", afirmou o
ex-Prefeito.

— Nosso Partido está surgin-
do com o apoio de homens de
boa vontade preocupados de
fato com a comunidade. Esse é
o grande sentido da politica, -
que nasce de baixo para cima,
sem pressões, sem promessas.
É a formula simples para se
construir verdadeiros Partidos
politicos", acrescentou o Sr
Olavo Setúbal.

RADICALISMOS

O ex-Prefeito lembrou que o
PP fica na posição de buscar o
voto, "sem ceder aos radicalis-
mos da direita ou esquerda. Nu-
ma posiçáo de centro, lutare-
mos para modernizar, reformar
e liberalizar para trazer mudan-
ças significativas nas áreas eco-
nômlca e politica, com a preo-
cupaçáo de integrar na socieda-
de parcelas marginalizadas da
população".

Em seguida, o Sr Cláudio
Lembo discursou, criticando
eventuais pressões sobre o Par-
tido Popular. Disse que o PP"nasce com mãos limpas e
idéias novas", acrescentando
que "nestes anos não nos de-
ram democracia nem moralida-
de administrativa. O PP—con-
cluiu—constituído por homens
dignos, enfrentará a impostura,
o empreguismo e a corrupção".
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Figueiredo não crê no
enquadramento na LSN
de estudantes catarinenses

Florianópolis — Um enviado do Presidente Piguei-
redo informou ao Arcebispo Metropolitano, Dom Afonso
Nlheus, que os sete estudantes catarinenses indiciados
sob a acusação de terem dirigido ofensas pessoais ao
Presidente, não deverão ser enquadrados na Lei de
Segurança Nacional. Este emissário, segundo o Arcebis-
po, veio atendendo uma carta enviada por Dom Afonso,
pedindo ao General Figueiredo para que ele interferisse
diretamente no assunto, tentando evitar a condenação.

"O emissário do Presidente" — relatou o Arcebispo— "Informou que o Presidente não poderia Interferir
nesta questáo porque esta afeta a área do Judiciário"
Mas, pessoalmente, o emissário do Presidente disse aDom Afonso que nào acreditava no enquadramento dossete estudantes.

O processo está com o promotor da 5* Auditoria
Militar de Curitiba, que tem prazo ate dia 10 de fevereiro
para se pronunciar. Ontem, em Florianópolis, o presi-dente da Comissão de Justiça e Paz de Sào Paulo, José
Carlos Dias, e um dos advogados dos estudantes, fez
uma palestra sobre a Lei de Segurança Nacional. O
objetivo foi alertar a população para o arbítrio represen-
tado pela Lei de Segurança Nacional.

Presidente inaugura bica
no Sul que distribuirá
300 mil litros de vinho

Porto Alegre — O Presidente João Figueiredo, que
chega hoje ao Rio Grande do Sul, para abrir a _V Festa
Nacional do Vinho (Fenavinho), em Bento Gonçalves,
vai inaugurar um sistema de vinho encanado para
distribuir nas ruas, gratuitamente 300 mil litros de
vinhos tinto e branco, suco de uva e até champanhe à
população durante os 19 dias da festa.

Depois de cumprir a programação na Capital gaú-
cha, que inclui assinatura de convênios e contato com
lideranças políticas da extinta Arena, o General João
Figueiredo viaja a Bento Gonçalves, onde durante qua-
se três horas visitara a cidade e a Fenavinho, presidirá a
inauguração de uma réplica da casa dos agricultores que
pretende reproduzir a arquitetura e a rotina doméstica e
social dos pioneiros da colonização italiana que data de
1875.

Discursos

Ao chegar a Bento Gonçalves, às 14h, no Aeroporto
José Mário Mônaco, o Chefe da nação será recepcionado
pelo Prefeito Fortunato Rizzardo (ex-Arena), pelo co-
mandante do <5° Batalhão de Comunicações, Coronel
Aluísio Pires, e pelo Bispo de Caxias do Sul. D Benedito
Zorzi, seguindo diretamente para a Prefeitura, passando
pelas ruas ornadas por bonecos de madeira em forma de
garrafas e por 10 mil bandeirolas colocadas pela Petro-
brás.

Em frente à Prefeitura, junto ao palanque oficial, o
Presidente cumprimentará as autoridades locais e a Sra
Teresina Bele Rizzardo, de 85 anos, tradicional persona-
gem da cidade e avó do Prefeito, que há 73 anos,
diariamente, vende verduras pelas ruas em duas gran-
des cestas de vime. Após o discurso de saudação do
Prefeito, o Presidente receberá de presente um busto de
bronze de Bento Gonçalves, herói da Revolução Farrou-
pilha, e que era natural do Município de Triunfo, do qual
o atual Município de Bento Gonçalves se desmembrou.

O Presidente se reunirá na Prefeitura, durante 40
minutos, com mais de 100 líderes políticos da região, que
lhe entregarão uma carta de adesão ao PDS, Incluindo
todos os 10 vereadores da ex-Arena de Bento Gonçalves.
Além disso, os prefeitos e politicos farão suas reivindica-
çóes, entre elas a agilização na construção da BR470;
reformulação tributária e obras rodoviárias nos 19 muni-
cípios da região, dos quais seis prefeitos são do extinto
MDB.

Vinho de graça
Antes de se dirigir ao parque de exposições da

Fenavinho, o Presidente inaugura o sistema de vinho
encanado, que inclui, no centro da cidade, três grandes
pipas, com capacidade de três mil litros cada, com vinho
tinto, branco e suco de uva, que passam por um sistema
de resfriamento e terminam em três tendas de distribui-
çáo, com 16 torneiras cada uma, para distribuição gra-
tuita à população. Caminhões-pipa renovarão os esto-
quês de hora em hora.

Às 15h, o Presidente Inaugura a IV Fenavinho des-
cerrando uma placa comemorativa e ouvindo os discur-
sos do presidente da festa, Neltton Calegari, do Secreta-
rio de .Agricultura Balthazar de Bem e Canto e do
Ministro da Agricultura Amaury Stabile, que falará em
nome do Governo federal. Durante a visita aos 67
estandes internos e oito externos, o Presidente vai
inaugurar outro sistema de vinho encanado (30 torneiras
para quatro barris), que incluem, além dos vinhos tinto e
branco e suco de uva, também champanha.

Da Fenavinho, o Presidente receberá de presente
um medalhão de bronze, de dois quilos num estojo em
forma de barril. O Presidente também vai inaugurar um
armazém colonial e uma réplica em madeira de pinho,
de uma casa típica de colonos. Depois de assistir a um
espetáculo de músicas típicas, o General Figueiredo
receberá duas cestas com uvas, frutas, verduras, legu-
mes, queijos e vinhos. Após a visita, o Presidente da
República seguirá direto para o Aeroporto, dirigindo-se
para Porto Alegre e em seguida, para Brasüia.

Crise do
PMDB-AM
continua

Manaus — O Deputado per-nambucano Fernando Coelho,
enviado a Manaus pela cúpula
do PMDB para tentar pacificar
a Oposição amazonense e obter
os nomes da futura executiva
regional do Partido, retomou
ontem a Brasüia sem concreti-
zar sua missão. Entre alguns
oposicionistas do Estado os
ânimos continuam exaltados e
observadores prevêem para
qualquer momento uma briga
fisica envolvendo dois ou três
dos mais extremados.

O Deputado Fernando Coe-
lho chegou a Manaus na sexta-
feira da semana passada.
Acompanhou, pelos jornais lo-
cais, as sérias trocas de insultos
pessoais entre alguns oposicio-
nistas, manteve encontros iso-
lados com os de maior expres-
sáo e ao deixar a cidade, na
manhã de ontem, havia um cli-
ma de apreensão em relaçào
aos rumos que as divergências,
mais de cunho pessoal do que
políticas, poderão tomar.

Em notas publicadas em um
jornal local, o ex-8enador Artur
Virgílio Filho e o suplente de
deputado federal Artur Virgílio
Neto davam a entender que
partirão para uma luta fisica
com o Vereador Fábio Lucena
que nas últimas eleições nacio-
nais foi um dos candidatos do
MDB amazonense ao Senado.

Por outro lado, o Vereador
continua publicando, em outro
jornal da cidade, artigos consi-
derados ofensivos ao ex-
Senador e ao seu filho. Por si-
nal. o Sr Artur Virgílio Filho,
ex-líder do Governo Goulart no
Senado, já respondeu no mes-
mo tom em diversas ocasiões.

Trabalhadores
têm representante
O PMDB fluminense empos-

sou, ontem, como representan-
te dos trabalhadores na sua
Executiva Regional provisória,
o presidente do Sindicato dos
Petroquímicos de Duque de Ca-
xias. Joáo Carlos Araújo San-
tos, que negou ao PTB, em for-
mação, a condição de "efetivo
conduto das oposições brasi-
leiras".

O lider sindical de Duque de
Caxias considerou, ainda, difl-
cli, a situação do PT no Estado
do Rio. Revelou que a maioria
das lideranças de trabalhado-
res, "bem plantadas", estáo
preferindo o PMDB por julga-
rem que o sucessor do MDB "é,
na presente conjuntura, o único
caminho capaz de evitar a divi-
são das forças populares".
A SOLENIDADE

A solenidade de posse do Sr
João Carlos Araújo Santos co-
mo membro da Comissáo Exe-
cutiva Regional do PMDB foi
presidida pelo Deputado fede-
ral Paulo Rattes. representante
do Estado do Rio na Comissáo
Nacional do Partido. Ele deu
posse, também, ao representan-
te da juventude, o líder estu-
dantil Márcio Brandão Car-
neiro.

O presidente do PMDB, Se-
nador Nelson Carneiro, já deu
autorização ao presidente do
Sindicato dos Petroquímicos
de Duque de Caxias — o maior
da Baixada Fluminense e um
dos cinco mais importantes do
Estado — para criar junto à
Executiva Regional do Partido
um Departamento Trabalhista.

Deputado
insiste na
Constituinte

Brasüia — O Deputado Mar-
ceio Linhares (CE), que integra
o PDS, considera que o cami-
nho mais apropriado para solu-
cionar os problemas politicos
do momento seria a transfor-
mação do Congresso em As-
sembléia Nacional Constituin-
te, mediante proposta do Go-
verno, encaminhada pelo Paia-
cio do Planalto já nos primeiros
dias de março próximo.— Acredito — disse ele — que
o pais atingiu uma etapa èm
que necessita reformular ai-
guns institutos constitucionais.
Basta que se tenha presente
que no momento tramitam pelo
Congresso 47 propostas de
emenda constitucional.

Sustenta o parlamentar cea-
rense que, dentro deste prazo a
ser fixado, o Congresso faria as
adaptações necessárias de for-
ma a dar uma nova Carta ao
país, "sob a égide da qual faria-
mos as eleições de 1982".
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ALIENAÇÕES DE PAPEIS
INSERVÍVEIS

A COMISSÃO DE ALIENAÇÃO, insti-
tuída pela PT/INAMPS/ADL n° 69/79, leva
ao conhecimento dos interessados que,
até às 14 horas do dia 11 de março de
1980, na Rua México, 128 — 4o andar —
sala n° 430, na Cidadâ>do Rio de Janeiro,
serão recebidas as propostas comerciais
relativas à Concorrência n° 152(79, para
alienação de papéis inservíveis.

2. O Edital da aludida Concorrência,
contendo as condições de habilitação, es-
pecificações e demais detalhes, encontra-
se à disposição dos interessados no Nú-
cleo de Compras, da Divisão de Material,
s/430, no endereço acima indicado, no
horário de 13 às 17 horas, onde serão
prestados maiores esclarecimentos. (P

MINISTRO
DA AERONÁUTICA

ESTADO DE MINAS GERAIS
COPAER-BH

CONCORRÊNCIA COPAER-BH 01/79
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)

Em decorrência de alterações efetua-
das no edital da concorrênica COPAER-BH
01/79, fica prorrogada para 17 de março de
1980, até às 14:00 horas, a data prevista no"aviáo" 

público nos dias 8, 9 e 10 de
janeiro p. passado, para a entrega da docu-
mentação e propostas, iniciando-se às
15:00 horas do mesmo dia, e no mesmo
local, a fase de habilitação.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 1980
Maj Brig Eng0 Josué Rubens Mil-Homens

Costa
Presidente da COPAER-BH P

Pires não consegue
unir PMDB baiano
e vai para o PTB

O Consultor-Qeral da Repú-
blica durante o Governo Joáo
Goulart, 8r Waldir Pires, anun-
ciou ontem seu ingresso no Par-
tido Trabalhista Brasileiro, ao
verificar a impossibilidade de
unir. dentro do PMDB, todas as
correntes de oposição, na
Bahia.

Ao verificar que "a unidade
tomou-se inviável, dentro de
uma só organização partida-
ria", ele tomou a sua decisão,
mas continua acredltanto na
possibilidade de atuação con-
junta dos diversos Partidos
oposicionistas, reunidos em
tomo de alguns pontos prag-
máticos básicos.

NOVA OPÇÁO
"Lutei quanto pude pela pre-

servaçáo do MDB como grande
frente política das oposições
brasileiras", disse o Sr Waldir
Pires. "'Lutei quanto pude após
a violência brutal do decreto
que o extinguiu, para viabilizar
a construção, na Bahia, do seu
sucedâneo, convencido de que
somente a frente ampla das for-
ças politicas será capaz de der-
rotar o autoritarismo e devol-
ver ao povo o exercício de suas
liberdades, do seu direito am-
pio de auto governar-se e de
mudar o perfil perverso desta
sociedade táo cruel para os hu-
mildes e os desprotegidos."

Ao verificara impossibilidade
de formação desse Partido uni-
co de oposição, na Bahia, dadas
as divergências com o grupoliderado pelo Deputado Fran-
cisco Pinto, decidiu o Sr Waldir
Pires juntar-se no PTB, "aos
velhos companheiros de traba-
lhlsmo e de luta do povo nos
dias generosos e tensos da pre-
gação das reformas de base e da
justiça salarial, no Governo do
Presidente João Goulart"."Reuno-me" — disse ainda —"aos que pretendem construir
no trabalhismo. na fidelidade á
defesa da economia nacional e
aos interesses da massa traba-
lhadora, o caminho brasileiro
da democracia pluralista e so-
cialista."
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ESPERANÇA

Ele manifesta respeito pelasopiniões dos companheiros
que, na Bahia, entraram em di-
vergència, e se declara conven-
cido de que "superados estes
instantes de desentendimentos
iremos Juntos, todos juntos,com responsabilidade, formar a
grande aliança dos Partidos de
oposição, na Bahia como no
Brasil, e travar a luta comum
contra as forças oligárqulcas e
as da dominação expoliadora
que oprimem a nação, para o
fim do arbítrio, para o flm das
injustiças sociais".

Arquivo
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Waldir Pires e Romulo Almeida, juntos no PTB

Economista luta por
fim das oligarquias

Salvador — Ao anunciar, on-
tem. a sua adesão ao PTB, o
economista Romulo Almeida,
assessor de planejamento da
Presidência da República no
Governo Getúlio Vargas, afir-
mou, em nota, que "a opção
política que estamos adotando
é coerente com a aspiração que
nos comprometera no esforço
malogrado de uma fórmula de
unidade das forças do antigo
MDB: constituir um conjunto
capaz de fazer frente ao poder
das oligarquias da Bahia".

Adverte, porém, que "se a
Oposição se perder em lutas
internas e em discursos esquer-
dizantes e não formos capazes
de uma organização politica
conjunta, superando a tendên-
cia de se organizar autônoma-
mente cada corrente, teremos
sucesso em centros maiores,
onde o eleitorado é mais livre,
mas seremos sempre derrota-
dos, apesar da oposição popu-
lar generalizada, mesmo no in-
terior".

CONTRIBUIÇÃO

Para o Sr Romulo Almeida,
se prosseguir nas lutas inter-
nas, a Oposição na Bahia "dei-
xará de dar a sua contribuição,
que é estratégica, para uma efe-
tiva mudança no Brasil por via
eleitoral", A sua opção pelo
PTB, salienta o economista,"combina o propósito de lutar
pela mudança profunda da so-
ciedade brasileira com uma vi-
sào realista da estrutura politi-
ca regional".

Esta estrutura, frisou ele na
nota, "vem-se sustentando gra-
ças à desorganização das oposi-
ções, além de aos favores, abu-
sos e até violências da máquina
do poder autoritário". Na sua
opiniáo, "é preciso uma Oposi-
ção estruturada para defender
o homem comum e até os lide-
res interioranos".

— A adoção da legenda do
PTB — prosseguiu — náo foi
feita-por qualquer inspiração
de ordem pessoal,' negativa ou
positiva. E se faz com o espirito
de unidade das oposições, ba-

seadas em diversos Partidos
dos quais, se espera, consti-
tuam grupos consistentes capa-
zes de mobilização eficiente
contra o poder arbitrário a ser-
viço de grupos privilegiados.
VELHOS COMPANHEIROS

Com relação ao MDB, o Sr
Romulo Almeida, integrante do
grupo ideológico do PTB ante-
rior à extinção dos Partidos em
1966, disse que "o Governo ai-
cançou o que pretendia, quan-
do violenta e ardilosamente ex-
tinguiu o MDB". Assegurou, no
entanto, estar certo de que de-
pois do "êxito espúrio inicial"
do Governo, "as oposições mos-
trarão maturidade e "o tiro sai-
rá pela culatra".

Dirigiu-se aos que denominou"velhos companheiros do
MDB", tanto ao nivel estadual
quanto nacional, "onde há
grandes figuras" e sobre eles
afirmou que "mantenho as rela-
ções de admiração e de afeto
aprofundadas durante a cam-
panha para o Senado (em 1978)
e as desejo mantidas na luta
comum contra a oligarquia es-
tadual e pela democracia e jus-
tiça social no Brasil".

Explicou que pretendia ficar
fora da militáncla partidária,
com o fracasso das negociações
para a composição da executi-
va estadual do PMDB, "dando
a minha contribuição de cida-
dão e intelectual". No entanto,
salientou, "o apelo de tantos
companheiros e a confiança de
que agora teremos um grupo
forte trabalhando harmônica-
mente, me «convocaram á
liça".

— O PTB, além de ser a alter-
nativa disponível, foi minha ve-
lha legenda, que adotei em 1950
por convicção ideológica e não
personalista. Estou certo de
que, além da liderança vigorosa
e experimentada de Leonel Bri-
zola, O PTB, que todos cons-
trairemos com participação ati-
va e permanente, será um cami-
nho novo e seguro para o futuro
do Brasil e da Bahia — fina-
lizou.

Deputado vê Brizola
ao lado do Governo

Juiz de Fora — O Deputado
Tarcísio Delgado (PMDB-MG)
acusou ontem o Sr Leonel Bri-
zola de estar fazendo o jogo do
Governo ao defender o adia-
mento das eleições municipais,
fato que "demonstra bem o es-
pirito de caudilho que tem o ex-
Governador gaúcho".

Advertiu o Sr Tarcísio Delga-

do que "quem é de Oposição
não tem o direito de falar em
prorrogação de mandatos, o
que, em hipótese alguma, seria
ventilado por um verdadeiro
democrata". O parlamentar mi-
neiro — um dos fundadores do
PMDB — estranhou o fato do
Sr Leonel Brizola "falar em no-
me de uma ala oposicionista".

Fluminense rompe
com grupo brizolista

O Deputado Jorge Cury —
um dos quatro representantes
do ^extinto MDB fluminense
que havia aderido ao PTB bri-
zolista — formalizou, ontem,
em carta de cinco linhas dirigi-
da ao ex-Deputado Doutel de
Andrade, seu rompimento com
o grupo trabalhista liderado pe-
lo ex-Govemador gaúcho. Ao
mesmo tempo, anunciou sua
adesão à corrente chefiada pela
Sra Ivete Vargas.

Na carta, o parlamentar soli-
citou ao Sr Doutel de Andrade,"que na condição de presidente
da Executiva Nacional do PTB
brizolisía" providenciasse seu
desligamento do chamado Blo-
co Trabalhista na Câmara dos
Deputados. O Sr Jorge Cury

acusou o Sr Leonel Brizola, de-
pois, numa entrevista coletiva"de fazer o jogo do Governo ao
defender o adiamento das elei-
ções municipais deste ano".

O Deputado Jorge Cury sa-
lientou que "o Sr Leonel Brizo-
Ia está realmente empenhado
em criar um PTB para poucas
pessoas. Náo há interesse ne-
nhum da sua parte em estabele-
cer condições para o surgimen-
to de um Partido aberto. A in-
tençáo no Rio, por exemplo, é a
de garantir, por antecipação, a
reeleição dos Deputados Fede-
rais José Frejat, José Maurício
e J.G. de Araújo Jorge e a elei-
çáo dos ex-Deputados Paiva
Muniz, Lysáneas Maciel e Bo-
caiúva Cunha".

et
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Figueiredo considera PDS um grande passo para abertura
Brasilia—O Presidente Joào

Figueiredo considerou o ato de
fundação do Partido Democra-
tico Social "um passo multo
grande para o desenvolvimento
da politica no pais", acrescen-
tando: "Ninguém tem dúvida
sobre esse ato, que acabamos
de realizar. E eu estou muito
satisfeito em poder verificar p
que se fez, como um daqueles
que, ainda candidato, teve o
anseio e o desejo de implantar o
pluripartidarismo no pais".

Bastante descontraído, o Pre-
sidente da República tomou a
iniciativa de conversar com ós
jornalistas, após abrir a ata de
fundação do novo Partido do
Governo, em solenidade reali-
zada na sala da comissão de
Relações Exteriores, quando
reiterou que a questão da reali-
zação das eleições municipais
de 15 de novembro depende dos
próprios politicos,
CONVERSA

O Presidente destacou que o
ato de fundação do PDS inicia-
tiva a concretização do pluri-
partidarismo no pais, acen-
tuando: "Tenho a convicção
disso e não tenho dúvida de que
o Partido que nós acabamos de
fundar, que, como o próprio no-
me diz — Partido Democrático
Social — vai defender a demo-
cracia social, os princípios da
democracia e vai buscar, cada
vez mais, a justiça social, mas
dentro da moderação e do bom
senso, buscando a conciliação e
o congraçamento dos brasi-
leiros."

Como o senhor encara a
acusação de sovietiz ante ao
programa do PDS?
^Engraçado, antes nós éramos
julgados conservadores. Os
progressistas diziam que está-

- vamos atrasados no tempo.
Agora, estão com medo de nós
passarmos a frente deles. Não
é? Não querem o progresso?
Pois ai está o progresso.

O senhor está confiante em
que a politica econômica, con-
duzida por um único Ministro,
resolverá o problema da infla-
çáo, a curto prazo?

Não posso dizer se será
resolvido, se dará certo ou náo.
Agora, o que estamos fazendo é
o possivel que pode ser feito
para tentarmos uma saida. E só
conheço uma saida para com-
bater a situação que estamos
enfrentando: economizar ao
máximo. Outros querem
exportar ao máximo sem eco-
nomizar. Assim não dá.

O senhor náo tem receio
em permitir a concentração de
poder nas mios de um só Mi-
nistro?

Náo. Tenho receio do poder
que me estão dando, que é
grande demais. Eu sou um peri- _
gò com tanto poder — respon-
deu, finalmente, o Presidente,
rindo e provocando sorrisos dos
politicos e jornalistas que o cer-
cavam.

O Presidente estava sempre
de muito bom humor, trocando
palavras com todos os politicos
e governadores que abraçava
efusivamente. De óculos claros
e a pele muito queimada, com
um temo cinza-escuro, o Chefe
do Govemo não fechou a cara
diante de nenhuma das pergun-
tas que foram formuladas su-
cessivamente pelos repórteres,
para desespero dos agentes de
segurança, que a todos cer-
cavam.

Enquanto cumprimentava os
presentes, o Presidente Figuei-
redo viu aproximar-se o Depu-
tado Edison Lobáo, autor de
emenda constitucional que res-
tabelece a eleição direta para
governador em 1982 e que o
Govemo considera inoportuna
e incompleta:

Na próxima vez, não apre-
sente mais meia emenda. Apre-
sente uma emenda inteira.

Entáo vamos completar a
minha emenda, Presidente —
respondeu o Deputado mara-
nhense.

Partido já tem
301 fundadores

Bratllla/Feto d* Son|e Rtge

O livro de inscrição do Parti-
do Democrático Social regis-
trou 301 fundadores, dos quais
118 parlamentares, e ficará
aberto até o dia 25 de fevereiro,
segundo anunciou o Deputado
Prisco Viana.

Os documentos constitutivos
deverão ser publicados no Diá-
rio Oficial da União no dia 26
de fevereiro (manifesto, estatu-
tos e programa) e no dia seguin-
te, dia 27, a comissão nacional
provisória ingressará no Tribu-
nal Superior Eleitoral com pe-
dido de registro da nova le-
genda.

Na próxima semana, o Sr Jo-
sé Sarney deverá discutir com o
Deputado Prisco Viana a elabo-
ração de um programa de via-
gens por todos os Estados e
territórios federais a fim de ins-
talar as comissões provisórias
regionais que, por sua vez, tra-
tarão de organizar os diretórios
municipais em todas essas uni-
dades da Federação.

Após o encontro de ontem,
eufórico, o Deputado Prisco
Viana, que deverá ser o secreta-
rio-geral do Partido Democráti-
co Social, manifestava sua sa-
tisfação por ser "o nosso pro-
grama e o nosso manifesto os
mais discutidos documentos de
lançamento de um dos novos
Mitidos".

— Uotsos documentos estão
senão discutidos de ponta a
ponta do pais. Qual foi o outro
Partido que provocou tanto de-
bate? Estamos atingindo o
principal objetivo a que nos
propusemos — ou seja, mobüi-
zar em torno de nossas idéias a
sociedade brasileira.

mmaL^Êàymmm—ia*Tw W^^Ê í_ ár^^^k w\ a*$i(? aaW^mÊKT^m^m^mf&^E\***m*mmUimmM HÉkl WÊZ- -"* Wm Im^mWWy^ '
W;-m-Mt':m WLa. ^wIj^ê*** W^KÊm% WH&v^mwr'?"**"" B. m^ÊÈyy^m,

Pfc,.V|a W^%^aíf^mÊkwÊmfL mmmmmmWÊmmmmmT» ' JÊÊ^^^mWmWm\^Ê Mâ%. m\Ê mmW J? ^mmmA. ^*^ áÊÊÊVÊX mW ^^Stíf-H^l ÊMàm. m^mmmmmm^Vk ¦*' ^^mmT mÊB^mmmmW
m\ Vfl W m\ \\mm \Wm\mm\ m7Ê * ' JáWÊm

mmvÈÊmM, IhIP IB3 Kl P^JF^y^y^' ¦•' x--*¦"'' '^m^Bmmuuuu\ \mím%w^mm\ WWJmW SPP'

.^__^^ , imWm y ' : f I :, 1, } im my • ^ ''ii^mWmWSmm j-WZéK ¦,.. II 4n\ . ia mM ' fJM m&W-<'J s

áS&m' rí II •¦'¦•':;':^^B38P^: •
\^WÊÈÈÊmmm%mm^Lmm\.y: &¦¦'& ^^H ¦¦"'' '¦'"¦ ^XXX [A-:yi^^^^^^ m^^^^^-y ¦ ¦
mãÊa\MPm,^mMmàt^,,.., fi y'. lm Ml ' ¦¦y$$^mmum^WÈMky-

O Presidente João Figueiredo foi o primeiro a assinar o livro de inscrições do PDS

Governo encabeça
livro de inscrição

O Presidente Joáo Figueiredo, o Vice-Presidente Aure-
liano Chaves e todos os Ministros de Estado, inclusive
militares, assinaram o livro de inscrição do Partido Demo-
crático Social, em ato solene, às 14h 30m de ontem, na ala da
Comissáo de Relações Exteriores, logo depois que o Sena-
dor José Sarney proclamou como fundado o PDS.

A sessão se iniciou logo depois que o coordenador do
PDS, Senador José Sarney, anunciou o ingresso, no recinto,
do Presidente e Vice-Presidente da República, quando ali já
se encontrava todo o Ministério, dezenas de parlamentares e
Governadores de alguns Estados.

Adesões

Depois de pequena fala, o Senador José Samey convi-
dou o Presidente da República para abrir o livro de assina-
turas de adesão ao Partido Democrático Social. A segunda
assinatura coube ao Vice-Presidente, seguindo-se os minis-
tros de Estado, os governadores, senadores e deputados
federais.

O primeiro membro da comissão organizadora do PDS a
assinar foi o Ministro da Justiça, Ibraim Ábi-Ackel, seguido
do presidente do Congresso, Senador Luis ViannS^ilho, dos
Senadores José Sarney, Jarbas Passarinho, Amaral Peixoto
e Deputados Flávio Marcilio, Nelson Marchezan, Ricardo
Fiúza e Prisco Viana e do Minlstro-Chefe do Gabinete Civil,
General Golbery do Couto e Silva. O Ministro Delfin Netto,
do Planejamento, não compareceu, pois estava no Rio.

O primeiro ministro a assinar o livro, para surpresa
geral, foi o General Walter Pires, Ministro do Exército, e o
último, o Chefe da Casa Militar, General Danilo Venturini. O
fato provocou uma brincadeira do ex-Deputado (ex-
cassado) Gilberto Azevedo, da antiga Arena do Pará.

— Isso dá direito a que militares se inscrevam na
Oposição.

Em seguida, assinaram os Múüstrgs_SaraivaJ3uerreiro,-
-Ernani GalveasrElizeu Rezende, Déüo Jardim de Matos,
Mário Andreazza, Camilo Penna, Valdir Arcoverde, César
Cals, Jair Soares, Murilo Macedo, Eduardo Portella e Said
Farhat, Hélio Beltrão, Amauri Stabile e do Consultor-Geral
da República, Clóvis Ramalhete. O ex-Senador Daniel Krie-
ger foi o primeiro politico a apor a sua assinatura.

Estavam presentes os Governadores Guilherme Palmei-
ra, Ney Braga, Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bomhau-
sen, Paulo Salim Maluf, Francelino Pereira, José Lindoso e
Joáo Castelo.

O texto definitivo do programa do PDS somente será
conhecido na próxima semana, depois de revisão a que será
submetido pela subcomissão já designada, que é integrada
pelo Ministro Golbery do Couto e Silva, ex-Senador Daniel
Krieger e Senador José Samey, tendo como relator o
Senador Jarbas Passarinho.

Ministro do Exército não
vê impedimento em aderir

"Não li", respondeu o Minis-
tro do Exército, General Walter
Pires, quando um jornalista lhe
perguntou se ele achava o ma-
nifesto do PDS sociallzante. A
uma indagação sobre a possibi-
lidade de ter cometido um ato
ilegal ao assinar o documento
do registro do PDS, o General
Walter Pires disse: se houvesse
impedimento dessa ordem, eu
não o teria assinado.

Por sua vez, o Ministro da
Justiça, Sr Ibrahim Abi-Ackel,
defendeu o programa do Parti-
do de sustentação politica do
Governo, afirmando' que suas
propostas não tinham nada de
marxistas nem tampouco de
socializantes. "Há, sim", adml-
tiu o Ministro, "pontos polèml-
cos, mas isso é importante num
documento de Partido".

Para o Ministro da Previdèn-
cia Social, Sr Jair Soares, a
ênfase do Partido na área social
corresponde ãs diretrizes de
Govemo do Presidente da Re-
pública,

A inclusão de uma proposta
de exploraçáo racional e acele-
rada dos recursos do mar no
manifesto de lançamento do
PDS foi elogiada ontem peloMinistro da Marinha, Almiran-
te Maximiano da Fonseca, co-
mo membro da Comissão Inter-
ministerial de Recursos do Mar,
em telegrama enviado ao Sena-
dor José Samey.

É o seguinte o texto do tele-
grama: "Ao tomar conhecimen-
to do manifesto de lançamento
do Partido Democrático Social,
congratulo-me com Vossa
Excelência pela oportuna Inser-
çào da Proposição n° 7 do cam-
po econômico, que se refere a
política de exploraçáo racional
e acelerada dos recursos do
mar. A inclusão dessa proposta,
até entào ausente de documen-
tos dessa natureza, revela a lar-
ga visáo'dos que o redigiram e
constitui pilar básico para o
inicio da conscientização brasi-
leira do imenso significado queo mar terá nos destinos de nos-
sa pátria".

Colasuonno exalta
unidade de idéias

Ao assinar ontem a ata de
fundação do Partido Democra-
tico Social, o presidente da Em-
bratur, Miguel Colasuonno, de-
clarou que "o Presidente João
Figueiredo conseguhLrealizar,--enrnivel nacional, uma unida-
de politica em tomo do seu
Govemo, através de idéias quedefende desde os tempos em

que era simples candidato à
Presidência". ."O PDS" — definiu o Sr Cola-
suonno — "deve ser o resultado
de princípios e concessões que_o segmento empresarial, o.s tra-
balhadores . e os intelectuais
precisam compartilhar, paraviabilizar a sociedade brasileira
nesta década que se inicia".
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Passarinho redigirá texto final
Na reunião das 10 h da manha de ontem,

da Comissão Coordenadora que estudou a
elaboração do programa do PDS, o seu coor-
denador, Senador José Sarney, pediu e obte-
ve autorização do plenário para que o Sena-
dor Jarbas Passarinho, por delegação, elabo-
re o texto final, a ser discutido e aprovado
em encontro marcado para quinta-feira.

Para justificar a atitude do coordenador
do PDS. o Senador Jarbas Passarinho apon-
tou os textos enviados pelas subcomissões
como heterogêneos, no conjunto, e conflitan-
tes em vários pontos, especialmente na poli-
tica e economia. Disse que seu trabalho se
resumirá à consolidação dos textos das sub-
comissões, "de forma a que seja escrupulosa-
mente mantida fidelidade às idéias básicas".

O preâmbulo
Para dar uma demonstração de que será

fiel ao texto das subcomissões, o Senador
Jarbas Passarinho leu para mais de 40 parla-
mentares presentes à reuniào da manha de
ontem, o preâmbulo que já escreveu em
forma de decálogo.

Informou que escrevera o texto final do
proirrama neste fim de semana e enviará
copias aos 10 membros da Comissão de
Redação para facilitar a discussão e votação
no próximo dia 7.

Eis, na integra, o texto lido pelo Senador
Jarbas Passarinho, referente ao preâmbulo
do programa:" 1 — O Partido Democrático Social
(PDS) dirige-se a todos os brasileiros, sem
qualquer discriminação, e se propõe a edlfi-
car uma sociedade progressista, justa e livre.
Entre o imobilismo conservador, que leva à
reaçáo, e a pregação revolucionária, que
rompe violentamente com todos os valores,
especialmente os espirituais, sob a inspira-
çào ateia do marxismo, o PDS opta pela
correção das injustiças presentes, quer nas
relações de trocas entre as pessoas, quer nos
desníveis entre as regiões nacionais, através
de reformas em nossas estruturas politicas,
sociais e econômicas, feitas mediante o con-
sentimento pacifico da maioria.

2 — O PDS coloca-se na linha de tradição
dos grandes Partidos democráticos, que pro-
duziram as maiores conquistas da humani-
dade, construíram e sustentaram o direito
não somente ãs liberdades subjetivas, mas
os direitos e garantias sociais contra a fome,
o medo, as doenças, o desemprego, o paupe-
rismo, a perseguição religiosa e a violação da

privacidade dos cidadãos. Democracias que
lutam para eliminar injustiças, sem matar a
liberdade.

— 0 PDS tem o povo, expressão da
soberania nacional, como o agente e o desti-
natário de toda a sua açáo política.

— 0 PDS é um Partido de idéias, que
repudia os dogmas e condena as intransi-
gèncias ideológicas. Como tal, não aceita a
ideologia do liberalismo econômico, fonte de
terríveis injustiças, nem o coletivismo mar-
xista, que pretendendo corrigir erros desu-
manos, acabou por construir uma sociedade
inumana e apartada de Deus.

— Entendendo que o Estado é um
instrumento da sociedade e náo esta daque-
le, o PDS náo faz da segurança nacional uma
ideologia, que leva ao máximode segurança
do Estado em detrimento da segurança dos
cidadãos, mas advoga dotar o Estado de
instrumentos constitucionais de auto-
defesa, eficientes e de pronta resposta à
possivel agressão das minorias revoluciona-
rias.

— Defendendo a livre iniciativa e a
propriedade privada, bem compreende o
PDS que uma e outra nào podem, porem, ser
exercidas contra o' bem comum, mas, ao
contrário, só a seu serviço, pois como salien-
tou Joáo Paulo I "sobre toda propriedade
privada pesa uma hipoteca social".

— 0 PDS compromete-se a lutar por
uma sociedade aberta e pluralista, fundada
na tolerância e na solidariedade, na qual
todos tenham o direito de participar das
decisões que afetem a vida nacional e de
questionar e fiscalizar os atos da administra-
çáo publica.

— 0 PDS reconhece um sistema econô-
mico que deve fidelidade aos valores sociais,
planejado para servir ao homem e nào o
homem para servir à economia, e que a
tradução contemporânea de liberdade — de
criar bens e serviços, em consonância com a.s
aspirações gerais, e de produzir riquezas
para todos, gerando emprego, renda e pou-
pança — e a economia social de mercado.

— 0 PDS afirma a igualdade ontòíògica
de todos os seres humanos e a transcendén-
cia do seu destino, bem assim a inviolablli-
dade de sua dignidade.

10 — O PDS assume o compromisso de
respeitar e fazer respeitar a Declaração Uni-
versai dos Direitos do Homem, aplicando-a a
nacionais e a estrangeiros, sem discrimina-
ção de cor ou raça, credo ou convicções
filosóficas ou religiosas".

Líder espera críticas do PP
O Senador Jarbas Passarinho (PAI. que

teve um papel destacado na elaboração do
programa do Partido Democrático Social,
disse ontem que nào se surpreenderá "se o
Partido do Govemo for mais violentamente
atacado pelos neo-marxistas que os conser-
vadores do Partido Popular".

— Para os neo-marxistas — adiantou—o
reformismo, como é o caso do nosso progra-
ma, representa o apoio da revolução, ele
assume assim como que um caráter de ven-
dedor de ilusões. É natural portanto que
tenham ódio a nós e não aos conservadores,
porque o imobilismo destes lhes propicia
terreno fértil.

Sindicalistas repudiam

O Senador paraense argumenta que o
problema da participação dos empregados
nos lucros das empresas, por exemplo, que
vem sendo particularmente criticado, já faz
parte da Constituição, em termos impositi-
vos. Náo se trata ainda de co-gestão, assina-
lou ele. "Figura aliás que vamos encontrar
no Partido Democrata Cristão da Alemã-
nha, que é repudiada pelos sindicalistas, no
entendimento de que ela significa o enfra-
quecimento das forças sindicais".

Nos Estados Unidos por exemplo —
continuou o líder do Governo — os sindica-
tos de trabalhadores náo querem saber disto
como também os esquerdistas do labour
party na Inglaterra.

Senador, comenta-se também que o
programa do PDS foi concebido com falsi-
dade.

—Nâo é o nosso caso—respondeu ele—o
que fizemos, aliás eu mesmo já expliquei
este aspecto, foi elaborar um programa de
Partido e náo um programa de Govemo.
Nestas condições, teríamos que ir além de
simples projetos para serem cumpridos na
duração de um mandato presidencial.

O Senador Jarbas Passarinho faz questão
de reiterar que o Partido Democrático So-
ciai se coloca, ideologicamente, entre as
tendências políticas dos nossos tempos, na
linha de reformista, entre o imobilismo dos
conservadores, incluindo nesses o Partido
Popular e as tendências socializantes.

O que pregamos — concluiu ele — é
que a sociedade em que vivemos contém
injustiças que devem ser corrigidas, através
de reformas amplamente respaldadas peloscritérios de maioria. Náo aceitamos a violên-
cia e nem o imobilismo.

NOVA FRIBURGO
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Preço (1? pavimento):
Poupança: Cr$ 362.945,00
Financiamento: CrS 839.068.00
Total: CrS 1.202.013,00
(2464 UPC)
Conclusão da Obra: Natal de 1980.
UPC CrS 487.83 CR ECI6250

PABQDE
DAS MGNÍLIAS

Em Nova Friburgo, no ensolarado Vale do Cônego com
seus 12.600m2 de espaços amplos, jardins gramados,
bosque de magnólias, piscina, sauna e pracinhas envolvendo
15 chalets suíços, com apenas 6 residências em cada chalet,
num condomínio fechado com centro comunitário,
constitui uma oportunidade rara para você morar e viver no
melhor clima da serra.
0 acabamento é esmerado:

Azulejos de cor e decorados até o teto,
nos banheiros, cozinhas e áreas.

Louças de cor nos banheiros sociais.
Fogão e aquecedor a gás, Coifa-exaustor.
Pisos em carpete de nylon nas salas,
quartos e circulações internas.

Pisos em cerâmica esmaltada nos
demais compartimentos. ° o
Jardineiras floridas e lambris de madeira nas
fachadas. * Antena coletiva de TV.

Piscina com água tratada. 2
Sauna. JJ

Poupança: Sinal de CrS 26.945,00
e 12 parcelas mensais de CrS 28.000,00
ou a combinar, para as quais poderá ser
utilizado o Fundo de Garantia.
O saldo será financiado pela C. E. F.,
podendo igualmente ser amortizado com o aprovei-
tamento total do Fundo de Garantia.
Um empreendimento

Engenheiros
e ConstrutoresSOTEC

Av. Alberto Braune, 70 tel.
R. Moisés Amélio, 17 tel.

: 0245-228402
0245-220252

SEXTA-FEIRA
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL
SERVIÇO
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Empresário mineiro considera PDS "balela" e prefere PP
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Flávio Marcilio Jarbas Passarinho

Passarinho e marcilio já
são candidatos às diretas

Brasília — O Senador Jarbas Passarinho,
lider da Maioria no Senado, e o Deputado
Flávio Marcilio, presidente da Câmara, logo
após a cerimônia de fundação do Partido
Democrático Social, anunciaram o lança-
mento de suas candidaturas aos Governos
do Pará e do Ceará respectivamente. Eles
estáo certos de que as eleições para Gover-
nador, em 1982, serão diretas.

"A idéia de indicar meu nome como can-
didato ao Governo do Pará partiu de um
grupo de amigos e eu a aceitei. Vamos traba-
lhar juntos para alcançar esse objetivo",
explicou o Sr Jarbas Passarinho em entre-
vista a uma emissora de televisão/X» Depu-

tado Flávio Marcilio informou, por sua vez, a
um grupo de parlamentares, em seu gabine-
te, que era realmente candidato ao Governo,
também "atendendo a ponderações de
amigos".

O Ministro da Previdência Social. Jair
Soares, entretanto, cuja candidatura ao Go-
vemo do Rio Grande do Sul foi lançada há
um mès em Porto Alegre, disse, após assinar
o manifesto do PDS, que a confirmação de
seu nome como candidato à Chefia do Exe-
cutivo do Rio Grande do Sul dependerá
ainda dos^ esquemas políticos locais. "Esta-

"mos 
vendo ainda", completou.

TSE deverá regulamentar a
reforma antes do Carnaval

Brasília — Os Ministros do Tribunal Su-
perior Eleitoral, que hoje realizam a primei-
ra sessão do ano, começarão a discutir o
regulamento da Lei de Reforma Partidária,
cujas instruções deverão ser baixadas antes
do carnaval para permitir o andamento nor-
mal dos pedidos de registro dos novos Parti-
dos, necessários à realização das eleições
municipais do próximo dia 15 de novembro.

O TSE dispõe de 60 dias para esse traba-
lho, mas pretende se desincumbir dele ime-
diatamente. O prazo se conta a partir de
hoje e náo do dia 20 de dezembro, quando a
lei foi sancionada pelo Presidente Figueire-
do. Isso porque desde esse dia e até ontem, o
TSE esteve de recesso ou em férias, circuns-
tàhcias que suspendem ò curso dé qualquer
prazo, inclusive os processuais.

Esboço preparado
O relator da regulamentação, Ministro

Pedro Gordilho, já preparou um esboço das

instruções, trabalhando durante as férias. O
TSE náo julgará qualquer pedido de registro
de Partido enquanto não concluir a regula-
mentaçâo da lei. Apenas fará o indispensá-
vel, como a distribuição do pedido feito pelo
grupo do ex-Governador Leonel Brizola, de
registro do PTB.

O expediente protocolado no dia 2 de
janeiro pela Sra Ivete Vargas náo deverá ser
distribuído a um novo Ministro, para relata-
lo. Isso porque a tendência é não considera-
lo um "pedido novo", mas sim a juntada de
outros documentos ao pedido de registro do
PTB, feito no ano passado. Com isso, em
antigüidade, a Sra Ivete Vargas levaria van-
tagem sobre o Sr Brizola.

Em maio deste ano o Tribunal Superior
Eleitoral iniciará a publicação das instru-
ções e do calendário para as eleições munici-
pais do dia 15 de novembro próximo, se o
pleito não for adiado.

Francelino garante maioria
na Câmara e na Assembléia

Brasília — O Governador de Minas Gerais,
Sr Francelino Pereira, levou ontem ao Presi-
dente Joáo Figueiredo suas previsões para as
futuras bancadas do PD8, nos planos federal e
estadual Segundo o Governador, o PDS fará 21
deputados federais e entre 40 a 44 estaduais.

Disse o Sr Francelino Pereira que a aborda-
gem da co-gestáo no manifesto do PDS é "cau-
telosa" pois, "na verdade, a Constituição já diz
que é assegurado o direito aos trabalhadores de
integração na vida e desenvolvimento da em-
presa, com participação nos lucros e, excepcio-
nalmente, na gestão. Já o man_fes*to.s_________s___à_
co-gestáo mediante entendimento entre pa-trões e trabalhadores". Ele não vê razão para"tanta polêmica".

A previsão
Ê a seguinte a previsáo do Governador Fran-

celino Pereira, ontem apresentada ao Presiden-

É a seguinte a previsáo do Governador Fran-
celino Pereira, ontem apresentada ao Presiden-
te Joào Figueiredo, para a composição das
futuras bancadas estadual e federal:

Na Câmara dos Deputados: PDS, 21; PP —
16; PMDB — 5; PTB — 1; indecisos — 4. Na
Assembléia Legislativa: PDS — 40/44; PP —19;
PMDB — 8; indecisos — 4. Ainda segundo os
cálculos do Governador mineiro, mais de 90 por
cento dos prefeitos e vereadores deverão entrar
para o PDS. No momento, dos 728 prefeitos, a
Aiiiiia tem 0g. e o MDD 06.

Metade dos oposicionistas deverão aderir ao
Governo, garante o Sr Francelino Pereira.

A Arena conta com 5 650 vereadores e o
MDB com 1615. O Governador culcula que o
PDS deverá chegar a mais de seis mil verea-
dores.

Veja aqui se os seusTítulos
foram sorteados e boa sorte.
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Belo Horizonte — Depois de classifi-
car de ¦•balela" todas as metas do progra-
ma do Partido Democrático Social, o
presidente do Sindicato das Indústrias
de Laticínios de Minas. Sr Felicio Ribei-
ro, disse ontem que a classe já decidiu
apoiar o Partido Popular, "através do
qual pretende mostrar a sua força ao
Governo.''

Segundo ele, "as declarações do Go-
vernador Francelino Pereira de que está
arrebanhando todo o mundo para o PDS
refletem o desespero do Governo do Es-

tado. que ate hoje náo conseguiu o apoio
de classes realmente representativas".
Observou que o apoio de 2 mil industriais
mineiros ao PP terá influência direta em
mais de 2 milhões de pessoas no interior
do Estado.

Desilusão
O Sr Felicio Ribeiro informou que os

industriais mineiros decidiram apoiar oPP para fazer oposição ao Governo, de-
pois de ficarem desiludidos com a falta

de empenho oficial em resolver os proble-
mas do setor. Revelou que a filosofia do
Partido Popular é mais real e atende aos
anseios da classe.

O presidente do sindicato cu|a indús-
tria tem como fornecedor de leite o Sena-
dor Tancr_do Neves salientou ainda que,
enquanto o PDS tenta em vào ganhar o
apoio das classes patronais e trabalhado-
ras de Minas, o PP já pode contar com a
adesão de milhares de produtores de
leite, carreteiros e empregados das in-
dústrias de laticínios.

Associação mineira teme socialização
O presidente da Associação Comer-

ciai de Minas, Nilo Gazire. ao demonstrar
sua surpresa com a inclusão da co-gestáo
nas empresas no programa do Partido
Democrático Social, afirmou que a pro-
posta, de cunho socializante, "é imprati-
cável num pais onde o confronto entre
patrões e empregados, lamentavelmente,
ainda está limitado pelo salário".

Criticou o programa do PDS e frisou
que os empresários tém conhecimento de
que o quadro partidário em montagem é
táo artificial como o anterior, "pois os
textos de princípios até agora conheci-
dos longe de apresentarem um conteúdo
doutrinário consistente parecem condi-
cionados simplesmente às frases de efei-
to". O pronunciamento do presidente da
ACM foi feito anteontem à noite, na
reunião semanal cia entidade.

Demagogia
Para o vice-presidente da Federação

das Indústrias de Minas. Aristides Mário
Rache, é um pouco de demagogia incluir-
se a co-gestáo no programa do Partido do
Governo. Lembrou que existem outras
prioridades maiores a serem discutidas
no pais, "que ainda não está preparado
para este regime e que pode resultar
numa co-gestão matreira".

"Acho atada muito interessante como
se conseguiu fazer um programa de Par-
tido sem que fossem ouvidos os que
produzem e geram emprego, Nenhum
empresário foi chamado a opinar, e a
politica não pode ser divorciada da cias-
se produtora. O Governo está isolado e
faz a abertura apenas no setor politico."

O presidente da ACM, Sr Nilo Gazire,
lembrou que, apesar de estar inserido no
texto da Constituição, b instrumento é
uma formula praticamente inédita na
legislação das sociedades mais avança-
das e só adotada, com resultados discuti-
veis, na Alemanha Ocidental. Para ele, a
co-gestáo melhor conviria como propôs-
ta do PTB do Sr Leonel Brizola.

"Esperava-se do PDS propostas desti-
nadas a vencer a precariedade dos sala-
rios pela aceleração da produção, a supe-
rar á pobreza pela ampliação da riqueza
e sua distribuição equitativa e justa à
sociedade, e uma proclamacão de fé. No
fortalecimento da livre empresa como
condição para a superação dos desafios
que tanto atormentam a humanidade".

O lider empresarial, após analisar as
articulações dos grupos políticos para a
formação dos Partidos e os programasrécem-divulgados, afirmou que "como se
pode perceber, menos que a idéias novas,
os chamados novos Partidos parecemmais ligados a pessoas cujo pensamento
politico, em linhas gerais, já é tradicio-
nalmente conhecido da nação".

"Talvez por isso — continuou — espe-rava-se, com grande expectativa, sobre-tudo na comunidade empresarial, os pro-gramas dos Partidos. E essa expectativatinha a sua razão especifica de ser. poisas dificuldades que o pais atravessa no
momento, seja no campo social como
econômico, estáo sugerindo a formula-
ção de um corpo de idéias, doutrinaria-
mente coerente, para se oferecer cnmo
alternativa ao desconsolo da comunída-
de nacional".

Casuísmo
O vice-presidente da FIEMG. Aristi-

des Rache, embora considere perfeita-
mente viável, a longo prazo, a instituição

da co-gestão, afirmou que ela "é para
quem pode e nào para quem quer".

Ressaltou que o instrumento é válido,
a partir do momento em que os trabalha-
dores puderem somar com seu conheci-
mento para o crescimento das empresas."Mesmo com a possibilidade de o Pár-
tido inseri-la em seu programa como
uma perspectiva, a longo prazo, é dificll
acreditar neste propósito. O Governo
vem-se pautando por atitudes cauisticas
e essa nào deve ser a excessào da regra",
ponderou, ao salientar que a cc-gestào,
de fato. já existe em diversas empresas
administradas com métodos modernos e
bem dirigidas.

O empresário, dirigente de empresas
de tecelagem, "onde as decisões não sáo
tomadas antes que se ouça o chefe de
cada fábrica, disse ainda temer as empre-
sas improdutivas, à semelhança das esta-
tais. De acordo com o pensamento do
Governo, quem produz hoje é responsa-
vel pela inflação. Também somos nós os
denunciados com atrasos de pagamentos
ao ENPS. quando se sabe que o maior
devedor, direta ou indiretamente, é o
próprio Governo."
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Nilo Gazire

Murilo Macedo é contra, mas assina
Brasília — "O PDS náo está preconi-

zando, em seu programa, a co-gestão
obrigatória e paritária nas empresas",
esclareceu ontem o Ministro do Traba-
lho, Murilo Macedo, reaflrmado-se contra
este ponto do programa do novo Partido
do Governo. Mas, mesmo assim, garan-
tiu: "Vou me filiar ao PDS nos próximos
dias".

O Sr Murilo Macedo repetiu que a sua
posição a respeito da participação dos
empregados na gestão das empresas está
de acordo com o que estabelece a Consti-
tuição, de forma excepcional, mas mos-
trou-se favorável ao acesso do emprega-

do à direção da empresa e apontou o seu
próprio caso como exemplo.

Hoje ou no início da próxima semana,
o Ministro do Trabalho vai anunciar os
nomes da comissão que vai elaborar o
projeto da nova Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Adiantou que os
princípios que regerão os trabalhos da
Comissáo já estáo definidos, mas recu-
sou-se a entrar em detalhes.

O Sr Murilo Macedo já divulgou três
nomes que comporão a comissáo: Srs
Pedro Luis Ferronato, consultor jurídico
do Ministério do Trabalho, que deixará o
cargo para ser o coordenador da comis-

sáo, dedicando-se em tempo integral ao
projeto da nova CLT; Alencar Rossi, se-
cretário de Relações do Trabalho do Mi-
nistério; e Amauri Fraga, assessor do
Gabinete Civil da Presidência da Repú-
blica.

A comissão terá, ainda, representan-
tes de empregados e de empregadores, de
entidades de classe e juristas. Será, pro-va velmente, auxiliada por subcomissões,
que deverão ter a incubència de analisar
e propor sugestões. A nova CLT, contu-
do, só deverá começar a ser enviada ao
Congresso por capítulos, a partir do se-
gundo semestre.

A co-gestáo, segundo a opinião dos
empresários presentes à homenagem
aos Ministros do Planejamento e da
Fazenda, Srs Delfim Netto e Emane
Galvèas, realizada ontem, no Hotel
Nacional:
Do Sr Rui Barreto — presidente da
Confederação das Associações Co-
merciais do Brasil e da Associação
Comercial do Rio de Janeiro:

Sou contra a co-gestáo, pois náo
tem mais sentido no mundo de hoje e
onde ela foi aplicada náo deu certo,
mostrando que não funciona.
Do Sr Mauro Magalhães, presidente
da Ademi — Associação dos Dirigen-
tes de Empresas do Mercado Imobi-
liaria; _ .. _

Estranho como as mudanças
aqui são repentinas. A Arena nunca
defendeu nada disso: mudou de nome
e passou para a esquerda do centro. A
participação nos lucros seria um pas-
so muito mais fácil do que a co-
gestão. Mas o pais está em fase dificll,
exige esforço de todos para se enfren-
tar problemas mais imediatos, como o
pleno-emprego. Quanto à inflação,
torço para que ela caia, mas é a pri-
meira vez que vejo se querer conter
inflação através de decreto, embora o
efeito psicológico possa ser um fator
positivo. Olha, além de tudo isso,
Deus è brasileiro mas parece que foi
cassado. m •
Do Sr José Mindlin, presidente da
Metal-Leve:

Minha sugestão seria a tentativa
de cc-gestào no Governo, que deveria
se abrir à participação da sociedade
antes dé sugerir a co-gestão da empre-
sa privada.
Do Sr Cláudio Bardella, presidente
do Grupo Bardella:

A co-gestão é o Ultimo estágio de
todo o problema sindical. Antes, por-
tanto, temos que falar em todos os

-Reação dos empresários-
degraus do sindicalismo. Não se pode
passar de uma velocidade de 20 lon
para 80 km de uma hora para outra e
agora estamos apenas em 20__m.

Do Sr Roberto Konder Bornhausen,
presidente do Unibanco:

Acho o processo inconveniente
para o desenvolvimento da empresa
privada no Brasil.
Do Sr Roberto Maisonave, presidente
do Grupo Maisonave.

Participação nos lucros, sim; co-
gestáo, nunca! Os empresários vão
ficar loucos se, com tantas mudanças,
ainda inventarem essa. E Deus me
perdoe se náo acreditar na baixa da
inflaçào.
Do Sr Marcilio Marques Moreira, vi-
ce-presidente do Unibanco.

Está na hora de estudar a co-
gestão, como forma de harmonizar
capital e trabalho, mas isso tem que
ser elaborado devagar. Na Alemanha
há uma forma de co-gestão que tem
sido fator de tranqüilidade social, em
outros paises foi fator de queda na
produtividade. Temos que procurar
uma solução adequada à nossa reali-
dade, levando em conta a posição do
Governo, dos trabalhadores e dos em-
presários, e até certo ponto é sur-
preendente que a idéia tenha partido
da nova Arena: mas os Partidos de-
vem ser entidades não, essencialmen-
te. de conotação ideológica, e podem
trazer em seu bojo correste díspares.
Quanto à inflação, já sinto que come-
çou a arrefecer, mesmo que os índices
dos próximos meses ainda sejam ai-
tos. O importante é a reversão dos
prognósticos.
Do Sr Henrique Sérgio Gregory, pre-
sidente da Xerox.

A idéia de co-gestão é prematura
para o Brasil. Países socialmente bem
mais maduros ainda não adotaram o

sistema. Um primeiro passo seria a
participação nos lucros, mas de certa
forma isso já ocorre com o 13° salário e
gratificações de Natal.

Do Sr Mário Gustavo Basbaum, pre-
sidente das Lojas Brasileiras

Co-gestão significa conciliação, nu-
ma época em que tudo parece uma
Torre de Babel. Importante é o diálo-
go. Mas devemos pensar, primeiro, na
consolidação dos lucros; depois, na
participação nos lucros; um terceiro
passo seria a co-gestão.

Do Sr Casimiro Ribeiro, presidente
da Anbid — Associação Nacional dos
Bancos de Investimento

— Sou cético quanto à co-gestão
no Brasil, embora na Alemanha esteja
dando bons resultados. É um assunto
para se estudar em profundidade,
principalmente para que náo se cons-
titua em desculpa para culpar os tra-
balhadores por erros que poderão náo
ser deles, mas dos administradores. O
PIS já foi um primeiro passo para a
participação, todos participam no fa-
turamento, haja lucro ou náo. No caso
de lucro, a lei trabalhista hoje desmo-
tiva o empresário: eles se queixam de
que, se derem participação voluntária
num dado exercício, ficam obrigados
por lei a dar participação pelo resto
da vida.

Do Sr Nestor Jost, presidente da As-
sociaçáo Brasileira da Indústria do
Fumo, ex-presidente do Banco do
Brasil

A co-gestão é uma experiência re-
cente em alguns paises, e portanto a
legislação brasileira deverá ser muito
cautelosa. Os resultados, favoráveis
ou nào, vão depender do grau de
responsabilidade e da participação
dos empregados. Quanto às perspec-
tivas de queda de inflaçào, acho que
as últimas medidas adotadas vão dar
bons resultados.
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AVISO A PRAÇA
MANOEL DUQUE DA SILVA comunica à praça que foram furtadas suas

Carteiras de Identidade, Motorista e CIC, além de 2 (dois) cartões de crédito
do B1NERS CLUB e NACIONAL e um talão de cheques especiais do BANCO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A. — BANERJ, constatando que tais
documentos estão sendo indevidamente utilizados por terceiros. Quem
encontrar favor manter contato no telefone: 280-9898.

MANOEL DUQUE DA SILVA

Sarney alega
cansaço e cala

Alegando cansaço e dizen-
do que náo tinha condições
de dizer nada. o presidente do
PDS, Senador José Samey,
náo quis comentar, ontem,
após a instalação do Partido,
as criticas do Senador Tan-
credo Neves (PP) e e dos jor-
nais ao programa do seu Par-
tido.

Limitou-se a dizer "Deve-
mos aceitar todas as criticas,
pois Isso faz parte do proces-
so democrático. Democracia
se faz através da critica e do
debate". O 8enador mara-
nhense náo quis falar sobre o
problema comentando, com
ironia: "Acho que estou com
inteligência demiss. Há três
dias náo durmo direito. Muito
trabalho".

MÊDICI Ê DÚVIDA

Sobre o livro dos fundado-
res, o Sr José Samey confir-
mou que a terceira linha de
assinaturas está reservada
para o ex-Presidente Ernesto
Geisel, que aceitou o convite
para se Inscrever. Ele assina-
rá logo após o Presidente
Joào Figueiredo e o Vice-
Presidente Aureliano Chaves
e antes dos Srs Luiz Viana
Filho. Flávio Marcilio, José
Samey, Jarbas Passarinho,
Nelson Marchezan e Prisco
Viana.

E o ex-Presidente Medi-
ci, vai inscrever-se?

Isso eu náo sei — respon-
deu o presidente do PDS.

Ja o Governador Eurico
Rezende, do Espirito Santo,
numa conversa informal, no
saguão do Senado, comentou
que a tese da co-gestáo " po-
de dar congestão". Na sua
opinião, esse problema pode-
rú suscitar impasse nas rela-
ções entre empregadores e
empregados e causar greve,
se uma das partes não aten-
der a reivtndlcaçáo de outra.

O ex-líder do Governo no
Senado mostrou-se, também,
preocupado com a tese do
PDS de ensino gratuito em
todos os graus, principalmen-
te no universitário.

Isso não tem sentido. O
Estado náo tem condições
para sustentar essa carga. E
pode estatizar toda a rede de
ensino do país — observou o
Governador capixaba.

Aureliano acha
"boa" a idéia

O Vice-Presidente da Repú-
blica, Aureliano Chaves, de-
clarou, ontem, na Câmara,
que a co-gestáo dos trabalha-
dores nas empresas, preconi-
zada no manifesto do Partido
Democrático Social, é uma
boa idéia para estudo e deba-
te. Ele refutou as criticas ao
programa do Partido, afir-
mando que os objetivos de
avanço no setor social, nele
contidos, a seu ver, náo sáo
socializantes nem marxistas.
Quanto ao editorial do JB
criticando o manifesto, ele
disse que leu e achou muito
bem-feito: "Uma critica com-
petente".

Do mesmo modo se expres-
sou o Governador do Amazo-
nas, José Lindoso, que pro-
meteu já ir começando a exe-
cutá-lo na sua administração,
porque as linhas gerais da-
quele documento refletem as
aspirações do pais, de melho-
ria das condições de vida de
toda a população. "Náo vejo
nada no manifesto que se
possa considerar ideologia
marxista ou socialista",
afirmou.

Líder sindical
ficará atento

São Paulo — "Passaremos a
ficar mais atentos à ação do
Governo para verificar se have-
rá coerência entre suas atitudes
e o programa do seu Partido",
reagiu o vice-presidente do Sta-
dicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo, Sr Rubens Teodoro
Arruda, quanto ao programa do
PDS, que prevê mudança nas
relações patróes-empregados."O Governo continua o mes-
mo e náo consultou trabalhado-
res para elaborar seu programa.
Seus homens náo mudaram.
Veremos se seus métodos mu-
darão agora em função do PDS
que sucede a Arena," disse o Sr
Teodoro, para quem a partici-
pação no lucro das empresas e
em sua gestáo "nào ocorrerá
sem antes passarmos pelo está-
gio de plena liberdade sindical
e da aceitação do delegado sin-
dical"."Na prática — diz o dirigente
— o Governo continua man-
dando a policia bater nos traba-
lhadores e intervindo em sindi-
catos.

E FÁCIL
ALISTAR-SE

Mos 6 primeiros meses do
ono em que completar 18
anos de idade, você deverá
procurar a Junto de Serviço
Militar de seu bairro, com a
Certidão de Nascimento e
duas fotografias 3x4, rece-
bendo na mesma hora, gra-
hjrtamerrte, o Certificado de,
Alistamento Militar.
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/Is arquibancadas começam chegar à Rio Branco

Arquibancada para desfile
na Avenida Rio Branco tem
700 metros e três degraus

A Riotur começou, ontem, a montagem das arqui-
bancadas da Avenida Rio Branco, onde desfilarão as
escolas de samba dos grupos 2A e 2B. No momento, os
operários instalaram as estruturas metálicas, com 700
metros de comprimento e três degraus, que irão da Rua
do Ouvidor à Praça Floriano, na Cinelândia.

As arquibancadas, com capacidade para 8 mil
pessoas, têm lugares previstos para sete cabines de
jurados, que avaliarão os seguintes itens: alegorias e
adereços; harmonia e bateria; e enredo. Para o público,
serão construídos seis banheiros. O prazo de montagem
é de 10 dias.

o DESFILE

É a seguinte a ordem de desfl-
le das escolas do grupo 2A, mar-
cado para domingo, dia 17: Tu-
py de Brás de Pina: Grande
Rio; Foliões de Botafogo;
Uniào de Jacarepaguá; Unidos
de Uraiti; Unidos de NUópolis;
Em Cima da Hora; Acadêmicos
de Santa Cruz; Independentes
de Cordovil; Unidos de Jacaré-
zinho; Uniáo de Rocha Miranda
e Acadêmicos do Engenho da
Rainha. Cada escola terá uma
hora para o desfile, que será no
sentido da Avenida Presidente
Vargas para a Cinelândia.

Pelo grupo 2B, desfile marca-
do para segunda-feira, dia 18,
sairão: Império de Campo
Grande; Paraíso do Tuiuti;

Uniáo de Vaz Lobo; Unidos de
Manguinhos; Unidos da Zona
Sul; Unidos de Cosmos; Acadè-
micos de Cachambi; Unidos da
Vila Santa Tereza; Acadêmicos
da Cidade de Deus e Unidos de
Padre Miguel.

Os banheiros para o público
estarão assim localizados: Ave-
nida Rio Branco esquinas de
Presidente Vargas; Bitencourt
Silva; Almirante Barroso; Rua
do Rosário; Nilo Peçanha e Pra-
ça Floriano, junto ao Teatro
Municipal. As estruturas meta-
licas, no momento, ocupam
apenas as calcadas de ambos os
lados da Avenida Rio Branco,
no trecho compreendido entre
as Ruas Sete de Setembro e
São José.

Valeta mal coberta causa
engarrafamento na Lagoa
em direção ao T. Rebouças

Os moradores de Copacabana, Ipanema e Leblon
que utilizam a Av. Epitacio Pessoa como via de acesso
ao Túnel Rebouças, chegaram ao trabalho ontem com
um atraso de pelo menos 20 minutos. Uma valeta mal
coberta, na altura da Rua Cícero Góis Monteiro, atra-
vessava as duas pistas, obrigando os carros a duas
paradas para passagem das rodas dianteiras e trasei-
ras. Um grande congestionamento durou toda a
manhã.

O problema só foi solucionado por volta das 13h,
quando algumas pás de terra nivelaram a passagem
permitindo que o fluxo de veículos se processasse sem
interrupções. A valeta foi aberta para que operários da
Light ligassem os cabos de energia do viaduto que está
sendo contruído na saída do Rebouças e deverá ser
inaugurado nos próximos dias.

SEM GUARDA

Durante toda a manhã, o
trânsito na Av. Epitacio Pes-
soa esteve congestionado
desde a saida do Rebouças
até o Viaduto Augusto Frede-
rico Schmidt, no Corte do
Cantagalo. Para vencer o per-
curso de pouco mais de três
quilômetros, gastavam-se até
30 minutos.

O que causava protestos
dos motoristas era a consta-
tação de que o transtorno es-
tava sendo causado por mera
falta de atenção dos opera-
rios da empresa Queiroz Gal-
vão, responsável pela contru-
ção do Viaduto, que nâo co-
briram devidamente a valeta.
Não havia guarda de trânsito
na esquina da Rua Carvalho
de Azevedo — Posto Pequena
Cruzada — e por isso os car-
ros procedentes do Humaitá,
em direção ao Rebouças, cor-
tavam os que vinham pela
Epitacio Pessoa, dificultando
ainda mais o fluxo do tran-

...sito.

AVENIDA LIBERADA

O Detran libera ao trânsito,
a partir de zero hora de hoje,
a Av. Lineu de Paula Macha-
do — trecho entre as Ruas
Oliveira Rocha e Neves da

Rosa — com regime de máo
dupla. Esta medida tem por
objetivo a conclusão das
obras de urbanização das
Avenidas Lineu de Paula Ma-
chado e Borges de Medeiros.
O diretor do Detran, Coronel
Antônio Joáo, estará às 9h
defronte à igreja de Sâo José,
próximo à Hípica, para assis-
tir à inauguração das obras.

GALEÀO

Na Ilha do Governador, o
Detran instalou um sistema
de trânsito que facilitará o
escoamento de veículos na
Estrada do Galeão, até a Ave-
nida Maestro Paulo e Silva, e
da Avenida Brigadeiro Trom-
powski. O plano foi realizado
com verba (Cr$ 6 milhões 140
mil) de um convênio com o
Departamento Nacional de
Trânsito do Ministério da
Justiça e será inaugurado
hoje.

O projeto levou cerca de
um ano para ser concluído.
Foram substituídos sinais e
feitas obras nas pistas e cal-
çamentos, sempre obedecen-
do a estudos da demanda de
trânsito. A sinalização gráfica
vertical precisou ser total-
mente substituída e foram
pintadas faixas de travessia
de pedestres.

ESPECIAL
DOMINGO JORNAL DO BRASIL

Nova Rua
do Catete é
inaugurada

O Secretário de Transportes e
os diretores do Detran e do
Metrô inauguraram hoje. às
9h30m, a nova Rua do Catete,
ainda sem a urbanização pro-
metida. A Rua Dois de Deztin-
bro e a Alameda Largo do Ma-
chado ijunto as edificações de
numeração par) também seráo
liberadas ao transito, a primei-
ra dando acesso à praia e a
segunda à Rua das Laranjeiras.

Com a abertura da Rua do
Catete, antes mesmo de con-
cluídas ali as obras do metrô, o
transito da Praça José de Alen-
car será mais fácil em direção a
Laranjeiras e ao Centro. Algu-
mas linhas de ônibus serão re-
manejadas para a Rua do Cate-
te, enquanto outras manterão o
intinerário pela Rua Barão do
Flamengo, até a praia. Toda a
sinalização já foi instalada e a
Rua do Catete terá dois sinais:
na Praça José de Alencar e no
cruzamento com a Rua Dois de
Dezembro.

Empreiteiros temem crise se o
Rio não tiver obra em 3 meses
A Associaçáo de Empreiteiros do

Rio de Janeiro advertiu ontem para a
possibilidade de se tomar insolvente a
maioria das 150 empresas no ramo,
com o desemprego de pelo menos 6 mil
operários, se náo houver contratação
de obras nos próximos três meses.
Informou que o Estado deve faturas
desde novembro.

O presidente da Associaçáo, enge-
nheiro Sérgio Guanabara, considerou
a situaçáo "extremamente dificil".
Além da falta de obras e o atraso no
pagamento, as licitações náo estáo
mais prevendo o reajustamento sobre
a inflação. Afirmou que "a classe dos
empreiteiros está realmente assus-
tada".

Problemas sérios

A posição da Associaçáo endos«i a
preocupação do Secretário de Estado
de Planejamento. Francisco de Melo
Franco, que alertou ao Ministro da
Fazenda, Emane Galvèas, que haverá

"a paralisação de obras do Estado
caso o Govemo federal náo faça Ime-
diatamente uma reforma tributária
que fortaleça os orçamentos esta-
Aiais." o o " Q"O setor já vem enfrentando vários
problemas sérios de sobrevivência
desde o ano passado", comentou o Sr
Sérgio Guanabara, "provocados pela
falta de obras quando das mudanças
dos Governos federal, estadual e mu-
nicipal. O Município do Rio, por exem-
pio, só começou a contratar obras em
outubro e o pagamento de suas faturas
até que está em bom ritmo, pois já nos
informou que pagará as de janeiro
agora a partir deste mès."

mas, diante das perspectivas negati-
vas, até este recurso financeiro está
começando a ficar mais restrito. Como
já é do conhecimento de todos, a única
obra garantidafno Rioíé olnetrò."

Pouco trabalho

Segundo o Sr Sérgio Guanabara, as
150 empresas do Estado dispõem no
momento de obras que totalizam Crt
200 milhões (Crt 140 milhões pelo
DER; Crt 35 milhões da Codin; Crt 17
milhões 600 mil da Coderte — básica-
mente), enquanto as obras contrata-
das em Sáo Paulo, só neste início de

Isto náo pode ser dito-em-relaçte—ano.-somam Crt 800-mühôesr-

Táxi custa
mais caro
hoje no Rio

A partir de hoje os táxis pas-sam a circular com tarifas rea-
justadas. A bandelrada possa
de Crt 13,00 para Crt 19.90. qui-lômetro rodado de Crt 4,30 pan
Crt 8.10. Em bandeira dois. o
quilômetro custa Crt 9,70,^0»
motoristas deverão ter a tabela
de reajuste que está sendo dis-
tribuida pelo Sindicato dos
Condutores Autônomos aos as-
socados e vendida a Crt 100
aos náo sindicalizados.

O Clube Beneficente dos Mo-
toristas recebeu autorização da
Secretaria Municipal de Obras
e 8erviços Públicos para distri-
buir as tabelas mas náo o está
fazendo. Segundo o presidente
do clube, Airton Alvez de Mes-
quita, "náo estamos podendodistribuir gratuitamente, as ta-„
belas porque o sindicato proi-

ao Estado, que náo paga suas faturas
desde novembro, a maioria delas devi-
das pelo Departamento de Estrada de
Rodagem E o pior é que ninguém sabe
quando elas poderão ser pagas"."Desde o ano passado que muitas
empresas sem obras a fazer estáo re-
correndo aos empréstimos bancários.

"Os empreiteiros fluminenses estáo
enfrentando, ainda, um grave proble-
ma burocrático: o DER-RJ, por exem-
pio, cancela ao flm do exercício todos
os saldos de empenho, sendo necessá-
rio depois todo um processo burocrata-
co para que estas verbas voltem a ser
empenhadas no exercício seguinte".

biu a empresa que plastifica de
nos atender"

O diretor do 8indicato dos
Motoristas, José Pereira de
Souza, explicou que o valor co-
brado dos náo associados cor-
responde a uma mensalidade"que em caso de sindicalização
do motorista, ê revertido como
pagamento da primeira mensa-
iidaae
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Mais de

homens
estão

trabalhando
nas Torres de

athaydeville
As obras dos prédios do setor de Torres de athaydeville,

na Barra da Tijuca, prosseguem em ritmo acelerado.
Mais de 500 técnicos e operários estão trabalhando

ininterruptamente para a finalização dos apartamentos.

Venha visitar
as obras

Recepção na
Av. das Américas, km 2

— Barra da Tijuca.
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Informe JB
Um Partido

0 Presidente Figueiredo foi o primeiro
a assinar o manifesto de constituição do
Paftído Democrático Social. Assinou cam
toda segurança. Com mão firme e tam-
bém no sentido lato da palavra. Pela
primeira vez, desde os tempos do Maré-
Chal Costa e Silva, a segurança do Pala-
cio do Planalto atuou no Congresso Na-
cional, ontem, durante o tempo em que o
Chefe do Executivo esteve no Legislativo.

¦ ¦ ¦

A visita presidencial permitiu que os
- seus Ministrorvonversussem com os Par*-

Que fique o mármore. Qualquer outra
solução, como o simples reboco, pode ser
até mais barata.

Mas náo será a mais econômica.

ÇOO O, Cio.ongestionado 00* 00 o

O aviso é do Detran: ao terminar de
pagar o financiamento do carro, o novo
proprietário deve dar baixa, na Diretoria
de Emplacamento, Rua Francisco Bica-
lhi, 250. Para tanto, ou táo pouco, deve
levar o contrato da financeira quitado,.
com firma reconhecida, a TRU paga e o
certificado de propriedade.

Depois de pagar a primeira parcela da

lamentares. O Ministro Ibrahim Abi-
Ackel, por exemplo, escolheu para par-
ceiro de conversa — conversa longa e
demorada — exatamente o Deputado Ed-
son Lobão, autor da emenda constitucio-
nal que restabelece a eleição direta para
Governador. Foi um encontro de mineiro,
prolongado, no melhor estilo pessedista.

— Dessa conversa, não quero nem
ficar perto, disse uma testemunha.

¦ ¦ ¦

Os três Ministros Militares também
assinaram o manifesto de constituição do
PDS.

Logo após a assinatura do Ministro
Walter Pires está a do Ministro Saraiva
Guerreiro, que também se filiou.

Trata-se, como se vê, de um diplo-
mata.

Escrivão

O Planalto veria com bons olhos a
indicação do cirurgião Paulo Niemeyer
como escrivão da Santa Casa de Miseri-
córdia do Rio de Janeiro.

A Santa Casa é instituição complexa,
que funciona quase como uma irmanda-
de medieval. Tem uma estrutura espe-
ciai, quase imperceptível para urr^ leigo, e
deverá passar por um processo de mu-
dança em sua organização.

E o cargo de escrivão é bem mais
relevante do que deixa supor o nome.

Fundador

Na próxima semana, o Senador José
Sarney vai a Teresópolis, onde recolherá
a assinatura do ex-Presidente Ernesto
Geisel no livro de fundadores do Partido
Democrático Social.

Homenagem

É uma violação da lei — que continua
impune — esta prática bárbara, de poli-
ciais atirarem para o alto em homenagem
a um companheiro morto.

É preciso acabar com este tiroteio
Inútil, que constitui afronta e desrespeito
á população desarmada. ~

Um tiro, seja em que direção for, é
sempre uma violência.

E diante da morte, a melhor e maior
homenagem sempre foi o silêncio.

Zebra

Os distribuidores do filme Z, de Costa
Gravas, estáo irritados com o Conselho
Superior de Censura. O filme foi proibido
para menores de 16 anos.

Os distribuidores queriam que a proi-
bicão fosse para menores de 18 anos.

Questão de bilheteria.

Tku, at* o dia lb do mes correspondente
ao filial da placa do seu carro, o motorista
deve dirigir-se ao guichê 3-A da Diretoria
de Emplacamento, para tirar o nada
consta de multas.

¦ ¦ ¦

Segunda-feira, dia 4, a Diretoria de
Emplacamento começa a trocar as pia-
quetas dos carros de final 1. Até o dia 29,
os guichés estáo abertos das 8h às 18h
ininterruptamente e das 8h às 12h nos
sábados.

O dono do carro deve levar: a primeira
parcela da TRU quitada, a TRU do ano
passado, certificado de propriedade, se-
guro obrigatório, comprovante de endere-
ço e o nada consta. Os documentos po-
dem ser xerocados e autenticados em
cartório.

¦ ¦ ¦

No Detran, a desburocratizaçào náo
pegou. O tráfego de documentos com
firma reconhecida continua congestio-
nado.

Fica

Há alguns dias o Ministro César Cais
passou a usar na lapela do seu paletó o
dístico parlamentar a que tem direito
pela condição de ser Senador (indireto).
Poucas pessoas perceberam, pois ele
sempre usou naquele lugar o emblema do
Rotary Club, do qual ê sócio.

A substituição coincide com a ofensi-
va lançada recentemente pelo Sr César
Cais para lembrar a todos, sempre que
possível, que ainda é Senador da Repú-
blica. Na sua correspondência oficial, seu
nome vem sempre precedido pela palavra
Senador.

Em rápido discurso em festa intima de
fim de ano, em seu gabinete, à qual foram
convidados apenas os funcionários cea-
renses do Ministério por ele contratados,
o Sr César Cais fez questão de ressaltar:

— Se vocês estáo com medo de que as
injustiças que vêm sendo cometidas con-
tra o Ministro acabem provocando o re-
tomo antecipado de vocês para o Ceará,
nâo se esqueçam de qué o Ministro ainda
tem sete anos de mandato de Senador.

¦ ¦ ¦

Ele, pelo menos, graças à bionicidade,
fica em Brasília.

Tranqüila

Mármore

De uma vez por todas: o mármore
aplicado nas estações do metrô não é de
Carrara, e sim de Cachoeiro do Itapemi-
rim. E o seu emprego náo é capricho ou
fantasia delirante de um arquiteto que se
imagina Miguelángelo, mas sim a melhor
solução indicada pelo bom senso.Razões técnicas justificam o emprego
do mármore. O material é colocado em
placas, o que permite retirá-las, em caso
de problemas com Infiltração, ou substi-
tuiçào de cabos e fios.Razões financeiras também: o mármo-
re é material de grande durabilidade e
resistência. O revestimento da Estação
D. Pedro n é de mármore; tem mais de 40
anos e apesar do grande movimento de
passageiros em trânsito está perfeito até
hoje.

Razões sociais. .As estações sáo utiliza-
das pelo público, que é quem paga o
metro com os impostos no guichê dos
bilhetes. Que se dê ao público algo de boa
qualidade. As estações em funcionamen-
to há mais de um ano apresentam exce-
lente nivel de conservação. O público
sabe o que é bom, e colabora.Razões estéticas. O mármore é mais
bonito.

O Ministro da Fazenda, Ernane Gal-
vêas, acompanha o Presidente Figueire-
do ao Rio Grande do Sul, hoje. Mas, não
vai a Bento Gonçalves. Fica em Porto
Alegre. Às 15h, reúne-se com os empresa-
rios gaúchos. Inclusive o Sr Paulo Vel-
linho.

Além de debater os preços de adubos e
fertilizantes, o Ministro Galvèas enfrenta-
rá muitas "divergências conceituais" dos
gaúchos.

Quanto à visita presidencial, pode-se
dizer que será tranqüila. Às recepções e
manifestações só comparecerá quem sa-
be montar a cavalo. Infantaria não entra.

Os pedestres da esquerda nâo pertur-
barão a ordem gerai nem a hospitalidade
gaúcha.

Clínico

Até abril o INAMPS abre concurso
para preenchimento de 3 mil vagas de
médicos.

Mas só para médicos de clinica geral.
Assim o Ministro Jair Soares pensa em

restabelecer o prestigio do antigo médico
que atendia toda a familia — que, no
fundo, é o clinico de que o brasileiro
precisa.

Lance-livre
Do presidente do Banco Central, Car-

los Geraldo Langoni, para o presidente
da CBF, Giulite Coutinho, à sobremesa
do banquete de ontem da Federação Na-
cional dos Bancos: "Agora, nos emprésti-
mos externos, temos garantia a mais: o
contrato de jogadores como Zico."

Aviso escrito em cartão, em letras
minúsculas, ao lado de um bebedouro, no
Palácio Guanabara: "Cuidado. Essa
água está contaminada com inseticida."
Apesar do aviso, o bebedouro funciona-
va normalmente.

O Vice-Presidente Aureliano Chaves
evitou ao máximo, ontem, um assunto,
diante dos repórteres: o próximo aumen-
to da gasolina.

Sào Pedro mandou avisar ao Gover-
nador Amaral de Souza: vai chover hoje
à tarde em Bento Gonçalves. Avisado, o
Governador gaúcho JA mandou transfe-
rir para o salão da Prefeitura a manifes-
taçào em praça pública para o Presidên-
te Figueiredo.

o
Lançado em dezembro no Brasil, En-

saios Insólitos, o último livro de Darcy
Ribeiro, já está traduzido para o alemão e
será publicado em março.

Sol forte, praias cheias, verão. E o
tráfego todo congestionado. Ontem em
Sáo Conrado, além das pistas de asfalto,

também o céu estava engarrafado, De
asas voadoras.

Zélia Gattai Amado está revendo os
originais de seu próximo livro: Doçaria e
Culinária da Civilização Bahiana. Den-
tro em pouco estará vendendo mais que o
marido.

O Deputado federal José Camargo, ex-
MDB, hoje do grupo malufista, está tão
animado com seu novo status político
que reivindica a presidência cio PDS de
São Paulo. Outro emedebista, o Deputa-
do Ney Ferreira, da Bahia, também vai
para o PDS e poderá ser o Secretário de
Trabalho do Governo Antônio Carlos
Magalhães.

Chega no próximo dia 9 de fevereiro o
último dos cardeais do PCB: Armênio
Guedes. Vem disposto a dizer tudo.

Já há no Brasil.propostas de empre-
sas estrangeiras para a compra ãe álcool.
Há excessos momentâneos de álcool e,
antes que se evapore, pode ser expor-
tado.

Segundo um morador de 30 anos da
Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico,
a ausência, ontem, de um guarda de tran-
sito no local provocou o maior engarrafa-
mento dos últimos tempos. E no espaço
de uma hora registraram-se três assaltos.

Há dias que um Chevette depenado
está abandonado em frente à Hipica.

D Dulce Figueiredo diz
em Fortaleza que esta será
a década da justiça social

Fortaleza — D Dulce Figueiredo declarou ontem,
nesta Capital, que esta será a década da justiça social."Será possível, espero firmemente, dar aos problemas
sociais brasileiros a prioridade que merecem, a mais
alta prioridade compatível com os dias difíceis que
vamo!_ vivendo".

Ela falou na solenidade de abertura do Io Encontro
das Primeiras Damas, que se abriu ontem aqui, no
Centro de Convenções de Fortaleza, com a presença
das mulheres de todos os governadores do pais e da
presidenta da Funabem, D Ecléa Guazelli.

-JUdSTTÇ.. .socr-AL
Dona Dulce Figueiredo —

que se demorou aqui apenas
_"\Í_rt hiii^nn rnmim~i iiTffh. -i.Hj-ífi -\Jítt) nuretSj -jctnprc prvCCglua
por forte esquema de segurança

foi multo aplaudida pelas 1
mil pessoas que lotaram o audi-
tório do Centro de Convenções.
Muito desembaraçada, lendo
devagar, com voz bem empos-
tada, ela começou seu discurso

de quatro páginas — abor-
dando o papel que desenvol-
vem as coordenadoras esta-
duais e municipais do Progra-
ma Nacional de Voluntariado
iPronav/LBAi, que dirige, do
qual fazem parte as primeiras
damas dos estados e munici-
pios."Onde houver necessidade de

carinho, ai deve estar uma vo-
luntana do PfünawtB-A.-Onde-
faltar assistência, ai aeve ir o
nosso trabalho. Onde brotar"iíf?_s~:fignn.â, oiicic ui-i^cí-tído
se fizer ouvir, até aí irá nossa
missão", acentuou D Dulce Fi-
gueiredo.

Ela assegurou que, "nesse
contexto, as entidades de assis-
tência e promoção social, como
a LBA, terão os recursos que
bem merecem Além dos recur-
sos materiais — indispensáveis
como sáo — haverá mister con-
tinuar a reunir recursos huma-
nos, sem os quais nem todo o
dinheiro do mundo permitirá
vencer as condições ainda infe-
üanente tão duras, que afligem
milhões de brasileiros".

Resultado do sorteio mensal
dos Títulos de Capitalização SULACAP

KNB
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COMPRE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SULACAP
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A.

Empresa & sul AMÉRICA

Rua da Quitanda, 86 - RJ

Censura
muda nome
de comédia

A Censura exigiu ontem a
mudança do titulo da peça de
Chico Anísio, em cartaz no Tea-
tro Vannucci desde o dia 17,
aceitando a troca de A Filha
da... para A Filha.... O censor,
que náo se identificou,, infor-
mou ao teatro que esta. tam- °
bém proibidos os anúncios da
peça na tevê e sugeriu recurso á
direção do órgão, em Brasília.

O censor informou o veto á
diretora do Teatro Vannucci,
D Ingrid Thomas. que conse-
gum dele a retirada apenas do
da do titulo. "Não se pode. de

9-um-momento para outro, mu-
dar um nome de uma peça, que
estreou com publicidade libera-—da pela própria Censura", co-
mentou. acrescentando que o
teatro perdera muito dinheiro.
Chico Anísio falará do assunto
hoje, em entrevista coletiva.

Em Brasília, o diretor da Divi-
sào de Censura, José Vieira Ma-
deira, disse desconhecer o veto,
atribuído ao Serviço de Censu-
ra do Rio de Janeiro. Caso a
proibição seja homologada pelo
órgão, os produtores poderão
recorrer ao Conselho Superior
de Censura.

Brasileiro
usa pouco
o telefone

Natal — O Ministro das Co-
municações, Haroldo Corrêa de
Mattos, disse ontem que o Bra-
sil está no nível dos paises mais
subdesenvolvidos em termos
de telefonia, com uma taxa de
100 habitantes por cinco telefo-
nes. Acrescentou que o Ministé-
rio ainda não sabe se poderá
aumentar o uso do telefone.

O Sr Haroldo Corrêa de Mat-
tos presidiu ontem nesta Capi-
tal. a inauguração da Central
223, com 4 mil terminais, e do
Projeto PS, que abrange, 115
Municípios do Rio Grande do
Norte, integrando-os. via rádio,
ao Sistema Nacional de Comu-
nicações,"Nós estamos tentando ven-
der a idéia de que é do maior
interesse a criação de um cen-
tro de informações e atendi-
mento", disse o Ministro. "Se-
riam locais aos quais se teria
acesso por um melo de comuni-
cação qualquer — postal, tele-
gráfico ou telefônico. Então, to-
das as informações seriam en-
caminhadas por esses meios
àqueles pontos, processadas e
devolvidas aos solicitantes".

PRESIDÊNCIA DÁ REPÚBLICA
CONSELHO DE

SEGURANÇA NACIONAL
SECRETARIA ESPECIAL

DE INFORMÁTICA
COMUNICADO N° 001/80

A Secretaria -speciai de Informática — SEI torna público para conheci-
mento dos interessados, que:
a) No próximo dia 04 de fevereiro, dará inicio ás suas atividades no edifício

sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER,
Av. 12 — Norte. Brasília — DF.

bl Com a sua instalação, fitará extinta a Comissáo de Coordenação das
Atividades de Processamento Eletrônico — CAPRE. consoante o

. disposto no Art. 11, do decreto n° 84.062, de 08.10/1979.
c) Enquanto se ultimam os estudos para racionalizar a documentação

necessária à análise dos processos, as solicitações a serem encami-
nhadas à SEI deverão observar os modelos ora adotados pela
CAPRE.

Esclarece, outrossim. que todos os processos apresentados a CAPRE e
ainda não definitivamente solucionados continuarão a ter andamento
normal na SEI, independentemente de nova manifestação dos interes-
sados.

Octávio Gennari Netto
Secretário de Informática

(P

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA iJDO COMÉRCIO

SUPERINTENDÊNCIA
DA BORRACHA

TOMADA DE PREÇOS N° 001/80
Transporte de Bagagens e Equipamentos

RIO/BRASÍLIA
AVISO

1. A Superintendência da Borracha (SUDHEVEA). com sede à
Avenida Almirante Barroso n° 81 — 4o andar, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ.' torna público que no dia 15 de fevereiro de 1980, às
10:30 horas, receberá propostas para contratação de serviços de
transporte de bagagens, mobiliários e equipamentos em geral,
do Rio de Janeiro-RJ para Brasilia-DF.
2. Os interessados poderão obter cópia do respectivo EDITAL,
bem como maiores informações, no horário das 10:30 às 18:30-
horas, nos dias úteis, no endereço acima citado, 11° andar.
3. ATENÇÃO: — Retifica-se, para o dia 15 (quinze) de fevereiro
de 1980. a data determinada para o recebimento das propostas,
por equívoco fixada para o dia 25, nas publicações de 30 e
31/01/80.

Rio de Janeiro, Io de fevereiro de 1980
(as.) José de Oliveira Pantoja

Presidente da Comissão
de Licitações

(P

O Mobral faz mais do que
ensinar a ler e escrever

/

mobral
Alfabetização Funcional • Educação Integrada

Autodidatismo • Orientação Profissional • Treinamento
Profissional •Colocação de Mão de Obra • Educação
Comunitária para o Trabalho • Educação Comunitária

Para a Saúde • Programa Cultural e Ação Comunitária
Esporte Para Todos

Apoie o Mobral de sua cidade
Co/aòo/açáo jes.'e io:r,ai

Eliseu acredita em ajuda
federal à Lagoa—Barra mas
traçado é com DER e PUC

O Ministro dos Transportes, Eliseu Resende, afir-
mou que sua atuação na questáo da passagem da auto-
estrada Lagoa—Barra pelos terrenos da PUC só pode
ser normativa, já que a solução cabe ao DER e à
Universidade. Acredita, no entanto, que, resolvido o
traçado, 'Ap Govemofedeial tenha condição % pfá ^%uum suporte financeiro à obra".

Quanto à declaração do Secretário Estadual de
Transportes, Adir Veloso, de que desviaria para outros
projetos os recursos que seriam aplicados na obra à
meia-encosta, conforme intenção da PUC e do DER,
afirmou ser "uma pena, porque o ideal é que se encon-
tre uma solução realmente final para a estrada Lagoa—
Barra". O projeto da obra pela encosta foi vetado peloMinistro da Agricultura porque destruiria parte de uma
floresta.
METRÔ

Ao adiantar que, na próxima
semana, o Governo federal defl-
nirà a estrutura financeira dos
metrôs do Rio e de Sáo Paulo
para que as redes básicas sejam
concluídas em três anos como o
previsto, o Ministro Eliseu Re-
aende disse que "tudo será feito
no sentido de que os novos in-
vestimentas se façam a fundo
perdido, sem a necessidade de
contratar novos empréstimos
que implicariam endividamen-
to adicional dos metrôs"."Os empréstimos que serào
contraídos para a composição
total da estrutura financeira",
salientou, "serão tão-somente
para arrolar parte das dividas
contraídas anteriormente pelos
metrôs". Afirmou que a conclu-
sâo das obras de superfície é
prioritária e que a ligação Bota-
fogo—Copacabana "será inicia-
da numa oportunidade compa-
tível com a prioridade ditada
para a conclusão das obras de
superfície".

Ao lembrar que, no Rio de

Janeiro, a rede básica consiste
na ligação Botafogo—TUuca
mais o pré-metrô até Pavuna,
disse o Ministro: "A prioridade
dos investimentos," conforme
afirmou, "estará voltada para a
conclusão das obras de superfí-
cie de tal maneira que não haja
mais transtornos para o tráfego
local, para os pedestres e para
as atividades comerciais dos lo-
cais atingidos".

Depois de definida a estrutu-
ra financeira dos metrôs do Rio
e de 8áo Paulo, o Ministério dos
Transportes estudará com a
Companhia do Metropolitano o
cronograma de obras "de tal
maneira a racionalizá-las, dan-
do prioridade à conclusão des-
sas obras de superfície sem di-
zer que essa prioridade está no
pré-metrô, está na rede básica".
A ligação de 1 mil 800 metros
entre Botafogo e Copacabana,"que é necessária e está inclui-
da no programa para os prôxi-mos três anos", será feita numa
ocasiào compatível com o ter-
mino das obras já em anda-
mento.

EDITAL
DE LICITAÇÃO

A Fertilizantes Vale do Rio Grande
S/A. — Valefertil. torna público que
fará realizar licitação para contratação
de servas para a operação de sua
coiintia industrial e refeitôric-tocaliza-
dos no Distrito Industrial 3 — Delta.
Municipk) de Uberaba - Minas Ge-
rais, que consistem no preparo e
fornecimento de refeições e lanches
a seus empregados

As empresas interessadas, atra-
vés de seus representantes creden-
ciados, deverão comparecer à Divisão
de Serviços do Comolexo Industrial
de Uberaba no endereço acima cita-
do, no dia 05 de fevereiro de 1980
durante o horário das 07:00 às 16:30.
onde será realizada a visita técnica às
áreas de prestação de serviços e
entregue o complemento deste
edital.

A Valefertil poderá a seu exclusivo
critério, anular ou tornar sem efeito
este edital sem que caiba a qualquer
dos participantes, direitos, vantagens,
reclamaçès e/ou indenizaçibes. (P

E. do Rio confirma aumento
de casos de pólio mas nega
surto denunciado por Sabin

Niterói — O Secretário Estadual de Saúde, Sr
Sílvio Barbosa da Cruz, confirmou o aumento, em 1979,
no número de casos de poliomielite no Estado do Rio,
mas negou a existência de surto, conforme denúncia do
cientista Albert Sabin, em correspondência enviada à
Associação Médica Fluminense, semana passada.

A sugestão do criador da vacina antipólio de que se
inicie imediatamente uma campanha de vacinação em
massa em todo o país, "não pode ser aceita pela
Secretaria, pois dependemos de um plano do Ministério
da Saúde", afirmou o Secretário, após visitar os Munici-
pios de Maricá e São Gonçalo, onde empossou novos
diretores de postos de saúde.

VACINA NAO FALTA

O 8r Sílvio Barbosa de Cruz
garantiu que o Estado "tem va-
cinas antipólio suficientes para
abastecer todos os seus postos

a quarta, aos 18 meses, podnn-
do ser iniciada em crianças até
quatro anos, em qualquer
tempo.

O cientista Albert Sabin, em
sua carta ao médico Alcyr Vise-

de saúde^T-Lembrou-quc-em—^ Ghacar,-presidente da Asso-
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meados do ano passado, quan-
do aumentaram os casos de dis-
seminaçào da virose, a Secreta-
ria fez campanha de vacinação
em massa nos municípios afeta-
dos, que segundo ele, "sâo ape-
nas seis: Rio de Janeiro, São
Joáo de Meriti, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, São Gonçalo
e Teresópolis".

Recomendou que a popula-
ção não vacine apenas as crian-
ças contra a poliomielite e ou-
trás doenças infecto-
contagiosas durante épocas de
campanha, mas, sim, regular-
mente, de acordo com as esca-
las recomendadas pelas autori-
dades médicas.

Quanto à prevenção da polio-
mielite, em particular, disse
que a primeira dose deve ser
aplicada aos dois meses de ida-
de, a segunda, aos quatro me-
ses, a terceira, aos seis meses, e

ciação Médica Fluminense, re-
conhecendo existir um surto de
pólio no pais ("para o qual ve-
nho alertando hà alguns anos"
— diz ele), aconselha que a vaci-
nação seja iniciada pelos re-
cém-nascidos, e, em alguns ca-
sos de regiões mais afetadas,
que a dose seja repetida no dia
se guta te.

DESVIO DE VACINAS

8obre o desvio de vacinas
contra a paralisia infantil ad-
quiridas pela Central de Medi-
çamentos, de cujos lotes 140 e
141 — a foram encontrados fra-
cos ilegalmente à venda na Far-
macia do I_eme, no Rio, e na
Clinica Infantil Estácio de Sá,
em Niterói, o 8ecretário afir-
mou que "está sendo tudo apu-
rado pela Polícia Federal, com
a assistência da Secretaria de
Saúde".

iav-cdnsultore; executivos
contmtnçúo cie executam

GERENTE PE CONTABILIDADE
Estamos enfocando uma empresa de médio porte de origem

americana, que atravessa um momento de importante processo
de reformulação e desenvolvimento. A contratação deste Gerente
faz parte deste contexto, tendo em vista o redimensionamento da

área contábilffinanceira. Em termos comerciais, a empresa

pretende implantar programas mais agressivos que culminarão
com resultados altamente consideráveis em termos de seu

faturamento.
Esta Posição estará subordinada diretamente ao Diretor

Financeiro, recebendo do mesmo integral apoio ao atingimento
de seus objetivos. Trata-se de objetivos, os de planejar, coordenar

e controlar as atividades da contabilidade geral, dando o melhor
assessoramento possível à Diretoria Financeira, provendo-a^de-—
informações, apresentando sugestões e implantando sistemas

mais eficientes. Suas atribuições diárias, estarão ligadas as
avaliações dos sistemas contábeis, averiguações e análises dos

custos e orçamento. Entendemos que pelos aspectos da Posição,
este Gerente deverá fazer da contabilidade um meio não um fim;

ou seja, se beneficiando dos dados contábeis para as verificações
das adequações das realidades contábeis/financeiras internas.

A L & C está interessada em manter entendimentos com

profissionais com experiência em empresa preferencialmente
americanas de no mínimo porte médio, que tenham ocupado

Posição de Gerente de Contabilidade, Contador Geral, Controller
ou Assistente Controller por período não inferior há 5 anos.
É importante também salientar que este profissional deverá

ocupar na ausência do Diretor Financeiro, suas responsabilidades.
Para isto, é importante a fluência da língua inglesa.

A L&C - Consultores Executivos solicita os dados pessoais e

profissionais dos candidatos, bem como indicação do nível de
remuneração atual, para as avaliações a serem desenvolvidas

confidencialmente em nossos escritórios à Av. Almirante Barroso,
90-11." andar - Fones: 222-1347 e 222-0897 - Rio de

Rio de Janeiro ¦ RJ.
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Informe JB
Um Partido

O Presidente Figueiredo foi o primeiro
a assinar o manifesto de constituição do

c.. Pqrtido pemocrátiçp Social. Assinou com" toda se§úrança.'AAòm màtpfífmediam-
bem no sentido lato da palavra. Pela
primeira vez, desde os tempos do Maré-
chal Costa e Silva, a segurança do Pala-
cio do Planalto atuou no Congresso Na-
cional, ontem, durante o tempo em gue o
Chefe do Executivo esteve no Legislativo.

A visita presidencial permitiu que os
seus Ministros r.oiíversásscmcom os Par-
lamentares. O Ministro Ibrahim Abi-
Ackel, por exemplo, escolheu para par-
ceiro de conversa — conversa longa e
demorada — exatamente o Deputado Ed-
son Lobão, autor da emenda constitucio-
nal que restabelece a eleição direta para
Governador. Foi uni encontro de mineiro,
prolongado, no melhor estilo pessedista.

— Dessa conversa, náo quero nem
ficar perto, disse uma testemunha.

Os três Ministros Militares lambem
assinaram o manifesto de constituição do
PDS.

Logo após a assinatura do Ministro
Walter Pires está a do Ministro Saraiva
Guerreiro, que também se filiou.

Trata-se, como se vè, de um diplo-
mata.

Escrivão

O Planalto veria com bons olhos a
indicação do cirurgião Paulo Niemeyer
como escrivão da Santa Casa de Miseri-
córdia do Rio de Janeiro.

A Santa Casa é instituição complexa,
que funciona quase como uma irmanda-
de medieval. Tem uma estrutura espe-
ciai, quase imperceptível para um leigo, e
devera passar por um processo de mu-
dança em sua organização.

E o cargo de escrivão é bem mais
relevante do que deixa supor o nome.

Fundador

Na próxima semana, o Senador José
Sarney vai a Teresópolis, onde recolherá
a assinatura do ex-Presidente Ernesto
Geisel no livro de fundadores do Partido
Democrático Social.

"^

Homenagem

É uma violação da lei — que continua
impune — esta prática bárbara, de poli-
ciais atirarem para o alto em homenagem
a um companheiro morto.

É preciso acabar com este tiroteio
inútil, que constitui afronta e desrespeito
à população desarmada.

^_üm tiro, seja em que direção for, é
sempre i_m_rvlolência.~

E diante da morte, a melhor e maior
homenagem sempre foi o silêncio.

Zebra

Os distribuidores do filme Z, de Costa
Gravas, estão irritados com o Conselho
Superior de Censura. O filme foi proibido
para menores de 16 anos.

Os distribuidores queriam que a proi-
biçáo fosse para menores de 18 anos.

Questão de bilheteria.

Mármore

De uma vez por todas: o mármore
aplicado nas estações do metrô nào é de
Carrara, e sim de Cachoeiro do Itapemi-
rim. E o seu emprego náo é capricho ou
fantasia delirante de um arquiteto que se
Imagina Miguelângeio, mas sim a melhor.
soluçào Indicada pelo bom senso.i Razões técnicas justificam o emprego
do mármore. O material é colocado em
placas, o que permite retirá-las, em caso
de problemas com Infiltração, ou substi-
tulção de cabos e fios.Razoes financeiras também: o mármo-
re é material de grande durabilidade e
resistência. O revestimento da Estação
D. Pedro n é de mármore; tem mais de 40
anos e apesar do grande movimento de
passageiros em trânsito está perfeito até
hoje.

Razões sociais. As estações sáo utiliza-
das pelo público, que é quem paga o
metrô com os Impostos no guiche dos
bilhetes. Que se dê ao público algo de boa
qualidade. As estações em funcionamen-
to há mais de um ano apresentam exce-
lente nivel de conservação. O público
sabe o que é bom, e colabora.Razões estéticas. O mármore é mais
bonito.

(a)

Que fique o mármore. Qualquer outra
solução, como o simples reboco, pode ser
até mais barata.

Mas não será 3 mais econômica.

Congestionado CO

O aviso é do Detran: ao terminar de
pagar o financiamento do carro, o novo
proprietário deve dar baixa, na Diretoria
de Emplacamento, Rua Francisco Bica-
lhi, 250. Para tanto, ou táo pouco, deve
levar o contrato da financeira quitado,
com firma reconhecida, a TRU paga e o
certificado de propriedade.- Depois de pagai a primeira parcela da
TRU, até o dia 15 do més correspondente
ao final da placa do seu carro, o motorista
deve dirigir-se ao guiche 3-A da Diretoria
de Emplacamento. para tirar o nada
consta de multas.

¦ ¦ ¦
Segunda-feira, dia 4, a Diretoria de

Emplacamento começa a trocar as pia-
quetas dos carros de flnal 1. Até o dia 29,
os guichès estão abertos das 8h as 18h
ininterruptamente e das 8h as 12h nos
.sábados.

O dono do carro deve levar: a primeira
parcela da TRU quitada, a TRU do ano
passado, certificado de propriedade, se-
guro obrigatório, comprovante de endere-
ço e o nada consta. Os documentos po-
Ciem ser xerocados e autenticados em
cartório.

No Detran. a desburocratLzaçào nào
pegou. O tráfego de documentos com
firma reconhecida continua congestio-
nado.

Fica

Há alguns dias o Ministro César Cais
passou a usar na lapela do seu paletó o
dístico parlamentar a que tem direito
pela condiçáo de ser Senador (indireto).
Poucas pessoas perceberam, pois ele
sempre usou naquele lugar o emblema do
Rotary Club, do qual é sócio.

A substituição coincide com a ofensi-
va lançada recentemente pelo Sr César
Cais para lembrar a todos, sempre que
possivel, que amda é Senador da Repú-
blica. Na sua correspondência oficial, seu
nome vem sempre precedido pela palavra
Senador.

¦ ¦

Em rápido discurso em festa intima de
fim de ano, em seu gabinete, á qual foram
convidados apenas os funcionários cea-
renses do Ministério por ele contratados,
o Sr César Cais fez questão de ressaltar:

— Se vocês estão com medo de que as
injustiças que vêm sendo cometidas con-
tra o.Minlstro acabem provocando o re-
tomo antecipado de vocês para o Ceará,
não se-esauecam de que o Ministro amda
tem sete anos de mandato de Senador.

¦ ¦

Ele, pelo menos, graças à bionicidade,
fica em Brasília.

Tranqüila

O Ministro da Fazenda, Emane Gal-
voas. acompanha o Presidente Figueire-
do ao Rio Grande do Sul, hoje. Mas. não
vai a Bento Gonçalves. Fica em Porto
Alegre. Às 15h, reúne-se com os empresa-
rios gaúchos. Inclusive o Sr Paulo Vel-
linho.

Além de debater os preços de adubos e
fertilizantes, o Ministro Galvèas enfrenta-
rá muitas "divergências conceituais" dos
gaúchos.

Quanto à visita presidencial, pode-se
dizer que será tranqüila. Às recepções e
manifestações só comparecerá quem sa-
be montar a cavalo. Infantaria náo entra.

Os pedestres da esquerda não pertur-
barão a ordem geral nem a hospitalidade
gaúcha.

Clínico

Até abril o INAMPS abre concurso
para preenchimento de 3 mil vagas de
médicos.

Mas só para médicos de clinica geral.
Assim o Ministro Jair Soares pensa em

restabelecer o prestígio do antigo médico
que atendia toda a família — que, no
fundo, é o cünico de que o brasileiro
precisa.

Lance-livre
Do presidente do Banco Central, Car-

los Geraldo Langoni, para o presidente
__da-CBF, GiuliteGoutinhorà sobremesa

do banquete de ontem da Federação Na-
cional dos Bancos: "Agora, nos emprésti-
mos externos, temos garantia a mais: o
contrato de jogadores como Zico."

Aviso escrito em cartão, em letras
minúsculas, ao lado de um bebedouro, no
Palácio Guanabara: "Cuidado. Essa
água esti contaminada com inseticida."
Apesar do aviso, o bebedouro funciona-
va normalmente.

O Vice-Presidente Aureliano Chaves
evitou ao máximo, ontem, um assunto,
diante dos repórteres: o próximo aumen-
to da gasolina.

Sào Pedro mandou avisar ao Gover-
nador Amaral de Soma: vai chover hoje
à tarde em Bento Gonçalves. Avisado, o
Governador gaúcho já mandou transfe-
rir para o salão da Prefeitura a manifes-
tação em praça pública para o Presiden-
te Figueiredo.

Lançado em dezembro no Brasil, En-
4 silos Insólitos, o último livro de Darcy

Ribeiro, já está traduzido para o alemão e
será publicado em março.

' Sol forte, praias cheias, verão. E o
tráfego todo congestionado. Ontem em
Sào Conrado, além das pistas de asfalto,

também o céu estava engarrafado. De
asas voadoras.

Zélta Gattai Amado está revendo os
originais de seu próximo livro: Doçaria e
Culinária da Civilização Bahiana. Den-
tro em pouco estará vendendo mais que o
marido.

O Deputado federal José Camargo, ex-
MDB, hoje do grupo malufista, está tào
animado com seu novo status politico
que reivindica a presidência do PDS de
Sào Paulo. Outro emedebista, o Deputa-
do Ney Ferreira, da Bahia, também vai
para o PDS e poderá ser o Secretário de
Trabalho do Governo Antônio Carlos
Magalhães.

Chega no próximo dia 9 de fevereiro o
último dos cardeais do PCB: Armênio
Guedes. Vem disposto a dizer tudo.

Já há no Brasil propostas de empre-
sas estrangeiras para a compra de álcool.
Hà excessos momentâneos de álcool e,
antes que se evapora, pode ser expor-
tado.

Segundo um morador de 30 anos da
Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico,
a ausência, ontem, de um guarda de tràn-
sito no local provocou o maior engarrafa-
mento dos últimos tempos. E no espaço
de uma hora registraram-se três assaltos.

Há dias que um Chevette depenado
está abandonado em frente à Hípica.

D Dulce Figueiredo diz
em Fortaleza que esta será
a década da justiça social

Fortaleza — D Dulce Figueiredo declarou ontem,
nesta Capital, que esta será a década da justiça social."Será possivel, espero firmemente, dar aos problemas
sociais brasileiros a prioridade que merecem, a mais
alta prioridade compatível com os dias difíceis que
vamos vjyendç';. 0 0

Ela falou na solenidade de abertura do Io Encontro
das Primeiras Damas, que se abriu ontem aqui. no
Centro de Convenções de Fortaleza, com a presençadas mulheres rie todos os governadores do país e da
presidenta da Funabem. D Ecléa Guazelli.
JUSTIÇA SOCIAL

—Dona Dulce Fiaut
que se denwou aqui apenas
oito horas, sempre protegida
por forte esquema de segurança

foi muito aplaudida pelas 1
mil pessoas que lotaram o audi-
tório do Centro de Convenções.
Muito desembaraçada, lendo
devagar, com voz bem empos-
tada, ela começou seu discurso

de quatro páginas — abor-
dando o papel que desenvol-
vem as coordenadoras esta-
duais e municipais do Progra-
ma Nacional de Voluntariado
(Pronav/LBA), que dirige, do
qual fazem parte as primeiras
damas dos estados e munici-
pios."Onde houver necessidade de

carinho, aí deve estar uma vo-
juntaria do Prona" LBA Onde
mirar assistência, ai deve ir o
nosso trabalho. Onde brotar
uma lágrima, onde um gemido
se fizer ouvir, até ai irá nossa
missão", acentuou D Dulce Fi-
gueiredo.

Ela assegurou que. "nesse
contexto, as entidades de assis-
tência e promoção social, como
a LBA. terão os recursos que
bem merecem. Além dos recur-
sos materiais — indispensáveis
como sáo — haverá mister con-
tinuar a reunir recursos huma-
nos, sem os quais nem todo o
dinheiro do mundo permitirá
vencer as condições amda lnfe-
lizmente tão duras, que afligem
milhões de brasileiros".

Resuiíado do sorteio mensal
dos Títulos de Capitalização SULACAP

IANEIRO ,'
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COMPRE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SULACAP
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A.

Empresa £fc sul AMÉRICA

Rua da Quitanda, 86-RI

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO DE

SEGURANÇA NACIONAL
SECRETARIA ESPECIAL

DE INFORMÁTICA
COMUNICADO N° 001/80

A Secretaria Especial de Informática — SEI torna público para conheci-
mento dos interessados, que:
a) No próximo dia 04 de fevereiro, dará inicio às suas atividades no edificio

sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER,
Av. 12 — Norte. Brasília — DF.

b) Com a sua instalação, ficará extinta a Comissão de Coordenação das
Atividades de Processamento Eletrônico — CAPRE, consoante o
disposto no Art. 11, do decreto n° 84.062. de 08/10/1979.

c) Enquanto se ultimam os estudos para racionalizar a documentação
necessária à análise dos processos, as solicitações a serem encami-
nhadas à SEI deveráo observar os modelos ora adotados pela
CAPRE.

Esclarece, outrossim, que todos os processos apresentados à CAPRE e
ainda nào definitivamente solucionados continuarão a ter andamento
normal na SEI, independentemente de nova manifestação dos interes-
sados.

Octávio Gennari Netto
Secretário ae Informática

(P

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA EpO COMÉRCIO
SUPERINTENDÊNCIA

DA BORRACHA
TOMADA DE PREÇOS N° 001/80

Transporte de Bagagens e Equipamentos
RIO/BRASÍLIA

AVISO
1. A Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), com sede à
Avenida Almirante Barroso n° 81 — 4o andar, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ,'torna público que no dia 15 de fevereiro de 1980, às
10:30 horas, receberá propostas para contratação de serviços de
transporte de bagagens, mobiliários e equipamentos em geral,
do Rio de Janeiro-RJ para Brasilia-OF.
2. Os interessados poderão obter cópia do respectivo EDITAL,
bem como maiores informações, no horário das 10:30 às 18:30-
horas. nos_ dias úteis, no endereço acima citado, 11o andar.
3. ATENÇÃO: — Retifica-se, para o dia 15 (quinze) de fevereiro
de 1980. a data determinada para o recebimento das propostas,
por_egujyo_ço_fixada para o dia 25, nas publicações de 30 e'31/01/80.

Rio de Janeiro, 1o de fevereiro de 1980
(as.) José de Oliveira Pantoja

Presidente da Comissão
de Licitações

(P

O Mobral faz mais do que
ensinar a ler e escrever
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mobral
Alfabetizaçào Funcional • Educação Integrada

Autodidatismo • Orientação Profissional • Treinamento
Profissional •Colocação de Mào de Obra «Educação
Comunitária para o Trabalho • Educação Comunitária

Para a Saúde • Programa Cultural • Ação Comunitária
Esporte Para Todos

Apoie o Mobral de sua cidade

Construção -
civil preocupa
Ministro

O Ministro Murillo Macedo
expressou ontem, antes do al-
moço no Hotel Nacional, a
preocupação do Governo em
relação ã situação do emprego
na indústria da construção civil
e apontou como um dos princi-
pais problemas a má especlali-
zaçào da mào-de-obra empre-
gada neste setor.

Enquanto um cidadão exalta-
do pedia ao Ministro que levas-
se ao Governador Chagas Frei
tas uma carta-protesto contra a
violência urbana, o Ministro
disse que a nova politica sala--riah-vem jaírfeitamente de én-
contro às dificuldades que o
próprio Governo reconhece
existirem.

"Através da nova politica.
procuramos fazer com que o
salário mínimo continue crês-
cendo e, pela primeira vez no
país, tivemos já um aumento
semestral dos salários". Segun-
do o Ministro, a situação do
emprego no país preocupa mas
nào alarma.

"Estamos criando atualtnen-
te um milhão e 300 mil novos
empregos por ano, ou seja, a
quantidade necessária, de açor-
do com estatísticas da FIPE
para um crescimento do PIB de
6*7r, para que a situação conti-
nue a mesma. Ainda assim, .s-
tamos estudando, atualmente.
resultados de investimentos na
área federal em relação a em-
pregos".

Quanto à criação de síndica-
tos livres, o Ministro disse que"é isto que estamos todos pro
curando. No entanto, para que
um sindicato seja iivre e auto-
nomo, é preciso que ele tenha
independência financeira e viva
sobre suas próprias pernas. O
próprio Governo está fazendo
campanhas em favor da sindi-
calizaçào".

Após negar mais uma vez que
estivesse demissionário, Murilo
Macedo adiantou que o seguro-
desemprego jâ foi acertado
entre ele e o Ministro Delfim
Netto, sendo que os estudos pa-
ra a sua elaboração estáo sendo
realizados por equipes de eco-
nomistas do Ministério do Tra-
balho e do IBGE.

No entanto, disse o Ministro,
o seguro-desemprego ainda
aguardara os resultados de le-
vantamento sobre desemprego
que será realizado pelo IBGE.
Mais uma vez, o Ministro des-
mentiu que o INPC (índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor), elaborado pelo IBGE, te-
nha sido subestimado, apesar
de uma informação da revista"Conjuntura Econômica" que
continha esta informação. "A
notícia já foi corrigida e o INPC
é absolutamente correto".

Eliseu acredita em ajuda-
federal à Lagoa—Barra mas
traçado é com DER e PUC

O Ministro dos Transportes. Eliseu Resende, aflr-
mou que sua atuação na questão da passagem da auto-
estrada Lagoa—Barra pelos terrenos da PUC só podeser normativa, já que a solução cabe ao DER e à
Universidade. Acredita, no entanto, que, resolvido o
traçado, "o Govemo federal tenha condição de até dar
um suporte financeiro à obra".

Quanto à declaração do Secretário Estadual de
Transportes, Adir Veloso. de que desviaria para outros
projetos os recursos que seriam aplicados na obra à
meia-encosta, conforme intenção da PUC e do DER,
afirmou ser "uma pena, porque o ideal é que se encon-
tre uma solução realmente flnal pára a estrada Lagoa—
Barra". O projeto da obra pela encosta foi vetado peloMinistro da Agricultura porque destruiria parte de uma
floresta.
METRÔ

Ao adiantar que. na próxima
semana, o Govemo federal defi-
rura a estrutura financeira dos
metrôs do Rio e de Sáo Paulo
para que as redes básicas sejam
concluídas em três anos como o
previsto, o Ministro Eliseu Re-
zende disse que "tudo será feito
no senUdo de que os novos in-
vestlmentos se façam a fundo
perdido, sem a necessidade de
contratar novos empréstimos
que implicariam endlvldamen-
to adicional dos metrôs"."Os empréstimos que seráo
contraídos para a composição
total da estrutura financeira".
salientou, "seráo tão-somente
para nrrolar parte das dívidas
contraídas anteriormente pelos
metros". Afirmou que a conclu-
sao das obras de superficie c.
prioritária e que a ligação Bota-
fogo-Copacabana "será inicia-
da numa oportunidade compa-
'ível com a prioridade ditada
para a conclusão das obras de
superficie".

Ao lembrar que, no Rio de

Janeiro, a rede básica consiste
na ligação Botafogo—Tijuca
mais o pré-metrô até Pavuna,
disse o Ministro: "A prioridade
dos investimentos." conforme
afirmou, "estará voltada para a
conclusão das obras de superfi-
cie de tal maneira que náo haja
mais transtornos para o tráfego
local, para os pedestres e para
as atividades comerciais dos lo-
cais atingidos".

Depois de definida a estrutu-
ra financeira dos metrôs do Rio
e de Sáo Paulo, o Ministério dos
Transportes estudará com a
Companhia do Metropolitano o
cronograma de obras "de tal
maneira a racionallza-las. dan-
rio prioridade á conclusão des-
sas obras cie superficie sem di-
zer que essa prioridade está no
pre-metró. esta na rede básica".
A ligação rie 1 mil 800 metros
entre Botafogo e Copacabana,"que é necessária e esta inclui-
ria no programa para os proxi-
mos três anos", será feita numa
ocasião compatível com o ter-
mino das obras ja em anda-
mento.

E. do Rio confirma aumento
de casos de pólio mas nega
surto denunciado por Sabin

Niterói — O Secretário Estadual de Saúde, Sr
Sílvio Barbosa da Cruz, confirmou o aumento, em 1979,
no número de casos de poliomielite no Estado do Rio,
mas negou a existência de surto, conforme denúncia do
cientista Albert Sabin, em correspondência enviada à
Associação Médica Fluminense, semana passada.

A sugestão do criador da vacina antipólio de que se
inicie imediatamente uma campanha de vacinação em
massa em todo o país, "não pode ser aceita pela
Secretaria, pois dependemos de um plano do Ministério
da Saúde", afirmou o Secretário, após visitar os Munici-
pios de Maricá e Sâo Gonçalo, onde empossou novos
diretores de postos de saúde.

EDITAL
DE LICITAÇÃO

A Fertilizantes Vale do Rio Grarxle
S/A — Vatefertil. torna público que
fará realizar licitação para contratação
de serviços para a operação de sua
cozinha industrial e refeitório localiza-
dos no Distrito Industrial 3 — Delta.
Município de Uberaba — Minas Ge-
rais, que consistem no preparo e
fornecimento de releiçôes e laríhes
a seus empregados.

As empresas interessadas, atra-
vés de seus representantes creden-
ciados, deverão comparecerá Divisão
de Serviços do Comptexo Industrial
de Uberaba no endereço acima cita-
do. no dia 05 de fevereiro de 1980
durante o horário das 07:00 às 1630.
onde será realizada a visita técnica ás
áreas de prestação de serviços e
entregue o complemento deste
edital.

A Valefertil poderá a seu exclusivo
critério, anular ou tornar sem efeito
este edital sem que caiba a qualquer
dos participantes, direitos, vantagens,
reclamaçésefou indenizações. IP

VACINA NAO FALTA

O Sr Sílvio Barbosa de Cruz
garantiu que o Estado "tem va-
cuias antipólio suficientes para
abastecer todos os seus postos
de saúde". Lembrou que, em
meados do ano passado, quan-
do aumentaram os casos de dis-
seminaçào da virose, a Secreta-
ria fez campanha de vacinação
em massa nos municípios afeta-
dos, que segundo ele, "sáo ape-
nas seis: Rio de Janeiro, Sâo
João de Meriti, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, São Gonçalo
e Teresópolis".

Recomendou que a popula-
ção não vacine apenas as crian-
ças contra a poliomielite e ou-
trás doenças infecto-
contagiosas durante épocas de
campanha, mas, sim, regular-
mente, de acordo com as esca-
las recomendadas pelas autori-
dades médicas.

Quanto â prevenção da polio-
mielite, em particular, disse
que a primeira dose deve sei
aplicada aos dois meses de ida-
de, a segunda, aos quatro me-
ses, a terceira, aos seis meses, e

a quarta, aos 18 meses, poden-
do ser iniciada em crianças até
quatro anos, em qualquer
tempo.

O cientista Albert Sabin, em
sua carta ao médico Alcyr Vise-
Ia Chacar, presidente da Asso-
ciaçào Médica Fluminense, re-
conhecendo existir um surto de
pólio no país ("para o qual ve-
nho alertando hà alguns anos"
— diz elei. aconselha que a vaci-
nação seja Iniciada pelos re-
cém-nascidos, e, em alguns ca-
sos de regiões mais afetadas,
que a dose seja repetida no dia
seguinte.

DESVIO DE VACINAS

Sobre o desvio de vacinas
contra a paralisia infantil ad-
quiridas pela Central de Medi-
camentos, de cujos lotes 140 e
141 — a foram encontrados fra-
cos ilegalmente à venda na Far-
macia do Leme, no Rio, e na
Clínica Infantil Estácio de Sá.
em Niterói, o Secretário aflr-
mou que "está sendo tudo apu-
rado pela Policia Federal, com
a assistência da Secretaria de
Saúde".

L&C-CONSULTORES EXECUTIVOS
amtmtação de executivos

GERENTE DE CONTABILIDADE
Estamos enfocando uma empresa de médio porte de origem

americana, que atravessa um momento de importante processo
"de reformulação e desenvolvimento. A contratação deste Gerente

faz parte deste contexto, tendo em vista o redimensionamento da
área contábil/financeira. Em termos comerciais, a empresa

pretende implantar programas mais agressivos que culminarão
com resultados altamente consideráveis em termos de seu

faturamento.
Esta Posição estará subordinada diretamente ao Diretor

Financeiro, recebendo do mesmo integral apoio ao atingimento
de seus objetivos. Trata-se de objetivos, os de planejar, coordenar

e controlar as atividades da contabilidade geral, dando o melhor
assessoramento possível à Diretoria Financeira, provendo-a de
informações, apresentando sugestões e implantando sistemas

mais eficientes. Suas atribuições diárias, estarão ligadas as
avaliações dos sistemas contábeis, averiguações e análises dos

custos e orçamento. Entendemos que pelos aspectos da Posição,
este Gerente deverá fazer da contabilidade um meio não um fim;

ou seja, se beneficiando dos dados contábeis para as verificações
das adequações das realidades contábeis/financeiras internas.'

A L & C está interessada em manter entendimentos com

profissionais com experiência em empresa preferencialmente
americanas de no mínimo porte médio, que tenham ocupado

Posição de Gerente de Contabilidade, Contador Geral, Controller
ou Assistente Controller por período não inferior há 5 anos.
É importante também salientar que este profissional deverá

ocupar na ausência do Diretor Financeiro, suas responsabilidades.
Para isto, é importante a fluência da língua inglesa.

A L&C - Consultores Executivos solicita os dados pessoais e

profissionais dos candidatos, bem como indicação do nível de

remuneração atual, para as avaliações a serem desenvolvidas
confidencialmente em nossos escritórios à Av. Almirante Barroso,

90 - 1 í,° andar - Fones: 222-1347 e 222-0897 - Rio de
Pio de Janeiro ¦ RJ.
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COMPANHIA SOUZA CRUZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO L_)T

PREÇOS E LUCROS

Não sena exagero afirmar que um setor privado rentável é
uma das principais garantias da livre sociedade. A empresa ne-
cessita do lucro a flm de proieger a sua estabilidade financeira,
garantir o seu nivel de atividade, remunerar os seus acionistas e fi-
nanciar o crescimento que garante o atendimento ao consumidor
e a criação de empregos.

Numa economia de mercado, o lucro é resultado da alua-
ção gerencial sobre os diversos recursos da empresa, Mas. na ex-
penéncia comum da atualidade, a eficiência desta atuação é limi-
lada por restrições impostas pelo interesse nacional. Nestas cir-
cunstàncias. a administração equitativa de preços torna-se critica
para a saúde do selor privado.

Em 1978, avisamos aos Senhores Acionistas que a Indús-
tria passara por um per iodode 14 meses sem aumento de preços,
corn eleitos aaversos Inevitáveis sobre o desempenho financeiro
daSouzaCruz.

Em 1979. os preços dos cigarros foram aumentados em ja-
neiro. agosto e outubro ensejando, assim, apesar de uma inflaçào
acima da nossa expectativa, uma melhoria real no resultado das
operaçõesdoano.

Embora satisfeitos com esta recuperação parcial da lucra-
tividade, nota-se que uma seqüência tão irregular de aumentos
ctepreço, como a'que lemos experimentado nos últimos dois
anos, aleta o desenvolvimento normal do mercado e dificulta o
planejamenlo da Empresa, criando incertezas e condições ins-
laveis.

Na conjuntura econômica atual, seria uma insensibilidade
do setor privado pleitear liberdade total de preços. O que é defen-
sável solicitar é uma adminisliaçâode preços que estimule a cria-
tividade gerencial, que gere condições de estabilidade para o pia-
nejamento a longo prazo e que incentive um nível crescente de in-
vestimento.

Os debates entre a Indústria e as Autoridades no decorrer
de 1979, transcorreram, sempre, em alto nivel; temos, portanto,
esperanças de que se possa alcançar estes objetivos no ano de
1980.

Alan Charles Long

Senhores Acionistas:

.A Diretoria da COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO submele à elevada apreciação de V.Sas.. em obe-
diència ás normas legais e estatutárias, o Relatório da Administra-
ção, as Demonstrações Financeiras, as Nolas Explicativas eo Pa-
recer dos Auditores Independentes, relativos ao exercido social
findoem 31 dedezembiode 1979.

O RESULTADO
O quadro comparativo dos dados relevantes do exercício en-

cerrado em 31 de dezembro de 1979'com os do exercício ante-
nor revela:

CrS Milhões
1979 1978 Variação %

Receita Brula das Vendas .... 70.894 47.257 50
ImpostostIPI, ICM, PISe Selo). 53.838 36.248 49
Receita Liquida das Vendas... 17.056 11.009 55
Resultado das Operações 4.597 2.283 101
Lucro Líquido do Exercício 1.841 1.245 48
Dividendos 1.524 784 94
Patrimônio Liquido 12.826 8.342 54

Índices por ação (cruzeiros)
Lucro Liquido 0,42 0,29
Dividendos 0.35 0,18
Valor patrimonial 2,95 1,92

Como foi mencionado na Mensagem do Presidente, após
um periodo de 14 meses — novembro de 1977 a dezembro de
1978 — em que à Indústria de cigarros não foi concedido nenhum
reajuste de preços, em 1979 os preços foram reajustados três ve-
zes: em 1 _ de janeiro, em 16de agosto e em 16de outubro. Em ter-
mos médios, o primeiro reajuste foi de 44%, para o fabricante,
mas de apenas 35% para o consumidor, em decorrência de redu-
çâo autorizada no valor tributável do IPI; o segundo reajuste foi de
20%. tanto para o fabricante como para o consumidor e o terceiro
reajuste, finalmente, foi de 18% para o fabricante, enquanto para
o consumidor foi de 28,4 %, em conseqüência do restabelecimen-
to ao nível anterior a 1,° de janeiro, do valor tributável do IPI.

Esses três reajustes de preço em um único exercício
fefletiram-se, sem dúvida, no volume fisico das vendas que regis-
traram um decréscimo de 1,2%, sendo de se notar que, no perio-
do de novembro de 1977 a dezembro de 1978, transcorrido, como
foi dito, sem reajustes de preços, as vendas acusaram um acres-
cimode9,5%.

Em contraparlida, esses aumentos refletiram-se, também,
como seria de se esperar, no crescimento de 101 % no resultado
das operações, em confronto com o do exercício anterior, e que,
comparado com o índice oficial de inflação de 77,2%, revela um
incremento de 13,6%.

Examinando-se. porém, o crescimento acumulado desse
resultado no biênio 1978/1979, que foi de 126%, e comparando-o
com os índices de inflação acumulados do mesmo periodo, que
chegaram a 149%, verifica-se que, a despeito da melhoria obtida
em 1979, resultante não só dos aumentos de preços referidos nos
tópicos anteriores, como também dos esforços realizados para a
manutenção das despesas operacionais abaixo da inflação, não
foi total a recuperação da margem de lucratividade da Compa-
nhia.

Com respeito ao crescimento de 48% no lucro liquido do
exercício, em confronto com o de 1978, deve ser observado que:
a) no lucro liquido de 1978, como exposto no Relatório da Adminis-

tração referente àquele ano, estavam adicionados valoresderi-
vados de transações não habituais ao objeto social da Empre-
sa. sendo CrS 131 milhões referentes à reavaliação de imóveis
incorporados para a formação da CLEB, e CrS 60 milhões refe-
rentes ao lucro realizado na venda das participações aciona-
rias nos Supermercados PEG-PAG e na SAEB.

b) No lucro liquido do exercício de 1979, além de sua diminuição
como resultado do aumento da alíquota dojmpostp de Renda,
de 30% para 35%, mais o adicional de 5% sobre os lucros ex-""
cedentes de CrS 30 milhões, foi, também, deduzida a importan-
cia de CrS 215 milhões (líquidos) de equivalência patrimonial
que decorreu, principalmente, da perda cambial na coligada
Aracruz Celulose S.A., em função da desvalorização do cruzei-
roem maisde 100% duranteoexercicio.

A DESTI NAÇÃO DO RESULTADO
A Diretoria irá propor á Assembléia Geral Ordinária, a se

realizar em 20 de março de 1980, a distribuição de um dividendo
de CrS 0,21 por ação, relativo ao 2.° semestre de 1979, o que, adi-
cionado ao dividendo declarado e pago de CrS 0,14 por ação, rela-
tivo ao 1,° semestre do exercício, irá perfazer o total de CrS 0,35
por ação para o ano. Tal distribuição representa 83% do lucro li-
quido do exercício e um acréscimo de94 % sobre o dividendo re-
lativo ao exercício de 1978, o que reflete a melhoria havida no re-
sultadodas operações.

As demais destinações do lucro liquido do exercício se-
rão de CrS 92 milhões para a Reserva Legal e de Cr$225 milhões
para a Reserva para Investimentos, esta visando atender ás ne-
cessidades de capital fixo e de giro da Companhia, levando-se em
consideração que a dedução permitida a titulo de correção mone-
tária não foi suficiente para cobrir os efeitos da inflação sobre o
patrimônio da Empresa.

O AUMENTO DE CAPITAL
o capital será aumentado na Assembléia Geral Ordmá-

fia de 20 de março de 1980, em Cr$ 2.786.918.400,00. resultante
da correção monetária do capital realizado, de acordo com a le-
gislação em vigor, com a alteração do valor nominal das ações de
CrS 1,36 para CrS 2,00.

ASOPERAÇÕES
A quantidade de [Umo ariniiirir.;. p^ai^mftanhúrnãTãTTã"

oe 1*979 íoi de 188.U00 toneiadas. representando um acrèscyr.o
de 36% sobre as aquisições na safra anterior e possibilitando ex-
portações que alcançaram a expressiva cifra de USS 67 milnões.
ou seja 18 % a mais do que no exercício de 1978. Esse valor, com-
parado com os USS 12 milhões (valor FOB) correspondentes as
importações efetuadas pela Companhia, resultou em saldo favo-
rável de divisas no seu balançode oper ações em dólares.

Oaperleiçoamento permanente dos recursos humanos
que a Companhia dispõe na região, somados à melhoria constan-
te da assistência técnica prestada aos plantado/es, certamente
possibilitarão, como lém possibilitado no passado, a satisfação
plena das crescentes exigências do mercado interno e externo.

Merece referência especial, mesmo sendo um trabalho
permanentemente desenvolvido peia Empresa, o esforço que
vem sendo dedicado ao reflorestamento nas rpgiões do Sul con-
tnbuindo para a recomposição de capas florestais, onde mais de
12,5 milhões de árvores foram plantadas.

Por outro lado, continuam se desenvolvendo satisfatória-
mente as experiências com o plantio de fumo no cerrado brasilei-
ro, experiências que envolvem o estudo de sistemas de irrigação,
de mecanização e de novos tipos de estufas para a secagem das
folhas.

No setor fabril, deslaca-se o desempenho da Fábrica de
Uberlândia: inaugurada oficialmente em fevereiro de 1978, no en-
cerramento do exercício de 1979 já respondia por cerca de 25%
da produção de cigarros da Companhia, contribuindo sigmficali-
vãmente para aliviar a pressão nas demais unidades fabris. Em
conseqüência, foi possível o restabelecimento de um regime nor-
mal de trabalho em todas as demais labricas no pais, ao mesmo
tempo em que se intensificavam os programas de manutenção
preventiva e de treinamento e desenvolvimento tecnológico.

As marcas básicas da Companhia apresentaram, mais
uma vez, excelentes resultados e continuaram mantendo suas
posições de liderança nos respectivos segmentos. Merecem cita-
ção especial as marcas CHARM, HILTON eCARLTON, pelos seus
expressivos Índices de crescimento, e a marca HOLLYWOOD,
cuja aceitação pelo público brasileiio tem elevado seu volume de
vendas a tal ponto que, hoje, é adotada por 1 em cada 4 consumi-
dores, sendo a oitava marca mais vendida em todo o mundo.

Em termos globais, porém, o mercado demonstrou tendeu-
cia para estabilização. Essa tendência foi iniciada, inegavelmen-
te, pelos aumentos de preços já referidos e acentuada pelo mo-
desto crescimento do setor agrícola e do comércio. Contribuiu,
ainda, a necessidade de se racionalizar métodos de distribuição
devido, principalmente, àsituaçào energética.

No fim do mésde outubro, foi lançada a marca ADVANCE,
inicialmente nas Filiais de Campinas, Sào Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília, marcando o ingresso da Companhia no segmento que se
abre no mercado para os cigarros de baixos teores de alcatrào e
nicotina. Esseé, sem dúvida, um segmentodos mais promissores,
embora existam razões para crer que terá uma evolução relativa-
mente lenta, se bem que constante.

Os resultados da marca, com pouco mais de 60 dias de seu
lançamento, são dos mais encorajadores, e a extensão do lança-
mento àsoutras Filiais já foi executada.

Durante todo o ano de 1979 foram intensificados ao máxi-
mo os esforços que a Companhia vinha desenvolvendo no setor
da Energia. Uma comissão interna, a nível de Diretoria, discute e
estabelece as políticas a serem adotadas em questões ligadas, di-
reta ou indiretamente, à Energia, sendo a implementação dessas
políticas responsabilidade de um Grupo Executivo integrado por
Engenheiros, Químicos e Físicos especializados.

Como resultado dessa mobilização geral de recursos hu-
manos e materiais foi possível apresentar, ao fim do exercício,
uma redução no consumo de óleo diesel e combustível de cerca
de 30%, em relação à média do último trimestre de 78. ficando
bem abaixo do recomendado peloC.N.P.

Nas áreas atendidas pelas Filiais do Rio e São Paulo, onde
já se implanta um sistema de distribuição de álcool, foi iniciada a
conversão dos carros de vendas para o uso desse combustível. Já
foram convertidos perto de 100 veículos e, à medida que o abaste-
cimento for ampliado e assegurado, o programa de conversão se-
rá intensificado.

Paralelamente, evoluem de modo satislalório os estudos
para remanejamento de caldeiras existentes nas diversas unida-
des labris; para a desativação de algumas antigas e para a con-
versão de outras ao uso de combustíveis náo derivados do pe-
tróleo.

Ao mesmo tempo, a Companhia prepara-se para adotar a
tecnologia de combustão em "leito fluidizado". Esse método re-
volucionário permite a queima nas caldeiras de carvão mineral de
alto teor de cinzas, que é o existente no pais, sem perda de eficièn-
cia de combustão ou transferência de calor, e sem prejuízo ao
meio ambiente.

Em toda essa questão energética que, como foi dito, mobili-
za toda a Empresa e demanda a aplicação de consideráveis re-
cursos, avulta o fato que, decorrente dos entendimentos francos,
objetivos e freqüentes que a Companhia, em todos os seus esca-
lões, mantém com as Autoridades ligadas ao assunto, foi mais
uma vez assegurada uma perfeita identificação dos objetivos da
Empresa com os do Governo.

No campo das Relações Industriais, durante a esperada in-
quietação social do inicio do ano, coincidentecom o inicio do novo
Governo e à instalação do processo de abertura politica que vem
se desenvolvendo no Brasil, registraram-se movimentos grevistas
em três das Fábricas da Empresa — Rio, Belo Horizonte e Porto
Alegre — havendo por alguns poucos dias paralisação parcial da
produção. As negociações, não obstante, foram conduzidas com
os empregados, através de seus Sindicatos, em termos práticos e
realisticos, resultando no encontro e na adoção de soluções satis-
fatórias para todos.

Ao encerrar esta parte de seu Relatório referente ás Opera-
ções, a Diretoria deseja ainda mencionar a consolidação do novo
sistema de administração da Divisão Cigarreira, através da cria-
çáo dos Grupos de Administração Regionais com o objetivo prin-
cipal de descentralizar a sua parte operacional. Em meados de
1978, foi implantado o GAR Norte/Nordeste, sediado em Recife:
em julho de 1979, o GAR Sul, sediado em Sâo Paulo, começou a
operar e, em agosto, o Departamento de Fumo passou a operar
em sua nova Sede, em Florianópolis. Foi fixada para o inicio de
1980 a ativação do GAR Centro, com base no Rio de Janeiro.

COLIGADAS E CONTROLADAS

POLO-FILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Durante o exercício, a construção da fábrica de filmes de

polipropileno em Varginha, Minas Gerais, prosseguiu em ritmo
normal, obedecendo ao cronograma estabelecido. Os pedidos de
compra dos equipamentos foram quase todos colocados e asse-
gurado o fornecimento pelos fabricantes dentro dos prazos pre-
vistos no projeto.

O inicio de operações da fábrica continua previsto, como
programado, para o segundo semestre deste ano. Os trabalhos de
recrutamento e seleção dos ocupantes das áreas-chave tiveram
início no segundo semestre de 1979 e, dentro do programa de trei-
namento, já fizeram estágios nos Estados Unidos 9 engenheiros,
pelo prazo de 3 meses, a fim de se familiarizarem com os proces-
sos de fabricação e controle dos filmes.

SUVALAN—COMPANHIA DE PRODUTOS DE FRUTAS
Na safra de 1979, a quantidade de uva adquirida montou a

20.000 toneladas, originando a produção de 3.463 toneladas de
suco concentrado.' Nâo se concretizou, lamentavelmente, a ex-
pectativa de aumento de volume da safra, em virtude da prolonga-
da estiagem que atingiu as áreas de cultivo. Em contrapartida, loi
iniciada a produção de suco de maçãs, resultando em 283 tonela-
das de concenti ado. melhorando, assim, o Índice de utilização de
suas instalações fabris.

Apesar do nâo crescimento do volume de uvas industriali-
záveis e de um incêndio de pequenas proporções no depósito de
produtos acabados — incêndio esse dominado antes de causar

mai9^s^rejuizoLz___J^UWtAN-apresentava resultados finan-
os positivos ao finai de 1979, ampiianao. assim, suasoerspec-

tivas futuras.
A comercialização da saíra de 1979 que devera estai en-

cerrada aiè março do ano em curso, prevê a destmação de mais
de 70% da produção Darão mercado externo, com o consequên-
te valor de exoortação de cerca de USS 3,2 milhões.o que reore-
sentará um aumento de 28%,aproximadamente, sobre o valor
das exportações do exercício anterior.

Em 18 de julho de 1979, a SUVALAN recebeu o prêmio in-
ternacional 'Troféu Alimentação América", outorgado anual-
mente pela conceituada revista espanhola "El Comestible" à em-
presa que mais se tenha destacado internacionalmente pela qua-
lidade de seu produto no setor industrial de alimentos.

ARACRUZCELULOSESA.
A nroouçâo da Empresa durante o exercício atingiu a

290 558 toneladas de celulose, excedendo a previsãoorçamenla-
na em 11,45%, com a qualidade do produto atingindo as metas
estabelecidas parao primeiro ano de produção da fábrica

As vendas alcançaram um volume de 286.000 toneladas,
destinando-se 66% ás exportações e gerando o apreciável in-
gresso dedivisasde USS 76 milhões.

Tudo leva a crer que, durante o ano de 1980, continuará for-
te a demanda do mercado externo para o produto, senão valida a
previsão de que os preços continuarão situados em níveis plena-
mente compensadores.

As operações fabris continuam se desenvolvendo em rilmo
crescente, permitindo conlumar a meta de plena utilização da ca-
pacidade instalada do produção — 400 000 toneladas por ano —
em 1981.

CLEB — EMPREENDIMENTOS. SERVIÇOS, NEGÓCIOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS S.A.

Atendendo aos objetivos que levaram à sua constituição, a
CLEB, no exercício de 1979, promoveu a comercialização de dois
dos imóveis que a ela foram incorporados como capital, transfor-
mando imobilizações ociosas em recursos financeiros dispo-
níveis para as suas operações.

OS INCENTIVOS FISCAIS
Os incentivos fiscais do Imposto de Renda da Souza Cruz,

no exercício de 1979, leferentes ao ano base de 1978. atingiram o
montante de CrS 127,3 milhões Adistnbuição desses recursos foi
efetuada entre a EMBRAER. FINOR, FINAM e FISET — Floresta-
mento e Reflorestamento, respeitadas as limitações legais.

AS PERSPECTIVAS PARA 1980
Com as modificações havidas na sistemática de fixação de

preços durante 1979, nâo houve o aumento tradicional em janeiro
deste ano. Dentro do novo ciclo, o próximo aumento deveria ser
autorizado neste primeiro quadrimestre, seguindo-se depois uma
seqüência de um aumento por semestre.

Por um lado, esse novo seqüenciamento tende a corrigir as
distorções verilicadas em anos anteriores. Mas, por outro, lem
seus reflexos na planilicaçâo do atendimento ao crescimento do
mercado, particularmente em relação à compra da safra de fumo
que se inicia em fins de dezembro, bem antes, portanto, de serem
fixados os novospreços para oscigarros.

Os investimentos realizados até 1979, bem como o cons-
tante aprimoramento de seus recursos humanos, colocam a
Companhia em situação favorável de perseguir o seu objetivo de
crescimento rentável. Não há, entretanto, como esconder que a
conjuntura econômica, tanto do pais como do mundo, é proble-
mática e, assim, quaisquer previsões seriam precárias, especial-
mente na avaliação dos seus efeitos sobre a Empresa.

Essa conjuntura encerra mais um desafio à capacidade
dos administradores da Souza Cruz: fazer com que 1980 seja,
igualmente, um ano de satisfação para os acionistas da Em-
presa.
AS MODIFICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 03 de
agosto, foi apresentada a renúncia do Sr. Eric Alfred Albert Bruell
aos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Presi-
dente da Diretoria Executiva, em virtude de ter sido convidado pa-
ra integrar a Diretoria da B.A.T., em Londres. Para a complemen-
taçáo do mandato do atual Conselho de Administração, foram
eleitos o Sr. Alan Charles Long, para a Presidência e o Sr. Kennelh
Murray Sumner, para a Vice-Presidència que, na forma do Estatu-
to Social, exercerão, cumulativa e respectivamente, os cargos de
Presidente e Vice-Presidenteda Diretoria Executiva.

A Assembléia, Geral foi, também, proposta e aceita a elei-
ção para membro dò Conselho de Administração, do Sr. Marcos
Pereira Vianna, ex-Presidente do B.N.D.E. e figura sobejamente
conhecida e conceituada no meio empresarial brasileiro.

Por decisão do Conselho de Administração, a partir de 03
de agostoo Sr. Bruce Randolph Strachan Donald passou a ocupar
o cargo de Diretor-Financeiro, anteriormente ocupado pelo Sr.
AC. Long e, a partir de 30 de outubro, cumulativamente, o de Dire-
tor de Relações com o Mercado, em cumprimento à Instrução
n.° 9 da Comissão de Valores Mobiliários, datada do dia 11 desse
mesmo més. No dia 30 de outubro, o Sr. James Alan Bannermann
Kellagher, por ter aceito importante cargo no exterior, deixou a Di-
retoria Executiva da Companhia. Para assumir o Departamento
de Marketing, que vinha dirigindo, foi designado pelo Conselho de
Administração o Sr. Alfred Michael Heath, que retorna à Souza
Cruz após um periodo de 6 anos em funções de destaque em ou-
trás empresas ligadas ao Grupo.

A Diretoria registra, com pesar, que em 31 de agosto, o Sr.
João Borges Filho, que tantos e tão relevantes serviços tem pres-
tado à Companhia, por questão de saúde, apresentou sua renún-
cia ao cargo de Presidente do Conselho Consultivo. O Embaixador
Vasco Tristão Leitão da Cunha, que já integrava esse Conselho, foi
escolhido entre seuspares para presidi-lo.

CONCLUSÃO
Ao encerrar o presente relatório, a Diretoria deseja regis-

trar seu agradecimento aos Senhores Membros do Conselho de
Administração e Conselho Consultivo pelo apoio que nunca lhe
faltou; aos Senhores Acionistas, pela confiança na Administração
da Empresa, e a todos os seus funcionários e os das Coligadas e
Controladas, pelo esforço e dedicação mais uma vez plenamente
demonstrados.

Pela Diretoria
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1980 Alan Charles Long

Diretor-Presidente

Atendendo ao espirito da Lei 6.404 e com o objetivo de me-
lhor informar aos Senhores Acionistas, a Administração resolveu
manter a publicação do numero de ações de propriedade de ca-
da um de seus membros ao final dos últimos exercícios.

Alan Charles Long 
Kenneth Murray Sumner
Octavio Gouvêa de Bulhões
Luiz Simões Lopes
Edgell Jason Rigby
Aloysio de Souza Bastos
Armando da Silva Figueira
GeorgeCotgraveSothers 
Marcos Pereira Vianna
Bruce Randolph Strachan Donald
Mario Arnaud Baptista
Kenneth Henry Lionel Light
Trevor John Green
Michael EdwardCrawshaw
Nelson Bennemann
Alfred Michael Heath

Posição em Posição em
31.12.79 31.12.78

13.719 13.719
269.528 186 528
13.500 13.500
37.500 37.550

818.367 818367
8.325 6.435
1.500 1.500

56.383 76.383
100 -

229.714 129714
1.125 864 1.125.864

3.575 1.075
50 50
75 330 075

63.410 246.854
10.000 -
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEOEZEMBRO (CrS MIL) ^
¦______j_ __¦

ATIVO PASSIVO I
1979 1978 1979 1978 1

CIRCULANTE
Disponível
Contas a Receber

Clientes
Tributos a Recuperar
Agricultores
Companmas Controladas e Coligadas
Adiantamentos
Outras 
Menos.Prov p/Devedores Duvidosos

Depósitos para Importação
Estoques

Produtos Acabados e em Elaboração
IPI em Estoques
Fumo e Outras Matérias-Primas ...
Peças e Materiais Diversos _

Títulos e Valores Mobiliários
Direitos Diferidos

711.314
407.472
124.308
13.951
56.013
36.011
24.072

1.324.997
225.852

700 162'
1.501.190
3.748.255
993,976

6" 943.583
1.161.073
252.458

288.539
183.593
175 213

891
86 490
77.546
10.898"8ÒÍ.374

135.695

312.586
681.331

2.181.069
. 613.800"3.788;786

113.1 12
292.260

CIRCULANTE
Fornecedores
Provisões
Encargos Sociais
IPI a Recolher
OutrosImpostosa Recolher ....
Dividendos 
Provisão para Imposto de Renda
Credores Diversos 
Financiamentos 

728299
49.110

311.086
451.407
.023.135
920.589
.392.543

72.807
281.871

706.695'
34.344
94.867

1.703.401
548.687
353.087
493.058

14.668
72.249

8.230.847 4.021.056

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Financiamento 34.452 32.793

11.241.770 6.051.383
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Estoque de Fumo
Títulos e Valores Mobiliários
Empréstimos à Cias. Controladas

e Coligadas
Depósitos Rèstituíveis e Outros
Depósitos e Certificados em Fundos
Fiscais

385.620
136.705

133.284
15.128

72.840

43.158
40.527

PERMANENTE
Investimentos

Participações em Cias. Controladas.
Participações em Cias. Coligadas . .
Investimentos por Incentivos

' Fiscais e Outros 
Menos: Prov. Perdas Prováveis

na Realização

267.360 219.395

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

Acionistas Domiciliados no País
Acionistas Domiciliados no
Exterior

938.097 375.920

386.792
2.424326

330.271

45.679

Imobilizado
Custo e Correção Monetária .
Menos: Depreciações e

Amortizações Acumuladas

3.095.710

9.496.121

3.718.860

Diferido
Custo e Correção Monetária
Menos: Amortizações Acumuladas.

5.777.261

55.604
17.57338.031

258.487
1.624.279

214.427

28.147
1Ò69.Õ46

6.005 335

2.131.61 7
318.73.7-Í8;

29.471
3.967" "25.504

Reservas de Capital
Bonificações e Fundos de

Incentivos Fiscais
Reserva de Correção Monetária

do Capital Realizado
Reserva de Correção Monetária

do Ativo Imobilizado

5.915612 4.350.127

6.590 4.433
5.922.2Ò2 4.354.560"

461.278 160.092

2.809 833 1 577.955

.1.7.35 401 ,1;1 79.026
5.006.512 2.917.073

Reservas de Lucros
Reserva Legal
Reserva para Investimentos ..
Reserva de Ajuste de
Investimentos

Resetva por Venda de Imóveis
D. lei 1260/73 

265.923
780.545

118.133
374.206

657.337 446.592

193.051 131.158
1.896.856 1.070.089

8.911.002 5.968.268 12.825.570 8.341.722 I

Total 21.090.869 12.395.571 Total 21.090.869 12.395.571 I

^«^ As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras ^ÁW

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS ^%
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (CrS MIL) 1

1979 1978
Receita Bruta das Vendas  70 894 268 47 256 696

Impostos e Encargos sobre Vendas
Imposto sobre Produtos
industrializados  49 672 554 33 765 173

I.C.M., PI Se Selo de Controle  ..4J.65.597 2 482 519
53 838.151 36 247 692

Receita Líquida das Vendas  17056117 11009 004

Custo dos Produtos Vendidos  9 187.133 6 619.472

Resultado Bruto Operacional  7.868 984 4 389 532

Despesas Operacionais

Despesas de Vendas, Distribuição
e Publicidade  2.709.191 1.784 337

Despesas Gerais e Administrativas .. JJ.45 879 697 225
3 855 070 2.481 562

Receita Financeira Líquida (despesa
financeira: 1979-Cr» 49.247
1978 - Cr$ 35.958)  582.944 375044

Resultado das Operações 4.596 858 2 283.014

Resultado Operacional de Equivalência
Patrimonial (Nota 7) I236 245)

Resultado LíquidoOpeiacional  4 360.61 2 283 014

Receitas não Operacionais  56.137 276 802

Despesas não Operacionais  84.692 140 656

Resultado não Operacional de
Equivalência Patrimonial (Nola 7)... 21.224

Resultado da Correção Monetária  (1.121.636) (680.614)

Resultado do Exercicio  3231.646 1.738 546

Provisão para Impostode Renda  1.390.794 493.058

Lucro Líquido do Exercício  1 840.852 1 245 488

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucro Líquido do Exercício ...Cr $ 1840.851.661 1.245.487.892 ¦

I N°de Ações do Capital Social -4.354.560.000 4,354.560000 I

Lucro por Ação Cr$ 0,423 0,286 I

TOTAL

5.118.574
(333.850)

(2.215)
557.644

119.977
446.592

1.973333
1.245.488

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (CrS MIL)
CAPITAL RESERVAS RESERVAS LUCROS

SOCIAL DE CAPITAL DE LUCROS ACUMULADOS

Saldoem31dedezembrode1977 2.903.040 1.219.547 492.478 503.509

Dividendo-2."Semestrede 1977 (Cr$ 0,1 15p/ação) —- (333.850)
Ajustes de Exercícios Anteriores • (2.215)
Correção Monetária Especial do Ativo Imobilizado 516.643 41.001 —
Transferência para Capital (AGE 10.03.78) 1.451.520 (869.383) (492 478) (89.659)
Bonificações e Fundos de Incentivos Fiscais 119.977 —
Reserva de Ajuste de Investimentos 446.592 —
Correção Monetária do Patrimônio Líquido '. 1.930.289 14.858 28.186
Lucro Líquido do Exercício 1.245.488
Destinações: Reserva Legal 62.274 (62.274)

Reserva por Venda de Imóveis-D. lei 1260/73 131.158 (131.158)
Reserva para Investimentos *—•" 374.206 1374.206)
Dividendos Distribuídos (1°Semestre Crt 0,10 p/açãoe 2° Semestre Cr$ 0,08 p/ação) .. — (783.821)

Saldoem 31 de dezembro de 1978 4.354.560 2.917.073 1.070.089 —
Ajustes de Exercícios Anteriores —. 3.425
Transferência para Capital (AGO09.03.79) '1.567.642 (1.567.642) —
Fundosde Incentivos Fiscais 190.660 —
Correção Monetária do Patrimônio Líquido 3.466.421 504.970 1.616
Lucro Líquido do Exercício 1.840.852
Destinações: Reserva Legal 92.043 (92.043)

Reserva para Investimentos / 229.754 (229.754)
Dividendo Distribuído-1° Semestre (Cr$ 0,14 p/ação)  I / (609.638)
Dividendo Proposto-2° Semestre (Cr $0,21 p/ação) (914.458)

Saldo em 31 de dezembro de 1979 5.922.202 5.006.512 1.896.856 —
As notas explicativas anexas sâo parte integrante oas demonstrações lináncgiras

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (CrS MIL)

^

ORIGENS
1979 1978

Lucro Líquido do Exercício 1.840.852 1.245.488
Mais: Depreciações e Amortizações 436.132 282.004

Resultado da Correção Monetária 1.121.636 680.614
Provisões nos Investimentos e Realizável a Longo Prazo 9.097 52.390
Variação Cambial dos Financiamentos a Longo Prazo 17 506 8.046
Resuitadode Equivalência Patrimonial 215.021 —

Menos: Lucro (perda) na Venda de Investimentose Imobilizado (1 2.0S2) 1 93.758
Variação Monetária no Realizável a Longo Prazo 62.229 62.467

Total Oriundo das Operações 3.590.097 2.012.31.7

Dividendos Recebidos de Controlada (1 978-Cr$ 5.221 incluído no
Lucro Líquido) 6.946 —

VariaçãonosAjustesdeExercíciosAnteriores '... 3.425 (2.424)
Contribuição para Reservas de Capital 190.957 21.106
Alienação de Investimentos e Imobilizado 17 835 200.742

Total :©' 3.809.260 2.231.741

As notas explicativas ane'ds sâo parte i

APLICAÇÕES

Dividendo Dístribu ido - 1. Semestre
Dividendo Proposto - 2. Semestre
Transferência de Financiamentos de Longo a Curto Prazo
Aumentodo Realizável a Longo Prazo
Aplicação em Investimentos
Aumento do Imobilizado
Aumento do Ativo Diferido

Aumento do Capital Circulante Líquido
Total 

Demonstração do Aumento do Capital Circulágjltíquido: \

AumentodoAtivoCirculante
AumèntodoPassivoCirculante ,.
Aumento do Capita! Circulante Liquido

égrante aas demonstraçôe"s financeiras

1979 1978
609.638 435.456
914.458 348.365
15.847 11.814
521.717 5.978
255661 377.589
499.803 623.416
11.540 5.286

2.828.664 1.807.904
980.596 423.837

3 809.260 2.231 741

5.190.387
4.209.791
980.596

1.166.504
742.667
423.837

(783821)
8 341.722

3.425

190.660
3.973007
1.840.852

(609.638)
(914.458)

12.825.570

B:
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NOTAS EXPLICATIVAS PARA 0 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979

1) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Provislo para Davedores Duvidosos: é constituída com base no valor das possíveis perdas na realiza-
ção das contas a receber.

b) Estoquas: são avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, os quais não excedem ao valor de
mercado.

cl Títulos a Valoras Mobiliários: são avaliado, ao custo de aquisição, acrescido de |uros e correção mo-
netária auferidos até a data do balanço, e deduzido, das provisões para ajuste ao preço de mercado
(Cr$ 31.370 mil) e para possíveis perdas na realização (Cr» 845 mil).

d) Invastimantos: as participações em companhias controladas e coligadas são corrigidas monetariamente
e ajustadas pelo método de equivalência patrimonial (Nota 7); os de incentivos fiscais são registrados ao eus-
to de aquisição corrigido monetariamente, deduzido da provisão para perdas prováveis na realização.

e) Imobilizado: é demonstrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente. As depreciações e amorti-
zações sobre o custo corrigido são computados pelo método linear (Nota 2).

f) Ativo Diferido: representa a aplicação de capital, corrigida monetariamente, incluindo despesas pré-ope-
racionais, cuja amortização sobre o valor corrigido é computada peio método linear no prazo de até emeo
anos (Vide I, j e Nota 7).

g) Provisão para Imposto da Renda: é constituída à razão de 35% mais o adicional de 5% sobre o lucro
real excedente de Cri 30 milhões, sem dedução da parcela relativa aos incentivos fiscais, cujos depósitos
são reconhecidos como realizável a longo prazo em contrapartida com uma reserva de capital à medida que
são efetuados os recolhimentos. Comparativamente a 1 978, cuja razão era de 30%, o lucro líquido de
1979 teve uma redução de Cri 348.136 mil devido ao aumento da percentagem.

h) Financiamentos: os financiamentos em moeda estrangeira estão convertidos em moeda nacional à taxa
de câmbio vigente na data do balanço.

i) Correção Monetária: o ativo permanente e o patrimônio líquido são corrigidos monetariamente pela va-
riação do valor nominal da O.R.T.N.; o valor líquido da correção é refletido no resultado do exercício.

j) Variação Cambial Especial: a perda cambial (Cri 20.105 mil) de financiamentos e o ganho cambial
(Cr$1 5.733mil) de créditos em moeda estrangeira, em excesso à variação do valor nominal da ORTN, foram
reconhecidos no resultado do exercício. 0 valor de Cri 1.749 mil do imposto de renda, correspondente ao
excesso da perda sobre o ganho mencionados, foi registrado no Ativo Diferido e creditado ao Resultado na
conta Provisão para Imposto de Renda.

I) Provisão para Farias: a partir deste exercício constitui-se uma provisão para tenas vencidas e proporcio-
nais, a crédito de Encargos Sociais no Passivo e distribuída entre o custo e as despesas operacionais, em face
da dedutibilidade fiscal. Para o exercício de 1979 o valor é de Cr» 175.688 mil.

m) Reclassificações: para efeito de comparação, algumas reclassificações foram efetuadas nas demons-
trações financeiras"do~exeracioTÍe-+978.

2) IMOBILIZADO
A Composição do Imobilizadoé a seguinte (Cri mil)

Terrenos
Edifícios
Máquinas e Equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Marcas

CUSTO DEPRECIAÇÕES E AMORTi;
CORRIGIDO CORRIGIDAS - TAXA ANL
464.135

2.000.768 394.465 4
6 270.046 2.853.953 10

239.583 132.449 10
521.103 337.507 20

486 486
9.496.121 3.718.860

I

3) FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

Oimanciamenío é da Molins Ltd. (USI 81Órnii), amòrtizável em parcelas semestrais no penodo de 02/81
a06'83, aiurosfixosde 7,25%a a , sendo garantido por letras de cambio.

4) ÔNUS REAIS, GARANTIAS PRESTADAS E OUTRAS RESPONSABILIDADES
a) Questões Judiciais - para cobertura daquelas que possam ter solução desfavorável, há provisão no montante
deCr$ 49.110 mil,classificada nobalançoem "Provisões'-' nòPassivòCircúlante.ACompánhiátenidepósitòs
no valor de Cr $ 9.390 mil em garantia de algumas questões

blAvais concedidos a controladas totalizaram Cri 95.597 mil.

c)Avaisconcedidosafumicultores,queutilizamcrédito ruralparaaquisiçãodemsumosagricolaseinvestimentos
em estufas e galpões de secagem de fumo. totalizam Cr$ 523.426 mil. Os financiamentos de insumos tèm
o prazo até 13 meses e os de investimentos até 36 meses. Como os fumicultores amortizam tais fmanciamen-
tos com o produto da venda de fumo, as perdas potenciais são insignificantes.

d) Das 806.006.465 ações ordinárias nommativasda Aracruz Celulose SA.de propriedade ds Companhia, fo-
ram caucionadas 54.098.139 ao BNDE como parte da garantia do financiamento concedido a essa coligada
com amortização final em 1 5.12.1 991; de acordo com os termos contratuais, o banco pode exigir a caução de
todas as ações ordinárias.

e) ACompanhia tem responsabilidade de subscrição adicional na coligada Polo-Filme Indústria e Comércio Ltda.
no valor equivalente em cruzeiros a US $ 6 milhões em 19 80.

f) A Companhia tem responsabilidade por contratos de compras de bens e sea*iços em andamento no valor
de Cr» 173.837 mil.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital é composto de 4.354 560.000 ações ordinárias com valor nominal de Cr» 1,36, sendo
1.037.837.865 ao portador e 3.31 6.7 2 2.135 nominativas, totalmente mtegralizado. Ovalornommaldaação
foi alterado de Cr» 1,00 para Cr» 1,36 na AGO de 09.03.79 em conseqüência da capitalização da correção
monetária do capital realizado.

6) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Representam, principalmente, o ajuste efetuado na provisão para Imposto de Renda de 1 9 78.

7) PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS E COLIGADAS (CrS MIL)

Aracruz Celulose Vera Cruz Polo-Filme Eldocor Suvalan-Cia. CLEB-
S.A. Agroflorestal Indústria Corretagens de de Produtos Empreendimentos,

S.A. Comércio Ltda Seguros Ltda. de Frutas Serviços, Negócios
Comerciais e

Industriais S.A.

TOTAL

Data base de avaliação 31.10.79
Capital realizado na data base (quantidade) .* 6.281.822.731
Participação na data base (quantidade):

Ações ordinárias  806.006.465
Ações preferenciais 861.470.384
Quotas  

1.667.476.849
Participação no capital (%) 26,54
Patrimônio líquido ajustado na data base 6.895.345
Lucro (prejuízo) líquido ajustado do período (1 ano) findo na data base (1.55S.988)
Movimentação nos investimentos:

Equivalência patrimonial em 1978 1.444.753
Movimento até a data base:

Integralização de capital 36.229
Correção monetária 582.672
Dividendos recebidos —
Resultado de equivalência patrimonial (233.895)

Equivalência patrimonial na data base 1.829.759
Adiçõesapósadata base  233.772
Valor contábil em 31.1 2.79 2.063.531

Saldos de contas correntes com Controladas e Coligadas em 31 1 2.7 9
Ativo Circulante - Contas a receber —
Realizável a Longo Prazo - Empréstimos —

A coligada Polo-Filme está em fase de instalação e o empréstimo a longo prazo tem opção de reembolso ou
capitalização em acordo de acionistas. 0 ágio ocorrido na avaliação da controladas Suvalan em 1978 no valor
de Cr» 12.340 mil; contabilizado no ativo diferido em 31.1 2.78, está sendo amortizado em 4 anos; nesta
controlada o empréstimo a longo prazo é destinado à capitalização futura. Não há participações recíprocas
entre a companhia e as coligadas e controladas.

30.11.79 31.10.79 30.1179 30.11.79 31.12.79
114.676.947 315.154.501 L 3.000 49.000.000 187.003.500

22.756.935 43.120.000 187.003.500

- 154.585.440 1.650 -

22.756.935 154.585.440 1.650 43.120.000 187.003.500
19,84 49,05 '55,00 88,00 100,00

195.443 403.907 22.096 89.723 292.592
(9.650) 15.146 12.343 (6.080)

27.118 37.601 9.165 44.939 202 917 1.766.493

1.037 120.253 - 157.519
12.119 36.439 907 20.415 95.755 748.307

(6.946) - (6.946:
(1.498) 3.823 9 027 13 602 (6.080) (215.021;

38.776 198.116 12.153 " 78.956 292.592 2.450.352
1818 122.085 14J. 2.950 - 360.766

40.594 320.201 12.294 ' 81.906 292.592 2.811.118

15.916 (1.953) (12) 13.951
49.036 84.248 133.284

O lucro líquido e o patrimônio líquido da coligada Aracruz Celulose foram.ajustados pelos efeitos estimados
da desvalorização cambial ocorrida após à data base; a diminuição de 1 % na participação, reiativa a posi-
çâo na avaliação de 1978, resultou da integralização de capital pelos demais acionistas em conformidade
com o acordo de acionistas, gerando ganho efetivo de Cr» 21.224 mil lançado no resultado não operacional
segundo norma da C.V.M.

(>

Rio de Janeiro, 31 de iane.'o de!980

BRUCE RANDOLPH STRACHAN DONALD
Diretor financeiro e de Relações com o Mercado

MARIO ARNAUD BAPTISTA
D'*elOr

ALAN' CHARLES LONG
Presidenie

KENNETH HENRY LIONEL LIGHT
Diretor

KENNETH MURRAY SUMNER
Vice-Presidente Drelor Suoeriniendenie

MICHAEL EDWARD.CRAWSHAW
Diretor

NELSON BENNEMANN
Di*etor

ALFRED MICHAEL HEATH
Diretor

ITHAMAR BORGES
Tec Canr CRC PR 5761 -S-RJ

PARECER DOS AUDITORES

Srs. Diretores e Acionistas da Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio:

Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Souza Crurlndústna e Comércio levantado em 31 de de-
zembro de 1 979 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio liquido e-das ori-
gens e aplicações de recursos para o exercício findo naquela data Nosso exame foi efetuado de acordo com
as normas de auditoria geralmente aceitas e. consequentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e
outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima citadas representam adequadamente a situação pa-
tnmonial e financeira da Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio em 31 de dezembro de 1979, o resul-
tado de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo na-
quela data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade
em relação ao exercício anterior
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Falha Técnica
A distância que separa um programa par-

tidário de uma ação política conseqüente é o
primeiro teste a que se submeterá o PDS. O
problema decorre da própria situação criada
pelos fundadores do novo Partido do Governo.
Programas são peças de literatura politica em
que as idéias apenas balizam linhas gerais de
valor indicativo. No caso do PDS, seus funda-
dores levaram ao pé da letra a condição
política de artífices do Partido do Governo:
pensaram e se comprometeram como se o PDS
fosse a matriz do Governo.

A expectativa sob a qual nasce o PDS é a
de uma agremiação política comprometida com
a ação implícita em seu programa. É pouco
provável, no entanto, que possa passar das
palavras à ação. Falta-lhe competência para a
iniciativa de propor. O juiz das oportunidades
e senhor das iniciativas políticas é o Governo,
por vivermos no regime presidencialista. O
PDS deveria levar em conta a experiência de
sua antecessora: também a Arena tinha consig-
nado como compromissos as eleições diretas e
os direitos políticos, e não pôde sequer protes-
tar contra as violações praticadas pelo Gover-
no a que servia.

O descrédito político da Arena foi conse-
quência da duplicidade de oscilar entre os seus
princípios e os interesses do Governo. A aber-"
tura do regime não libera o novo Partido do
compromisso de servir politicamente ao Gover-
no. A situação, portanto, mantém-se nos mes-
mos termos: o PDS é o Partido do Governo, e
sua missão é servir politicamente ao Governo.
As credenciais com que se apresentaram os
fundadores do PDS significam uma licença
prévia para uma temporada de demagogia na
reabertura dos trabalhos do Congresso.

A linguagem adequada à definição de
princípios programáticos precisa ser cautelosa
pela necessidade de preservar o documento
contra os desgastes do tempo. Um programa de
princípios não pode esgotar-se em-medidas de
alcance imediato. Quando há indicações objeti-
vas em lugar de princípios, os programas
envelhecem depressa. Perdem a condição de
documentos duráveis. O PDS optou pelo ime-
diatismo social e por uma conciliação híbrida
de conceitos que a contradição de idéias enfra-
quece. A condescendência para com o estatis-
mo econômico não fortalece o pluralismo politi-
co. O pudor em relação às idéias liberais, seja
em política, seja em economia, não identifica
ninguém com o futuro. Os regimes totalitários
também rejeitam de plano o liberalismo, e nem
por isso duram.

O PDS vacilou no plano dos princípios:
quando tiver de medir-se com questões politi-
cas e práticas, sentirá a extensão de seus
equívocos. Aprenderá quanto os programas
devem erguer-se sobre princípios, para serem
documentos duráveis e merecerem credibilida-
de. E então poderá entender que programas
partidários são como certos autores clássicos,
que figuram nas estantes apenas para prestar a
ajuda de citações oportunas e abalizadas. Não
necessariamente para serem lidos.

Observou o Presidente João Figueiredo,
com a responsabilidade de primeiro signatário
do pedido de registro, que a criação do PDS
era um ato importante para a normalização da
vida política brasileira. Para que cumpra sua
parte nessa missão — que é de todos os
Partidos — o PDS terá de contribuir primeiro
para a coerência do próprio Governo.

Política Fundiária
Algo parece estar mudando no comporta-

mento do Governo em face da questão fundia-
ria, encarada como uma das fontes de conflitos
e tensões a que o Presidente da República
ligou, recentemente, problemas típicos de cer-
tas minorias como os posseiros e índios, no
interior, e favelados nos centros urbanos.
Antes mesmo de eleito, já o General Figueiredo
indicava esta como uma das diretrizes de sua
gestão, confirmada com a missão atribuída ao
Sr Delfim Netto, no Ministério da Agricultura.
O deslocamento do Ministro para a Secretaria
de Planejamento não afetou a preocupação
presidencial com o problema, que agora se sabe
estar sendo estudado, verticalmente, pelo nú-
cleo permanente do Conselho de Segurança
Nacional.

É sintomático o fato de ter participado o
Ministro-Chefe do Gabinete Militar da Presi-,
dência da República, que é o secretário-geral
do Conselho de Segurança, de uma reunião
destinada, esta semana, a contatos iniciais, em
conjunto, com os responsáveis políticos pelo
setor: o Ministro da Agricultura e o presidente
do INCRA. A segurança com que, neste primei-
ro encontro, se definiram algumas linhas de
conduta diante da questão revela a existência
de trabalho sério, de cujos resultados há muito
a esperar, porque subtraído à atmosfera emo-
cional, aos impulsos demagógicos e às pressões
que costumam comprometer qualquer esforço
no sentido de dar tratamento adequado ao
problema da terra no Brasil.

Além desse cuidado fundamental, indica-
ae estar o Governo bem avisado quando se
revela a tendência para a criação de um órgão
destinado a fixar as linhas de uma política a
executar — exatamente o que vinha faltando
apesar de manifestações de interesse, conheci-
das principalmente desde 1965, quando o Pre-
sidente Castelo Branco, depois de sancionar o
Estatuto da Terra, promoveu a aprovação da
emenda constitucional que permitiria as desa-
propriações de áreas declaradas prioritárias
para reforma agrária com indenização em
títulos especiais da dívida pública, resgatáveis
em 20 anos. Com o advento do Código Florestal
e da Lei do Crédito Agrário, aprovada e
sancionada no mesmo ano, ficou o Governo

munido de completo instrumental jurídico que
lhe daria condições de abarcar todos os aspec-
tos a considerar eventualmente: a propriedade,
a posse e o uso da terra, as condições de
trabalho nas áreas rurais, os financiamentos e
até a preservação do meio-ambiente.

O que não havia era um órgão que se
incumbisse de estudar o problema para ataca-
lo segundo uma política geral e coerente, capaz
de dar continuidade à aplicação de soluções
racionais de modo a distinguir entre a necessi-
dade de garantir-se a propriedade rural — não
desorganizando a economia do país — e o
interesse em compor conflitos e eliminar os
focos de tensão social gerada por distorções
conhecidas. Tende agora o Governo a criar
esse órgão, que se chamaria Conselho Nacional
de Terras, com a transformação do atual
INCRA em autarquia incumbida de executar a
política por ele traçada.

Qualquer que seja a estrutura do novo
órgão, o essencial é que se criem condições
para a fixação de uma política viável, integrada
por soluções práticas para os diferentes proble-
mas ligados à questão fundiária: a legitimação
da posse da terra, o refreamento das migrações
desordenadas, a tendência para o crescimento
das populações marginalizadas nos centros
urbanos, a falta de assentamento de milhões de
famílias sem perspectiva nas áreas rurais e a
organização progressiva da produção agrícola.
Do ataque racional a esses aspectos do proble-
ma, resultará a médio prazo diminuição do
conflito entre a cidade e o campo; reduzir-se-ão
os choques entre posseiros, proprietários legíti-
mos e grileiros, os quais atingiram o número
aproximado de meio milhar, entre 1971 e 1976,
com mais de uma centena de mortos, não se
incluindo aí a situação também conflituosa a
que chegaram algumas tribos indígenas em
mais de uma região.

Dar continuidade a uma política suscetível
de normalizar esse quadro anômalo, na Ama-
zônia, no Nordeste, no Centro-Oeste e, ultima-
mente, no Sul, é gerar condições para o
nascimento de uma classe média rural que,
devidamente assistida e estabilizada, será fator
de equilíbrio social, de segurança e de cresci-
mento mais harmonioso da economia do país.

Direito às Contas
O país acaba de tomar conhecimento de

ter sido contratada a construção da quarta
usina do Programa Nuclear Brasileiro, a ter-
ceira das previstas no Acordo Brasil-
Alemanha. Mas, tal como aconteceu quando da
construção das anteriores, nada se disse mais,
de forma a que pudesse conhecer-se ao menos
onde pensam, o Governo e a Nuclebrás, im-
plantar a nova unidade. Apenas se referiu que
não se localizará próximo de Angra dos Reis.

Apesar do mutismo proverbial do presi-
dente da Nuclebrás, alguma coisa mais, contu-
do, se ficou sabendo. Em primeiro lugar que,
embora subsistam todas as dúvidas e interroga-
ções que têm sido levantadas sobre a validade e
a viabilidade do Programa Nuclear, vai prosse-
tuir a sua execução. Depois, que esse desdo-
«ramento se processa dentro dos mesmos hábi-
tos e vícios de segredo e mistério que orienta-
ram a concepção do Programa e as primeiras
fases de sua execução. E, por fim, que, não

obstante o reconhecimento de que o Programa
carecia de ser redefinido e reformulado à luz
da debilidade de nossa situação financeira,
tudo prossegue como se esse fosse o mais
irrelevante de seus itens.

Dos brasileiros continua somente a espe-
rar-se que paguem as contas, sem reconhecer-
lhes sequer o direito de previamente saberem o
quê e quanto vão pagar. E para quê. Tal como
nos tempos em que o arbítrio se substituía à
nação na tomada das resoluções que lhe diziam
respeito.

Não faltam, do lado do Governo, vozes
que não se cansam de repetir que abertura
política é participação e é responsabilização da
sociedade nas tarefas comuns. No que toca
porém ao Programa Nuclear, tal participação e
a responsabilização devem entender-se como
restritas ao pagamento cego e total de todos os
custos — as despesas e os prejuízos.
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Cartas
Ilusões brasileiras

O Sr Amadeu Pinto da Rocha, Presi-
dente da Federação das Associações Por-
tuguesas, teceu considerações a respeito
do meu artigo Ilusões Brasileiras (JB,
6-1-80 Cad. Especial), às quais me sinto
na obrigação de retrucar.

Inicialmente, é minha opinião que os
fatos da história devem ser, antes de
tudo, interpretados. E a interpretação
varia conforme o intérprete. No caso em
apreço, 8 Sa se coloca do lado dos coloni-
zadores e eu do lado dos colonos, os
brasileiros. Assim, nunca chegaremos ao
mesmo ponto de vista. É natural. Não
obstante, desejo comentar alguns tópi-
cos da citada carta.

A História do Brasü sempre foi muito
mal contada. Ela foi escrita, primeira-
mente, durante a colônia, para agradar
os colonizadores, a Metrópole. Mais tar-
de, pelos áulicos interessados em agra-
dar o oflcialismo. Nós, que estudamos e
pesquisamos nossa história, Qcamos es-
tarrecidos, quando os documentos e os
depoimentos vêm chegando às nossas
mãos, como os fatos foram distorcidos,
principalmente nos campos politico e
social. Somente nos últimos anos, com o
aparecimento de autores como Caio Pra-
do Jr., Marília Viotti, José Honório Ro-
drigues, Raymundo Faoro, entre outros,
é que velo à luz a nossa verdadeira histó-
ria. Verifico, pela sua carta, que S 8'
ainda se orienta pelos velhos compèn-
dios. Mas vamos aos fatos. Em meu arti-
go, afirmei ser a corrupção que grassa

. hoje no nosso aparelho burocrático uma
herança do burocrata colonial portu-
gues, que foi essencialmente corrupto. S
S* náo nega Isto, mas tenta justificá-la
alegando que o holandês foi mais corrup-
to. Ora, náo me preocupei com fazer
comparações. O que disse e reafirmo é
que a colonização portuguesa foi essen-
eialmente corrupta, excessivamente bu-
rocrática, comandada por elementos pa-
ra aqui enviados pela Metrópole, os quais
todos sabem, a história ensina, não eram
positivamente os mais bem dotados. Nào
adianta discutir isto que está cantado
em prosa e verso. E náo estou sozinho
nestes comentários. O ilustre Ministro
Hélio Beltrão em recente artigo (JB,
13-1-80 Cad. Esp.) afirma taxativamente:"É igualmente urgente liberar a Admi-
nistraçáo Pública de uma série de vícios
arraigados, herdados do nosso passado
colonial, que são os responsáveis pelo
emperramento de nossa maquina buro-
crática."

Com relação as Entradas e Bandeiras
náo creio ter-me afastado da verdade
histórica quando disse que as mesmas
tinham objetivo principalmente comer-
ciai. Se pudermos distinguir realmente
entre "Entradas" e "Bandeiras", diremos
que aquelas tiveram principalmente co-,
mo objetivo a captura do índio para o
trabalho escravo e estas a conquista dos
minerais e pedras preciosas. Quanto à
participação dos portugueses no coman-
do das "Bandeiras", pergunto*. Quantos
foram os capitães brasileiros, "crioulos"
e quantos foram os portugueses que co-
mandaram estas expedições? S Sa con-
cluirá que tenho razão quando digo que
se deve aos bandeirantes, brasileiros, a
conquista do nosso território. A este res-
peito aconselho o ilustre missivista a ler:
A História da Companhia de Jesus no
Brasil (V. Serafim Leite) e a obra de
Vianna Moog Bandeirantes e Pioneiros...

No que toca aos outros aspectos da
colonização, como a unidade geográfica,
o caldeamento das raças, os vigamentos
da cultura, o império da língua etc. eu
precisaria escrever um livro para discutir
estes assuntos, também mal contados.
Creio, apenas, que o ilustre missivista
náo entendeu o meu artigo. Ele foi uma
critica aos brasileiros e não aos portu-
gueses. Limitei-me a alguns aspectos da-
nosos, no meu entender, herdados da
colonização portuguesa, e que nós, brasi-
leiros, não estamos procurando modifi-

__car pelo trabalho.
Náo acho que a colonização portugue-

sa no Brasil tenha sido melhor ou pior
que outras. Foi simplesmente uma colo-
nizaçáo e, como tal, mercantilista. Se
temos que ressaltar seus pontos positi-
vos, temos que ressaltar também seus
pontos negativos.

Vamos fortalecer a comunidade luso-
brasileira. Mas que este fortalecimento
não se faça sobre inverdades históricas.

E que este fortalecimento náo seja ape-
nas o trabalho dos brasileiros. Aliás, no
passado, principalmente na ditadura sa-
lazarista, o oflcialismo português sempre
foi hostil ao Brasil. Salazar jamais deu
um passo para robustecer nossos laços;
pelo contrário, sempre opôs os maiores
empecilhos a uma maior aproximação e
a uma integração econômica, social e
politica. E, Ironicamente, o maior apoio
que Salazar recebia era das Associações
Portuguesas existentes no Brasil. Espero
que este panorama se modifique com S
Sa na presidência dessas Associações. 1.
C. de Macedo Soares Guimarães — Rio
de Janeiro.

Histeria americana
: É com pesar que vemos os
f Estados Unidos, a mais po-
derosa nação do planeta,
mergulhar na histeria. Es-

pecialmente quando quer obrigar todas
as outras nações a partilharem de seus
problemas.

Estamos enfastiados de tanto ouvir
falar de Afeganistão, de Irã. Estamos
também fartos de saber que tudo isto é o
produto da desorientação do atual Presi-
dente americano. Chega de tanta conver-
sa fiada, de querer ditar normas a paises
independentes até em assuntos esporti-
vos e comerciais.

Bastou aparecer o candidato Kenne-
dy para o homem e sua equipe ficarem
doidos. José Arimaibéa Ramos - Belo
Horizonte.

Metrô

Há tempos, uma autoridade declarou
que seria proibida a permanência, no
metrô, de pessoas "com aspecto repug-
nante". Achei lamentavelmente impie-
dosas essas palavras, tendo até havido
comentários sobre o que seria a expres-
sáo "aspecto repugnante".

Agora, eu as aprovo. Num ônibus
Saens Pena—Ilha do Governador, dois
nordestinos entraram e um sentou-se na
parte onde os passageiros se apoiam ao
entrar, impedindo o outro de alcançar o
apoio, embora segurasse um enorme sa-
co de latas. O que se sentou estava com
uma sacola plástica transparente, que
seria branca, náo fosse a imundície. sacu-
dindo-a no rosto do passageiro sentado
no banco.

Esse nordestino tinha o rosto verme-
lho de bebida e as calças remendadas na
traseira. O outro, muito pior, com sorriso
imbecilizado nos olhos amortecidos pela
cachaça, cujo odor inundava o ônibus,
tinha, a tiracolo, uma garrafa amarrada
com um barbante, com um liquido inco-
lor: uma bolsa de couro, um saco cheio de
latas e outros objetos; barbudo, cabelu-
do, sujo. impiedosamente repugnantes
os dois. Pareciam bêbados e relaxados.

Nâo se poderia proibi-los de usarem o
ônibus, cuja passagem um deles pagou; o
outro saiu pela traseira. Só sei que a
autoridade que proibiu esses infelizes de
viajarem no metrô está absolutamente
certa. A miséria não precisa ser suja;
bêbada, muito menos.

Já que o Mobral forma tantas empre-
gadas domésticas em doutoras, deveria
haver um órgão parecido que ensinasse a
tomar banho, a andar na rua. Que eles
fossem gentilmente levados a um hospi-
tal, onde pudessem aprender noções de
higiene. Zilda Mollo Bilate — Rio de
Janeiro.

BNH

Venho chamar a atençáo para uma
distorção entre a finalidade para a qual
foi criado o BNH e as atividades do
Banco. Sabemos que as construções sâo
feitas com financiamento do BNH e das
cadernetas de poupança, com dinheiro
arrecadado do povo ou por ele econômi-
zado. Justo seria que esse dinheiro rever-
tesse em beneficio da classe média e das
mais humildes camadas da população,
que sáo as únicas com problemas de falta
de moradia.

No entanto, o que vemos? As lmobiliá-
rias se encarregam, quase que exclusiva-
mente, da construção de residências de
luxo, Inacessíveis á classe média e à
classe operária, entáo. que se contente
em morar em favelas, visto que as unida-

des construídas estáo sempre multo
além do seu poder aquisitivo.

Os luxuosos apartamentos, que abar-
rotam o mercado — geralmente adquiri-
dos para revenda por aqueles que têm
dinheiro e julgam ser a compra de Imóvel
um ótimo emprego de capital, capital de
resto, como se vè, improdutivo e profun-
damente inflacionário — ficam por meses
e até anos vazios, aguardando eventual
comprador, fazendo com que o dinheiro
neles aplicado deixe de resolver o proble-
ma social de habitação, para cuja solu-
ção foi criado o BNH.

Penso que, para a autorização de fl-
nanciamentos. antes mesmo da solvèn-
cia do candidato a empréstimo, deveria
ser atentado o aspecto social do destino
a ser dado ao mesmo. Que se desse
prioridade à construção de unidades resi-
denciais acessíveis às famílias que, con-
forme levantamento procedido, nâo têm
casa própria e tém interesse em adquiri-
Ia. Maria Helena dc Carvalho Guiou-
ràes — Rio de Janeiro.

TRT de Minas

O Tribunal Regional do Trabalho da
3a Região repudia tudo o que vem sendo
veiculado contra a instituição e, para que
nâo haja nenhuma dúvida a respeito de
sua posição, presta os esclarecimentos
seguintes:

11 Quando do julgamento do processo
TRT-1669'*79. de representação, o Ilustre
advogado do indiciado. DrCaio Dlrande
Oliveira Pordeus. proclamou, da tribuna,
que:"Em nenhum momento. Ari César in-
veste contra os julgamentos aqui proferi-
dos; em nenhum momento, ele faz a
menor acusação quanto ao processamen-
to dos feitos aqui dentro, quanto aos
resultados jurídicos que sào oferecidos
nas sessões de julgamento; em nenhum
momento, ele fala do juiz como juiz; em
nenhum passo, ele diz esta coisa; em
nenhuma ocasião, ele faz a menor refe-
rência desairosa ao juiz como juiz".

2) Quanto às acusações qué dizem
respeito a juizes e funcionários do tribu-
nal, reafirma sua inabalável disposição
de apurar, cabalmente, todas as denún-
cias formalizadas, tendo, com essa finali-
dade e para que nào se diga que poderia
haver interferência do próprio tribunal,
já solicitado a vinda do eminente Corre-
gedor-Geral da Justiça do Trabalho, que
há de dar resposta, a final a todas as
dúvidas suscitadas. Alfio Amaury dos
Santos, Juiz-Presidcntc — Belo Horizon-
te (MG).

Combate ao câncer

Relevante o trecho do Informe JB do
dia 18 de dezembro que di.** "Também é
pensamento do Ministro (Sr Waldyr Ar-
coverde, da Saúde) desmontar as máqui-
nas de fazer dinheiro baseadas (...) no
combate ao câncer".

Em Goiás, há duas máquinas de fazer
dinheiro funcionando a todo vapor. Nu-
ma delas, a mais vistosa, a que se acha
animada a um dos pavilhões da Santa
Casa, há um aparelho já em desuso,
superado há muitos anos, a bomba de
césio. A aquisição de unidades de césio
foi desaconselhada, já em 1973, pela Co-
missão de Radioterapia do Programa
Nacional de Controle do Câncer, presidi-
da pelo professor Osolando Judice Ma-
chado, do Instituto Nacional do Câncer.

Outro notável especialista, o professor
Mathias Roxo Nobre, de São Paulo, no
livro Cancerologia Prática, página 10,
rechaça o seu emprego em radioterapia
profunda, o que vale como condenação
ao método aplicado em Goiânia indiscri-
minadamente, até em segurados do
INAMPS portadores de lesões malignas.

A prática abusiva, em larga escala, da
cesioterapia, nâo chegou ajer__contida—
em Gõlás comoT^n-ãmõs que confiam
na reação iniciada contra seus aproveita-
dores. Diogenes Magalhães da Silveira
— Goiânia.

As corta» s*rão »• lecionadas paro publieoçóo
no lado ou em part* *n*r* ai qu* liv*f*m

assinatura, nome completo* l*gív*l • *nd*r*-

ço qu* permito confirmação prévia.

JORNAL OO BRASIL LTDA., Av. Brasil, 500 CEP-
20940. Tel. Rede Inferna; 264-4422 — Ent). Telegró-
ficos. JORBRASIL. Telex números 21 23690 e 21
23262.

SUCURSAIS

Soe Paulo — Av Pouiista n° t 294 — 15*" andar —

Unidade 15-B — Ed.ficio Elumo. Tel.: 284-8133
PABX
Brasília — Setor Comercial Sul — SCS. — Quadra I,
Bloco K. Edifíco Oenaso, 2o ond. Tel. 225-0150

Selo Horimnt* — Av AfonsoPeno, 1 500, 7= and —

Tel.. 222-3955

Nitarói — Av Amoral Peixoto, 207 - loto 103
Telefone. 722-2030.

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

Me Al*gr* — Ruo T*n*nt» Coronsl Corno Limo,
1960 — Hot ro Son» T*r»w — Sono Al*gt». PABX:
33.3711.

Salvador — Ruo Conde Pereira Carneiro, s/n° (Boirro
de Pemambués). Tel.: 244-3133.

Recrie — Rua Gonçolve. Maia, 193 — Boo Vista.
Tel. 222-1144.

CORRESPONDfNTB

Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Me-
naus, B*lém, Sào Luis, Teresina. Fortalno, Natal,
João Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiabá, Campo
Grand*, Vitória, Florianópolis, Goiânia, Washing-
lon, Nove Iorque, Paris, Londres, Roma, Moscou, Los
Angeles, Tóquio, Modri, Buenos Aires, Bonn *.,
Jerusalém.

SERVIÇPS TElfGRÁFICOS

UPI. AP. AFP. AN5A, DPA. Reuters *

SERVIÇOS ESPECIAIS

The New York Times, L'Express, Time», le Mcnd*.

ASSINATURAS—DOMICILIAR (RJ, Niterói) tel. 264-
6B07
Trimestral CrS 800,00
Semestral CrS 1 440.00

BH
Trimestral CrS 820.00
Semestral ..CrS t.510.00

SP, ES
Trimestral CrS 900,00
Semestral Cri 1 700.00

ASSINATURAS
POSTAI EM TOOO O TERRITÓRIO NACIONAL
Trimestral CrS 1.125.00
Semestral Crí 2 125,00
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Coisas da política

Quadros para
Leonel Brizola

Almyr Gajardoni

DESDE 

que a Justiça lhe garanta a propriedade
da sigla PTB, o Sr Leonel Brizola acaba de
conquistar um importante apoio, capaz de ate-

nuar suas aflições pela falta de quadros para rápida
formação do Partido com que sonhou 15 anos no exílio.
O Sr Waldir Pires, que em outra página deste Jornal
explica por que não foi possivel construíram. Bahia, o
Partido único das oposições, é um candidato potencial
ao Governo daquele Estado, em eleições diretas, capaz
de mobilizar ponderáveis forças eleitorais. Sáo será
exagero observar que com o Sr Waldir Pires e o Sr
Josafá Marinho, que a eleja se ligara, o PTB constrói, na
Bahia, uma seção pelo menos tâo forte quanto a do
PMDB, que corre o risco de confinar-se ao esquerdismo
das hostes do Sr Francisco Pinto, e seguramente bem á
frente do Partido Popular do Senador Tancredo Neves.

O ingresso do Sr Waldir Pires no PTB é um seco
reflexo da inviabilidade geral do PMDB, embora cuida-
dosamente ele procure manter o seu caso ligado aos
problemas específicos da Bahia. Ninguém, mais do que
ele, pregou a uniáo de todos os oposicionistas em um
único Partido; ninguém, mais do que ele, insiste em que
ainda há suficientes objetivos comuns para tornar pos-
sivel a união de liberais e esquerdistas. E essas opiniões
estão refletidas até mesmo na declaração com que ele,
ontem, anunciou o fim dos seus esforços unitários e
passou-se para o PTB, reconhecendo, realisticamente,
que a política nem sempre pode ser feita apenas de
acordo com os desejos e as esperanças de quem a
pratica, mas precisa subordinar-se aos dados da reali-
dade.

E os dados da realidade que estão a afetar, direta-
mente, o PMDB do Sr Ulysses Guimaráes sáo a eviden-
cia de que aos antigos esforços pela abertura, pela
democratização do regime, pelo fim do arbítrio, hoje se
sobrepõem interesses mais imediatos e mais concretos

que. a cado dia, vão tornando mais dificil a convivência
de forças ideologicamente distanciadas, dentro de um
mesmo Partido. Para ficar no exemplo da Bahia: o Sr
Franciico Pinto, que julgado á lut da severa Lei de
Segurança Nacional, jà perdeu um mandato e amargou
alguns meses de cadeia, terá tanto interesse num siste-
ma democrático, de plena liberdade, quanto os Srs
Josafá Marinho e Waldir Pires, aue com ele conviveram
no MDB. mas já não podem conviver no PMDB. Mas
agora se coloca, para todos, a oportunidade de lutar
pelo Governo do Estado— e o Governo do Sr Francisco
Pinto náo será, seguramente, o Governo dos seus dois
ex-correligionários.

EoSr Waldir Pires nem acredita que o Brasil esteja
a necessitar, neste momento, de Partidos muito marca-"dos, ideologicamente. Mas já que eles se váo formando,
de forma ineiHtável. trata-se agora em diante de lutar
pela formação de umafrente^partidária oposicionista,
para a qual acredita que~setão~encontrados pontos
programáticos comuns no plano da conquista-dejigis_
liberdades e do restabelecimento da soberania popular.
Tudo sem prejuízo da preservação dos objetivos parti-
culares de cada agremiação. Com uma disposição assim
elástica, ele acha possivel conquistar até mesmo o apoio
do Partido Popular para essa frente ampla de oposição.

Pode ser, enquanto se tratar, por exemplo, de apro-
var no Congresso a proposta de emenda constitucional
do Sr Edison Lobão, que restabelece as eleições diretas
de governadores. Mas na hora de eleger, propriamente,
os ditos governadores, a conversa fatalmente será dife-
rente. Se assim náo fosse, estaria agora o PMDB forte e
unido em toda parte, e o Sr Brizola ainda a chorar a
falta de quadros para o seu PTB.

Ainda do Sr Waldir Pires, para ficar aqui numa
única personagem: ele sorri ao confessar que chegou a
ser tentado pela possibilidade de ingressar no PDS, ao
conhecer o programa que para ele preparou o Senador
José Sarney, quem sabe manipulando velhas lembran-
ças de seus tempos de bossa nova udenista. Mas prefere
registrar, a sério, que essa antinomia entre o que se
programa e o que se pratica é que, no Brasil, tem levado
ao descrédito a atividade politica.

Além da política

DOS 

três maiores perigos
criados para ele pela inva-
sào soviética do Afeganis-

táo, o Presidente Carter até agora
já lidou adequadamente com dois.
Tomou medidas para se salvar poli-
ticamente e para evitar um perigo-
so erro de cálculo por parte da
União Soviética. Mas ainda não en-
frentou o terceiro, o cálculo soviéti-
co de que o Ocidente pode ser pou-
co a pouco deslocado do Oriente
Médio e da Ásia Central. Este peri-
go náo será enfrentado de uma hora
para outra; para isto será necessá-
ria a mais paciente diplomacia, pre-
parada para enfrentar as situações
mais diversas. Do modo como ela
será conduzida, dependerá a base
da avaliação da nova situação de
Carter.

Os russos agiram exatamente no
momento em que Carter estava
sendo acusado de incapacidade e
negligência militar. Escolheram
lançar-se à agressão no periodo em
que Carter fazia tudo pela aprova-
ção do tratado de nào proliferação
de armas nucleares e buscava a
acomodação entre os Estados Uni-
dos e a União Soviética. Com esta
provocação, consciente ou nào, os
Lideres soviéticos deixaram Carter
e seus correligionários se sentirem
traídos.

O Presidente americano trans-
formou esta afronta em grande van-
tagem politica. Agora, ele concorre
à reeleição como Comandante-em-
Chefe, enquanto seus adversários
parecem apenas estar procurando
novos cargos. Como alguém disse,
ele tem o beneficio de Pearl Harbor
sem o afundamento de um único
navio americano.

Mas esta vantagem politica do
Presidente náo reduziu o perigo pa-
ra os Estados Unidos. O Afeganis-
táo foi a prova de que, tremenda-
mente armada, a Uniáo Soviética
está pronta para ampliar sua órbita
militar e empregar cada vez mais
seu poderio para atingir os interes-
sés ocidentais. Náo importa quáo
defensivos serão os motivos alega-
dos para justificar a invasão — o
seu efeito foi ameaçador para ou-

(Editorial d* Th* Ntw York Time»)

tras nações. As mais próximas, es-
pecialmente o Irá e o Paquistão,
estáo vulneráveis a um ataque e
também às outras formas, mais su-
tis, de agressão que poderiam ser
patrocinadas por seu gigantesco vi-
zinho.

Carter nào pode colocar fora de
suas cogitações um ataque além do
Afeganistão. O fato de os russos se
arriscarem a uma explosão politica
nos Estados Unidos — ou não ava-
liarem corretamente a possibilida-
de de tal explosão—só aumentou a
preocupação. Até que ponto imagi-
nam eles que os americanos sejam
dóceis ou indiferentes? O fato de
terem embarcado em aventuras,
que ocorre nos últimos dias de sua
idosa liderança, constituiu mais
uma fonte de preocupações: quais
sáo as ambições dos que agora diri-
gem a luta pela sucessão na URSS?

Considerados os eventuais ris-
cos de um erro de cálculo, as pri-
meiras respostas do Presidente fo-
ram de uma importância crucial.
Os custos da invasão tinham que
ser rapidamente ampliados para
demonstrar a preocupação ameri-
cana com a segurança do Golfo
Pérsico. A decisão de Carter de
ameaçar com uma intervenção, de

aumentar seus gastos militares, de
ajudar o Paquistão, a China e até
mesmo o Irã, e de negar aos russos
cereais, comércio privilegiado, di-
reitos de pesca e as Olimpíadas,
esta decisão múltipla náo irá obri-
gar os soviéticos a se retirarem do
Afeganistão. Mas certamente rece-
beram com ela a mensagem certa.

¦ ¦ ¦
Contudo, estas respostas servem

apenas para ganhar tempo. Devida-
mente prevenidos, os russos não
são tão loucos a ponto de se arrisca-
rem a um conflito direto com os
Estados Unidos. Contudo, por mui-
tos anos seu poderio será exercido
sobre a instabilidade asiática — e a
vulnerabilidade ocidental. E não
existe um terreno firme em que se
possa construir, com segurança,
uma nova parede para a contenção.
Pactos e bases militares não ficarão
bem nas tempestades étnicas e reli-
giosas da regiáo. A importação do
poderio americano provocará mui-
tos radicais, assim como apoiará
muitos conservadores, mas náo re-
solverá os conflitos. A ajuda militar
poderá ajudar temporariamente ai-
guns homens fortes, como o Gene-
ral Zia, do Paquistão, mas também
poderá produzir coronéis, como Ka-
dafl. A ajuda econômica nâo é uma
garantia politica.

A estabilidade na região que vai
da Turquia ao Paquistão é um pro-
jeto a longo prazo e náo pode ser
planejada e financiada apenas pe-
los americanos. Os regimes que se
aproveitam mais do petróleo da-
quela área e os aliados que necessi-
tam dela precisam ser sócios na
defesa deste tesouro. A menor de-
pendência ocidental do petróleo
constitui um ponto essencial para a
elaboração de qualquer defesa. Pa-
radoxalmente, só as relações com
Moscou é que poderiam ser empre-
gadas para levar os soviéticos à
moderação.

Para dar significado a este pro-
pósito, o Presidente Carter terá que
se mover além das políticas como-
das e vantagens de momento, para
se lançar a um planejamento de
uma estratégia global. As doutrinas
podem ser proclamadas; a politica
externa só pode ser criada.

0 Alfa Romeo vai dizer
em cinco minutos

Ouça "Hoje no Jornal do Brasil"
às 8:30 da manhã.__r *'Ŝ AJfaRcmeo
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Paraninfos e paraninfandos
Tristão de Athayde

COM 

a tendência atual à frag-
mentação dos currículos, os
fins de anos escolares e o ini-

cio das grandes férias perderam um
pouco da semelhança que outrora
guardavam com o Natal e a passagem
do ano. Procuremos manter, quanto
possivel, essa aproximação natural en-
tre a vida escolar e a vida civil, antes
que o demônio da burocratizaçào tota-
litária destrua esses laços intrínsecos
entre a natureza e as artes, a História e
a vida cotidiana, a cultura e a técnica.
No caso, entre o ano cronológico, o ano
pedagógico e o ano litúrgico. Por ora,
os fins de anos continuam, graças a
Deus, a guardar essa simbiose espon-
tânea, na qual as cerimônias de encer-
ramento dos cursos oferecem a oportu- -
nidade de um encontro,"naõ apenas
festivo e convencional, entre alunos,
professores e famílias, mas a oportuni-
dade para a formulação de tomadas de
consciência de fenômenos sociais cole-
tivos de grande significado histórico.

Se eu quisesse confrontar, em mi-
nha memória dos tempos de estudan-
te, o que eram essas festas escolares ou
universitárias de nossa geração com
as de hoje, teríamos uma visão flagran-
te e até patética da profunda diferença
entre o início deste nosso século e a
aurora do novo milênio, de que nos
aproximamos a passos largos. Os dis-
cursos de então, pelo que deles me
recordo, tinham um caráter descom-
prometido e saudosista de cromos idi-
licos, com certos clichês sentimentais
e uma retórica de bom-tom. Ao passo
que hoje a atmosfera escureceu e o que
vemos e ouvimos, dessas arengas de
estudantes e paraninfos, revela uma
profunda transformação de valores e
de atitudes. Tanto no sentido do que
podemos chamar de desprovinclaliza-
çâo do espírito brasileiro, como no
sentido de uma gravidade ou de uma
precocidade de diagnósticos e de ante-
cipações, em face da encruzilhada so-
ciai em que nos encontramos. E, parti-
cularmente, em face de uma acelera-
çáo coletiva na busca de ascensão
social do povo, que representa um
dado relativamente novo em nossa
própria História, mas também o refle-
xo de uma lei de capilaridade demo-
gráfica, que é comum a todas as civili-
zações. E hoje se está precipitando
neste limiar de um novo milênio.

Dois discursos nesse sentido, vin-
dos de situações opostas, me impres-
sionaram profundamente nesse flm de
ano, pela sua espontânea concordán-
cia. Um, do paraninfo da turma de
Comunicação Social da Universidade
Católica de Minas Gerais, de 17 de
dezembro. Outro, de 21 de dezembro,
dos formandos da Escola de Engenha-
ria, do Instituto de Física e Química e
do lns£ituto de Ciências Matemáticas
e Computação, da Escola de Engenha-
ria de São Carlos, da Universidade de
Sào Paulo.

O primeiro foi pronunciado pelo
paraninfo, o jovem Frade dominicano
Carlos Alberto Libanio Cristo, que já
se tornou famoso pelo cognome de
Frei Betto. O segundo, elaborado em
conjunto pela própria turma dos for-
mandos, o que torna ainda mais sim-

bólico e importante o conteúdo dessas
palavras de jovens engenheiros recém-
formados.

Frei Betto começa contando como,
em 1964, matriculado na Escola de
Jornalismo da antiga Faculdade Na-
cional de Filosofia da Universidade do
Brasil, no ano seguinte ao da minha
própria aposentadoria, viu de um mo-
mento para outro: "Os bedéis substi-
tuldos por soldados, os professores
contaminados por uma epidemia de
amnésia, na sala do diretor o retrato
do Presidente civil substituído pela
foto de um circunspecto general" Era
o fim do cívilismo e o começo do
militarismo político em nossa terra. A
nova geração saia de uma universida-
de para entrar em uma ditadura. Dei-
xava a liberdade e as suas deforma-
çóes liberalistas ou libertárias, para
ingressar no túnel do autoritarismo.

À época, o paraninfo de hoje era um
dos dirigentes da Ação Católica Brasi-
leira. E hoje, através das viclssltudes
dramáticas que lhe acarretaram qua-
tro anos de prisáo, sedimentou sua
vasta cultura pelo sofrimento e sua
experiência pela vivência em situa-
çòes concretas, que lhe revelaram in-
clusive a hierarquia dos problemas a
resolver. No caso brasileiro e para alu-
nos de Comunicação Social (que foi
também, em sua vocação religiosa, a
escolha de uma Ordem, como a domi-
nicana, essencialmente dedicada à co-
municaçâo da palavra de Deus), foi o
problema da tremenda dicotomia en-
tre elites universitárias ou econômicas
altamente preparadas e massas popu-lares entregues ao mais miserável
abandono. Então, diz ele aos seus pa-
raninfados de hoje: "É da maior impor-
tancia que profissionais lúcidos e com-
prometidos com a causa da justiça
estejam presentes nos grandes órgãos
da imprensa e nas agências de publici-
dade, cujas atividades exercem pode-rosa influência na opinião pública.
Nào penso que o meio e a mensagem
se confundam. Todavia, é preciso ter
sempre a coragem e a dignidade de
pensar pela própria cabeça, vlvencian-
do a liberdade de consciência e opl-
nião, que sempre reivindicamos como
um dos direitos elementares da nova
sociedade Justa e fraterna. Podemos
ter bons empregos, ótimos salários,
excelentes mordomias e, no entanto,
perder a nossa dignidade, tornando-
nos meros oráculos do Sistema. Falar
o que se pensa e viver o que se fala —
eis a regra básica de nossa coerência
pessoal e do nosso compromisso com a
verdade". E, depois de levar aos seus
jovens paraninfados o fruto de sua
vivência pessoal e do que vem apren-
dendo nas comunidades eclesiais de
base, de que ele é hoje um dos mais
lúcidos mentores, lembra a palavra de
Cristo registrada por Lucas: "Ó, Pai,
Senhor do Céu e da Terra! Eu te agra-
deço porque tens mostrado aos que
náo sáo instruídos aquilo que escon-
deste dos sábios e dos entendidos.
Sim, Pai, isso foi feito por Tua própria
escolha e vontade (Lc. 10.21-24)".

Escudados nessa expressa Palavra
de Deus é que podemos realmente
considerar, como um dado fundamen-
tal da verdade transcendental do uni-
verso, que o saber intuitivo do povo

Inculto pode transcender o conheci-
mento dos mais cultos e esse saber é
que se chama Sabedoria Sabedoria
que. no plano político-social, se traduz
pelo imperativo da participação do
povo no Poder e das massas nas elites.
E encerra esse luminoso roteiro dizen-
do aos seus jovens paraninfados: 'Nes-
ta noite, em que comemoramos o en-
cerramento dessa etapa universitária
de vocês, e no início da vida profissio-
nal, deixo-lhes o apelo para que se
tomem "vozes dos que nâo tém voz".
Façam de suas atividades, como jor-
naústas. como publicitários, como re-
laçóes-públicas, um espaço dejiberda-
de à expressão dos oprimidos, ajudan-
do-lhes a contarem sua versão dos
fatos, a preservar a memória de suas
lutas... Deus permita que, ao longo de
suas vidas, vocês enxerguem, com os
olhos da Fé e escutem com Esperança,
os clamores do nosso povo sofrido.

¦ ¦ ¦
Que essas palavras luminosas de

um jovem, que nasceu para a vida
intelectual e para a vida religiosa no
Início da noite que desceu sobre a
nossa terra, correspondem, no seu esti-
lo de requintada simplicidade, à es-
pontãnea e tosca simplicidade da no-
vísslma geração que desperta, na au-
rora deste novo dia, a prova está no
discurso elaborado em conjunto pela
turma de 79 da Faculdade de Enge-
nharia de Sáo Paulo, a que acima me
referi.

Dizem esses jovens engenheiros:"Hoje, que nos despedimos desta vida
(universitária) talvez a profissão co-
mum, que nos possam atribuir, serã a
de construtores de máquinas, edlfl-
cios, circuitos... Mas perguntamos:
construir o qué? Para quem? Será que
construiremos as casas decentes de
que o povo necessita? Fábricas que
não sejam prisões, mas ambientes pa-
ra um trabalho digno? Objetos que
ajudem a melhorar a vida de toda a
população? Será que nosso trabalho
servirá para transformar a atual situa-
çáo? Ou renegaremos amanhã os
ideais de hoje? Hoje, cada vez mais, os
grandes grupos industriais, em geral
companhias de capital multinacional,
necessitam de nosso trabalho apenas
como Instrumento para obtençáo de
seus exorbitantes lucros. Qualquer
discussão sobre a utilidade do que
pretendamos fazer será vista como su-
pérflua e perigosa. Isto, numa era em
que a mesma tecnologia, capaz de
destruir toda a humanidade, poderia
estar a serviço de uma vida digna e
humana para o mundo inteiro... Esse
desafio, porém, não nos desanima".

Essa coincidência dramática entre
a voz de uma personalidade eminente
da elite intelectual e espiritual e a voz
da massa média, ainda anônima de
jovens, que seráo amanhã os técnicos
de massas ainda mais massiflcadas, é
de uma dramaticldade, diríamos, pa-
tética. E mostra como os tempos mu-
daram, entre os idos de 1913, em que
sai da universidade sem ideais preci-
sos e esta aurora de um novo milênio,
em que os Jovens clamam, à beira ou
do fundo do poço, a voz do protesto e
da determinação de subir para mudar.
E de mudar para melhor. Per aspra ad
astra.
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COMPANHIA SOUZA CRUZ
INDUSTRIA E COMÉRCIO

témm

CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por

seu Presidente, Sr. Alan Charles Long, tem a honra de convidar os senhores acionistas para
comparecerem à reunião conjunta das Assembléias Gerais, Ordinária e Extrordinária, a serem realizadas
às 14:00 horas do dia 20 de março próximo futuro, na sede social, situada na Rua Candelária, n° 66,
nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

— exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, das demonstrações financeiras e respectivo
parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1979;
II — destinação do lucro líquido do exercício, nela incluída:
a) distribuição de um dividendo, à razão de CrS 0,21 (vinte e um centavos) sobre o atual número de
ações da Companhia, pagável a partir de 07 de abril vindouro;
b) constituição da reserva legal, nos termos do art. 18 do Estatuto Social, equivalente a 5% do lucro
líquido;
c) transferência do saldo do lucro líquido para a conta "reserva 

para investimentos";
III — destinação do saldo da conta de "lucros acumulados", proveniente de ajustes do exercício
anterior, para a conta "reserva 

para investimentos";
IV — eleição dos Membros dos Conselhos de Administração e Consultivo;
V—fixação da remuneração global anual dos Administradores e dos Membros do Conselho Consultivo;
VI — aumento do capital social através da correção de sua expressão monetária, nos termos do art. 37
letra c do Estatuto Social, de CrS 5.922.201.600,00 (cinco bilhões, novecentos e vinte e dois milhões,
duzentos e um mil e seiscentos cruzeiros) para CrS 8.709.120.000,00 (oito bilhões, setecentos e nove
milhões, cento e vinte mil cruzeiros), sem emissão de novas ações, e com a alteração do valor nominal
de CrS 1,36 (hum cruzeiro e trinta e seis centavos) para CrS 2,00 (dois cruzeiros), em consonância com
os § § 1o e 2o do art. 167 da Lei 6.404 de 15.12.76, com a conseqüente alteração do art. 5o dó Estatuto
Social. i

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
— Eliminação do Capítulo XI — Das Disposições Transitórias do Estatuto Social.
De acordo com o art. 11 do Estatuto só poderão tomar parte nas Assembléias:
a) Os possuidores de ações ordinárias nominativas que exibirão, se exigido, documento hábil de sua
identidade;
b) os titulares de ações ordinárias endossáveis, que exibirão, além da prova de identidade, se exigida, os
respectivos certificados ou documento que comprove o seu depósito na sede da Companhia ou em
qualquer instituição financeira, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, no mínimo;
c) os titulares de ações em custódia, nos termos do art. 41 da Lei 6.404 de 15.12.76, além do
documento de identidade, exibirão o comprovante expedido pela instituição financeira depositária ou a
prova do seu depósito na Companhia, feito com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias;
d) os titulares de ações ordinárias ao portador, que exibirão os respectivos certificados ou o
comprovante do seu depósito na sede da Companhia ou em qualquer instituição financeira, com a
antecedência mínima de 5 (cinco) dias os quais, entretanto, nos termos do § 3o do art. 295 da Lei 6.404,
de 15.12.76 e do art. 48 do Estatuto, não terão direito de voto.
Nos termos do art. 12 do Estatuto, os acionistas poderão ser representados nas Assembléias na forma
dos § § 1o, 2o e 4o do art. 126 da Lei 6.404, de 15.12.76.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1980
ALAN CHARLES LONG

Presidente (P
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EUA ameaçam fazer guerra se tropa russa avançar
Moêcon aumenta
ação da Marinha

John Fialka
Wnhlngton Stor

Washington — Um estudo da
Divisão de Orçamento do Con-
gresso dá a entender que a
União Soviética está em vias de
alterar a natureza de sua Mari-
nha para permitir que se envol-
va na diplomacia de canhonei-
ra no oceano Índico e em outras
áreas do Terceiro Mundo.

O estudo, divulgado quarta-

Nova Deli — O enviado especial do
Presidente Jimmy Carter à índia, Clark
ClifTord. advertiu ontem a Uniáo Soviética
de que todo movimento das tropas soviéti-
cas, estacionadas no Afeganistão, em dire-
çâo ao Golfo Pérsico significará uma guer-
ra com os Estados Unidos. Acrescentou
que a estratégia do Oovemo norte-
americano não é apenas para que os sovié-
ticos saiam do território afegão, mas tam-
bém para que náo "penetrem em qualquer
outro pais".

Depois de uma reunião de 80 minutos
com a Primeira-Ministra Indira Gandhi,
Cllfford — que chega à índia duas semanas
antes da visita do Ministro das Relações

ores da Uraao" Soviética" Andreiu esurao, uivuigaao quana- jürteriores da U-flao" SoViétíCSS ^toZÍ&gft^p* - che«°" • »™T'em entre-iuvu pm.»» u. yjg^ que conselheiros militares norte-
americanos serão enviados ao Paquistão,
junto com as armas que serão fornecidas
ao pais, para que haja certeza de que a
índia náo será seu alvo.

defesa qüinqüenal do Govemo
Carter — a construçáo de bar-
cos de guerra no valor de 34
bilhões de dólares—poderá ser
revista para contra-atacar a
ameaça soviética e estabelecer
uma base naval permanente e
garantida no oceano Índico.

NOVO CONCEITO

Uma maneira de a Marinha
conseguir isto sem gastar mais
dinheiro, diz o estudo, é cons-
truir barcos menores, menos
dispendiosos, inclusive uma
fragata equipada com mísseis
Cruise e submarinos a diesel.

O documento diz que existe"alguma dúvida" quanto à Ma-
rinha poder varrer minas sovié-
tlcas de áreas como o estreito
de Ormuz, na entrada do Golfo
Pérsico, por só existirem três
varredores em atividade.

A maior parte do petróleo lm-
portado pelos Estados Unidos,
Europa Ocidental e Japáo tem
de passar pelo estreito, situado
entre Irã e Omã.

Uma das provas da teoria de
canhoneira da nova Marinha
soviética é o queparece ser um
grande barco movido á energia
nuclear, um cruzador de 32 mil
toneladas que, sob grande sigi-
lo, está sendo equipado com
canhões pesados num estaleiro
do Báltico, próximo a Lenin-
grado."Este desenvolvimento suge-
re um maior interesse soviético
pela capacidade de presença
naval e intervenção", diz o es-
tudo.

Canhoneiras pesadas, o que
para alguns planejadores na-
vais é um retorno às estratégias
anteriores è Segunda Guerra
Mundial, têm sido usadas para
intimidar cidades portuárias e
proporcionar cobertura de arti-
lharia a desembarques anfíbios.

Sem acordt), URSS
mantém ogivas

Washington — Sem o acordo
8ALT-2 e os tratados que lhe
seguem sobre limitações de ar-
mas estratégicas, a União So-
viética poderá aumentar, de ho-
je até 1989, em cerca de 250%
suas ogivas nucleares dirigidas
contra os Estados Unidos —
assegurou ontem o Washing-
ton-Post, citando fontes de ser-
viços de informação norte-
americanos.

Os mais altos chefes dos ser-
viços de informação, acrescen-
tou o jornal, deverão concluir
ainda esta semana novo relato-
rio de estimativas. As mais re-
centos estimativas indicam que
a União Soviética poderia dis-
por, em 1989, de cerca de 14 mil
ogivas nucleares, ao passo que,
no caso de uma aplicação efeti-
va do SALT-2 e sua programa-
çáo até 1985 (data final de sua
vigência) este número não seria
superior a 6 mil.

Segundo o relatório, que se
baseia em previsões objetivas
em matéria militar, os Estados
Unidos não poderiam dispor de
mais do que uma parte das 14
mil ogivas voltadas para os la-
dos dos Estados Unidos, no
mesmo ano. O Presidente Car-
ter pediu recentemente o adia-
mento do debate sobre a retifl-
cação do acordo SALT-2 como
resposta à intervenção soviéti-
ca no Afeganistão.

O Washington Post, que cita
altos funcionários da Casa
Branca, do Departamento de
Estado e do Pentágono, disse
que "as perspectivas de um
mundo sem SALT-2 — táo fria-
mente definidas pelo novo rela-
tório — poderá levar o pais e o
Senado a tomar consciência de
que o acordo SALT-2 é mais do
nunca urgente".

Negociações de
Viena recomeçam

Viena — A 20" rodada de ne-
gociações entre a Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) e o Pacto de Varsóvia,
sobre redução de tropas no cen-
tro da Europa, teve inicio on-
tem em Viena, com os delega-
dos ocidentais dizendo que a
intervenção soviética no Afegã-
nistão prejudicou os entendi-
mentos e os do Oriente dizendo
que nào vêem "nenhuma rela-
çáo" entre as duas coisas.

O Embaixador polonês, Ta-
deusz Strulak, falando numa
entrevista coletiva à imprensa,
disse que não há possibilidadede progresso algum com base
nas propostas da Europa Oci-
dental apresentadas em fins do
ano passado. Aurélio Fernan-
dez, porta-voz da OTAN, obser-
vou que esse comentário se ba-
seava numa "breve avaliação
das propostas ocidentais", e
não era "uma resposta defini-
tiva".

CASO OMISSO

Fontes chegadas às negocia-
ções disseram que o Embaixa-
dor de Luxemburgo, Edward
Molitor, disse numa sessão a
portas fechadas que fatos ocor-
ridos "em outras partes ensom-
breceram o processo de disten-
sào". E teria acrescentado: "Os
delegados ocidentais nào po-•em fazer caso omisso desse
fato, mas, ao contrário, lamen-
tá-lo, porque diminui o nível de
confiança mútua indispensável
em toda negociação sobre de-
sarmamento".

Desvio
Mas disse apenas que, "caso venhamos

a descobrir que as armas náo são utiliza-

das com os objetivos a que nos propomos,
consideraremos isto um grave desvio, nas
intenções do Paquistão", embora tenha
destacado que "náo significarão um perigo
para a índia, assegurando que só servirão
para repelir ataques soviéticos através da
fronteira com o Afeganistão.

Apesar de tudo Cllfford garantiu que o
armamento náo representa, em última
analise, a aprovação do Govemo de Jim-
my Carter ao regime militar do Presidente
General Zia Ul-Haq, explicando que "é do
interesse da paz" o apoio econômico e
militar dos Estados Unidos ao Paquistão.

Segundo ele. a conversa que teve com a
Primeira-Ministra da índia " demonstrou
um excelente entendimento das bases das
respectivas posições, o que conduz a espe-
rar que qualquer divergência que exista
poderá ser resolvida". Observadores consi-
deraram, então, que Indira Gandhi se limi-
tou a manter sua posiçáo contrária ao
armamento do Paquistão e um analista
indiano até declarou que os Estados Uni-
dos "tentaram vender à índia sua estraté-
gia e, por isso, nos enviaram seu maior

mercador. Mas nós náo compramos. Ainda
somos contra o fornecimento de armas ao
Paquistão e ainda tememos que essas ar-
mas sejam utilizadas contra a índia".

Um porta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores disse sobre as conversa-
çóes de ClifTord com Indira que seu Gover-
no "náo perdoa o fornecimento de armas"
ao Govemo de Islamabad. Durante um
jantar de recepção ao Chanceler da Aus-
tria, a própria Indira reafirmou suas pala-
vras ao Parlamento, dizendo que "a Intro-
missão de outros paises neste processo
(desenvolvido pela índia para abrandar
diplomaticamente as tensões) pode ser fú-
til, na melhor das hipóteses, se náo pernl-
ciosa, e por isso nós a recusamos".

Em entrevista publicada ontem pelo
jornal Passe Será. de Roma, Indira Gandhi
afirmou que "a Uniáo Soviética está obse-
cada pela China. Se Estados poderosos
como os Estados Unidos e China assinam
acordos conjuntos e armam o Paquistão,
Moscou trata de influenciar o Afeganistão,
exatamente como antes com o Xá do Irá.
A União Soviética se sente ameaçada e
uma reação de qualquer tipo é esperada".

Dobrynin promete retirada a Hammer
Los Angeles — Armand Hammer. presi-

dente da Ocidental Petroleum Co e tradi-
cional parceiro comercial da Uniáo Sovié-
tica, desde os tempos de Lênin, revelou
ontem que o Embaixador soviético em
Washington, Anatoly Dobrynin, lhe asse-
gurou, há dois dias, que Moscou vai retirar
suas tropas do Afeganistão."Mas", acrescentou Hammer, "Dobry-
nln náo quis comentar a sugestão que lhe
flz, no sentido de que a União Soviética
divulgasse logo prazos para essa retirada.

Acho, contudo, que ele foi sincero, quando
me garantiu que os russos pretendem tirar
suas tropas do Afeganistão. Acredito nele,
pois nunca me mentiu"

Explicações
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Falando ontem em reunião do Conselho
da Indústria Manufatureira, Hammer, que
está com 82 anos, explicou: "Há apenas

Robtrt Grotimon

dois dias, fui visitar Anatoly Dobrynin em
Washington, velho amigo meu que está
num hospital tratando de um tumor ma-
ligno no cólon. Perguntei-lhe como é que
toda essa confusão tinha acontecido. Brin-
cando, respondeu: "É assim, mai viro as
costas e algo acontece". Perguntei-lhe en-
tão qual o motivo. Dobrynin me disse que
a intervenção militar fora motivada pelo
assassínio do Presidente afegão por um
assessor conhecido como hostil à União
Soviética".

Dovid Uvir»

Clark Clifford

Talento especial para
salvar Presidentes

Alto, elegante, 73 anos e um bem-sucedido advogado— entre seus clientes estáo algumas das mais conhecidas
multinacionais sediadas nos Estados Unidos — ClarkClifford tem o talento especial para surgir nos momentos
críticos: foi assessor especial de Harry Truman eformu-
leu uma estratégia para salvar o Presidente de umaderrota quase certa na campanlw. presidencial de 1948;
ajudou a convencer o Presidente Lyndon Johnson, como
Secretário de Defesa, de que a retirada era preferível àderrota norte-americana no Vietnam: e já foi convocado
pelo Presidente Carter a dar sua colaboração na condu-
çáo da política externa.

Um dos arquitetos da doutrina Truman, (que estabe-
leceu as diretrizes do intervencionismo anticomunista
norte-americano em várias partes do mundo), Clifford
deixou o Governo em 1948, para se dedicar ao Direito em
Washington. Em 1960 foi convocado para integrar o stafT
de John Kennedy e atuou nas investigações dos serviços
de informação sobre o fiasco da Baía dos Porcos. Depois
da morte do Presidente, continuou assessorando o suces-
sor, Lyndon Johnson, e fes várias viagens ao Vietnam.
Em janeiro de 1968 foi nomeado Secretário de Defesa, em
substituição a Robert McNamara.

Quando era conselheiro confidencial de Johnson,
Clifford preferira uma linha dura e militante em relação
à guerra do Vietnam, mas depois que assumiu a chefia
do Pentágono, ele passou a se referir ao conflito usando
expressões de desprendimento, acomodação e pacifica-
çâo; afinal, tornou-se convencido de que os Estados
Unidos não teriam condições de ganliar a guerra. Comos republicanos, Nixon à frente, no Poder, Clifford voltou
á sua banca de advogado, mas ofereceu ao Presidente
uma fórmula que, acreditava, permitiria encontrar uma
saída para a guerra. Seu plano previa a retirada gra-dual das forças norte-americanas e uma data final de
1970 — para a saída total.

Ao Presidente Carter ele já servira no começo de
1977, quando o Secretário de Estado. Cyrus Vance,
indicou-o seu emissário especial para mediar as diver-
gèncias entre a Grécia e a Turquia sobre Chipre. Clifford
visitou a ilha, mas náo conseguiu nenhum acordo. Ò quenào prejudicou sua fama de sempre ajudar os Presidente
nos momentos difíceis, Ele está em nova missào, dessa
vez na índia, esperando corresponder à afirmação de
um antigo amigo: " Tudo o que Clifford executa, o faz em
grande estilo". No estilo de quemfreqüenta as mais altasrodas da sociedade norte-americana e os corredores do
Poder em Washington.

Armand Hammer

Um homem de negócios
com a bênção de Lenine^

Médico que pouco conviveu com a Medicina, Armand
Hammer, que fez sua primeira fortuna com os russos, è
hoje um dos grande magnatas do petróleo. Desde meni-
no, procura e encontra razões para andar pelo mundo.
Mecenas itinerante, dedica-se agora a mostrar suas
famosas coleções de arte, financiando museus e exposi-
ções. Sua amizade com os soviéticos vem de longe.- Em 1921, quando os russos viram seu país assolado
por intermináveis ondas de fome e epidemias, Hammer,
que mal tinha recebido seu diploma de médico na
Universidade de Columbia, compra um hospital de cam-
panha e parte para a Uniáo Soviética, para socorrer
uma naçáo que estava sendo arrasada pelo tifo. Nos
Urais, viu então de perto as trágicas imagens de um povodoente e que nada tinha para comer."Indiscrüível", contou Hammer. "Ali se contavam os
mortos aos milhares. Em torno do trem em que viajava-
mos, crianças se atropelavam pedindo pão. Certo dia, eu
disse a um funcionário que nos acompanhava: "Por quevocês náo compram trigo norte-americano? Por menos
de um dólar, terão um saco cheio. Há muito trigo
sobrando por lá. Chegam até a incinerá-lo. Em troca,
vocês nos pagariam com riquezas da terra: peles, mine-
rios, couros, madeiras".

Lenine chamou-o ao Kremlin e explicou: "Nâo tenho
necessidade de médico que cure tifo, mas sim de homem
de negócios que ajude a salvar a vida de nosso povo.Nossa política econômica vai mudar. Pretendemos con-
vidar estrangeiros, oferecendo-lhes concessões. Você vai
ser o primeiro concessionário na Uniáo Soviética. Esco-
lha logo os setores que mais o interessarem".

Hammer requereu a exploração de uma mina de
amianto e autorizações para negociar rui Rússia mate-
rias-primas em troca de equipamentos. Associou-se a
Henry Ford e juntos organizaram uma empresa russo-
americana. Hammer levou tratores para a Uniáo Sovié-
tica que deram partida à mecanização da agricultura no
país.

Instalou na Rússia 37 sociedades norte-americanas."Aos 23 anos eu já era tão rico que cheguei o pensar em
não pensar mais em dinheiro para o resto da vida". Mas
quando Staiin empolgou o Poder no Kremlin e a políticaeconômica soviética mudou de rumos, suas concessões
foram abolidas.

Aos 59 anos, recomeça nova carreira no mundo dos
negócios. Compra uma pequena sociedade, a Occidental
Petroleum, por 50 mil dólares. Em pouco tempo, é a
segunda empresa de petróleo do mundo. Seu bom rela-
cionámento com os soviéticos, apesar de tudo, nunca
sofreu interrupção.

Embaixador podia estar morto
Nova Iorque — O Departamento Fe-

deral de Investigações (FBI) está invés-
tigando uma operação de sabotagem no
Aeroporto John Kennedy que poderia
ter causado a morte do Embaixador
soviético nos Estados Unidos, Anatoly
Dobrynin. no dia 18 de janeiro passado.

A hipótese mais aceita, segundo o
jornal Daily News, é a de que o compu-
tador da torre de controle do aeroporto

tenha sido alvo de sabotagem, para
provocar a entrada do jato da Aeroflot,
que transportava Dobrynin, em espaço
aéreo já reservado para outros aviões.

O avião poucou sem problemas e,
segundo funcionários do Aeroporto,"por puro milagre". Um funcionário do
Governo americano declarou ao jornal*."Imagine as repercussões internacio-
nais, se o avião russo, trazendo- uma
personagem de tamanha importância.

sofresse acidente por causa de sabota-
gem, num momento como esse".

Embora tenha desembarcado em se-
gurança, Dobrynin foi prejudicado pela
decisão dos funcionários de terra do
Aeroporto, que se recusaram a descarre-
gar o avião, em protesto contra a inter-
venção no Afeganistão. Sete horas de-
pois do pouso, mudaram de idéia, aten-
dento a um pedido da Casa Branca.

Washington poderá
operar base naval a
Oeste da Austrália

Washington — O Primeiro-
Ministro australiano Malcolm
Fraser ofereceu ontem a Base.
Naval de Cockburn, na Austrá-
lia Ocidental, como área de ma-
nobra para as Forças Armadas
norte-americanas e prometeu
maior envolvimento de seu pais
nas operações de patrulhamen-
to do oceano Índico.

Fraser considerou "multo pe-
rigosa" a situação criada pela
Intervenção soviética no Afegã-
nistão porque a ocupação da-
quele pais poderá ter como des-
dobramento a invasão do Irá e
o controle sobre parte da pro-
dução de petróleo. Ele prome-
teu ainda colaborar para solu-
çáo da crise dos 50 reféns presos

em Teerà, aumentar os gastos
militares e buscar maior coope-
ração no comércio de carvaáo e
intercâmbio de tecnologia pe-
troquímica.

A Austrália jâ cortou a expor-
taçào de cereais, matérias-
primas e tecnologia à União So-
viética e o Govemo recomen-
dou ao Comitê Olímpico Nacio-
nal que boicote as Olimpíadas
de Moscou. Fraser afirmou que
existe uma "identidade de opi-
nióes" entre seu pais e os Esta-
dos Unidos e disse que o Presi-
dente Carter e o Secretário de
Estado Cyrus Vance receberam"calorosamente" as medidas
australianas.

Aliados ocidentais
planejam reunião

Joseph Albrighl

Washington — Os Estados
Unidos e seus seis principais
aliados ocidentais estão plane-
jando uma reunião de alto ni-
vel, este mês, em resposta à
Invasão soviética do Afeganis-
táo, segundo fontes diplomãti-
cas ocidentais.

Entre os temas que deverão
emergir no conclave estào o
apelo do Presidente Carter a
um boicote dos Jogos Olimpi-
cos. em Moscou, caso as tropas
soviéticas náo sejam retiradas
ate 20 de fevereiro.

RESPOSTA AO DESAFIO

Três fontes aliadas disseram
que os encontros deverão reali-
zar-se, quase certamente, a ru-
vel de chanceleres, com o Se-
cretário de Estado Cyrus Vance
à frente da delegação norte-
americana. Contudo, uma
quarta fonte disse que era pos-sível que Chefes de Estado, ln-
clusive o Presidente Carter,
chefiassem as delegações."Esta parte amda se acha em
discussão", declarou uma auto-
ridade norte-americana. "Náo
está nada acertado em defini-
tivo".

As sete nações que deverão
participar do encontro são Es-
tados Unidos, Alemanha Oci-
dental. França, Grà-Brctanha,
Itália, Canadá e Japão. Dessas,
somente a Grã-Bretanha e o
Canadá apoiaram o boicote
olímpico proposto por Carter.
Os aliados sem dúvida devota-
rão seu tempo a outros temas,
inclusive medidas para econo-
mizar petróleo e uma maior
prontidão militar.

Embora não se tenha anun-
ciado o local, a maioria dos
diplomatas acredita que o en-
contro, a se realizar no final de
fevereiro, será na Europa oci-
dental.

A primeira notícia sobre os
planos surgiu em Atlanta,
quando Peter Hermes, Embai-
xador da Alemanha Ocidental

Th» N»w .Ofk TlITtM

em Washington, disse a um gru-
po de jornalistas que era "pro-
vável no futuro próximo" uma
reunião de alto nivel entre os
aliados ocidentais."Acho que é muito importan-
te encontrarmos uma nova res-
posta ao desafio soviético", de-
clarou. "No momento, os Esta-
dos Unidos já deram algumas
respostas, mas não a resposta
completa". O Embaixador ale-
mão declarou que seu pais é a
favor de uma ampla resposta"nos campos político, económi-
co e militar". Hermes disse que
um esforço para trazer estabili-
dade ao Oriente Médio deve
envolver o Irã, "porque é multo
Importante que tenhamos o
apoio dos países islâmicos".

GENSCHER, O AUTOR

A Alemanha Ocidental e ou-
tros aliados poderão se aprovei-
tar da reunião de chanceleres
para pedir que os Estados Uni-
dos afrouxem suas sanções eco-
nõmicas contra o Irá, que com-
pllcaram o sistema bancário
europeu sem conseguir a liber-
taçâo dos 50 reféns norte-
americanos detidos em Teerá.

As fontes disseram que o Mi-
nistro do Exterior alemão,
Hans-Dietrich Genscher, foi o
primeiro diplomata a propor a
reunião. Genscher teria levan-
tado a Idéia recentemente em
seu encontro particular com
Vance em Washington. Várias
fontes disseram que os Estados
Unidos reagiram favoravelmen-
te, deixando a França como o
principal entrave á sua reali-
zaçào.

Os Chefes de Estado desses
sete aliados vinham planejando
uma nova reunião de cúpula
econômica no final de junho,
numa das ilhas de Veneza, e os
chanceleres dos paises da
OTAN tèm encontro marcado
em maio, em Ancara, na Tur-
quia, para uma de suas periõdi-
cas conferências.

Washington deu 5
avisos a Moscou

Washington — Os serviços de
Informação norte-americanos
detectaram um aumento no nú-
mero de soldados soviéticos na
fronteira com o Afeganistão,
em fins de novembro e começos
de dezembro, semanas antes da
intervenção de Moscou naquele
país, revelou ontem o principalespecialista em assuntos sovié-
ticos do Govemo.

Marshall Shelman, assessor
especial do Secretário de Esta-
do para assuntos soviéticos,
acrescentou, em seu depoimen-
to na Câmara dos Deputados,
que os Estados Unidos entáo
advertiram Moscou, cerca de
cinco vezes, que uma interven-
ção militar no Afeganistão teria
certamente sérias conseqüén-
cias. A Uniáo Soviética, apesar
disso, desafiou tais advertén-
cias, instalou novo Govemo em

Cabul e enviou perto de 85 mil
soldados ao Afeganistão.

ERRO HISTÓRICO

Para Shelman, a decisão de
invadir o Afeganistão foi "um
erro de cálculo de proporções
históricas", que catalizou a opi-
nião mundial contra Moscou e"virtualmente uniu o mundo
muçulmano contra a União So-
viética". Talvez a intervenção
tenha sido feita em razão de
Moscou temer a instalação de
um regime "violentamente an-
ti-soviétlco em Cabul", expli-
cou. Os soviéticos estariam
preocupados com o ressurgi-
mento do islamismo no Irá e
com a possibilidade de que se
espalhasse pelo Afeganistão,
invadindo a fronteira sul da
Uniáo Soviética.

Pravda" faz ameaça ao
Governo do Paquistão

Moscou — O Pravda exortou
ontem o Govemo paquistanês
a "refletir bastante" antes de
dar autorização aos Estados
Unidos para usarem seu territó-
rio, com o propósito de "come-
ter uma agressão em região
próxima à União Soviética". A
advertência velada ao Paquis-
táo apareceu em meio a um
comentário sobre a próxima vi-
sita a Islamabad do assessor de
segurança nacional do Presi-
dente Carter, Zbignlew Brze-
zinski.

"Seu propósito é criar condi-
ções a longo prazo para levar
adiante a política americana de
intervenção nos assuntos inter-
nos do Paquistão e de outros
paises do Oriente Médio e do
Extremo Oriente", denuncia o
jornal do PC soviético, acres-
centando:

"Viajam como instigadores,
realizadores de planos que na-
da têm a ver com a defesa da
paz, prosperidade e estabillda-
de naquela região."

PC do B acha invasão"gesto insolente"
São Paulo — "Nós, do PC do

B, condenamos sem vacilações
a agressão soviética ao Afegã-
nistão", declarou ontem o Sr
João Amazonas, dirigente do
Partido Comunista do Brasil —
PC do B—ao comentar a inter-
vençáo do Govemo de Moscou
no Afeganistão, apoiada há
poucos dias pelo secretário-
geral do Partido Comunista
Brasileiro — PCB — Sr Luis
Carlos Prestes.

Na opinião do Sr Joào Ama-
zonas "quem luta de verdade
pela independência nacional e
pelo socialismo nào pode. de
forma alguma, compactuar
com o gesto insolente do Go-
vemo moscovita. Se o faz, reve-
Ia inconseqüência e demonstra
que espécie de independência
pretende—uma independência
de muletas, incapaz de susten-

tar-se com as suas próprias
forças".

Meio milhão de refugiados
afegãos precisam com urgência
de alimentos, roupas e abrigo
para enfrentar os rigores do in-
vemo nas montanhas do Pa-
quistão, afirmaram funciona-
rios da Cruz Vermelha em Ge-
nebra, ao iniciar o levantamen-
to de fundos — no minirao 23
milhões de dólares — para fi-
nanciar o programa de ajuda,
lançado ontem.

Os fundos serão remetidos ao
Crescente Vermelho paquista-
nès — equivalente à Cruz Ver-
melha — para distribui-los en-
tre os fugitivos. Entre as neces-
sidades mais urgentes, pode-se
enumerar: remédios, tendas de
campanha, agasalhos e cober-
tores. sapatos, roupas, fogões
portáteis, veículos e combusti-
veis

Poetisa
pede por
Sakharov

Moscou — Uma conhecida
poetisa soviética. Bella Akhma-
tulina. não identificada com os
dissidentes, anunciou ontem,
publicamente, seu apoio ao flsi-
co Andrei Sakharov. confinado
pelas autoridades na cidade de
Górki. Num poema distribuído
entre amigos, em Moscou, ela
escreveu:" Temo por ele, e tam-
bém pela humanidade"

Também em Moscou, a mu-
lher de Sakharov, Yelena Bon-
ner, Informou ontem que fora
convocada pelo Procurador da
Capital para uma entrevista
hoje e manifestou o temor de
também ser condenada a resi-
dência forçada em Górki. a
mais de 400 quilômetros de
Moscou, como ocorreu a seu
marido a 22 de janeiro passado.
A PRIMEIRA

A declaração feita por Akh-
matullna em favor de Sakharov
foi a primeira feita por uma
destacada figura cultural sovie-
tica que amda goza dos favores
oficiais. Ate agora, ela jamais
escrevera uma linha sobre poli-
tica. Mas participou, no ano
passado, de uma frustrada ten-
tativa de 23 escritores soviéti-
cos para trabalhar dentro do
sistema com vistas a afrouxar a
censura oficial.

Um catálogo da obra desses
autores, intitulado Metropol,
foi confiscado pelas autorida-
des. mas Bella Akhma tulina. ao
contrario de cinco outros cola-
boradores da publicação, náo
renunciou nem foi exluida da
Uniào de Escritores Soviéticos,
órgào oficial. Ontem, ao anun-
ciar seu apoio a Sakharov, ela
disse;-"Eu simplesmente náo
podia ficar calada."

O semanário soviético Tempo
Novo. órgáo chegado ao Minis-
tério de Relações Exteriores,
afirma em seu último número
que Sakharov náo está "preso"
nem "no exílio", mas apenas
submetido a "confinamento ad-
ministrativo fora de Moscou".
Qualificou a medida tomada
contra ele "muito indulgente
com um homem que violou, ob-
viamente, os interesses de sua
pátria e a lei".

A revista disse também que
Sakharov talvez atada enfrente
punições mais severas, porque
os promotores soviéticos tèm
material suficiente para fazer
acusações contra ele. A infor-
maçáo, que parece uma adver-
tência, parece indicar que as
autoridades podem estar exa-
minando a possibilidade de to-
mar medidas mais drásticas
contra o dissidente."Estabeleceu-se recentemen-
te, com segurança, que ele pas-
sou ou tentou passar para o
exterior certas Informações so-
bre os mais sérios problemas de
nosso esquema de defesa", diz a
publicação. Acrescenta que as
atitudes de Sakharov se rela-
cionam com forças anti-
socialistas no Ocidente e não
com a defesa dos direitos hu-

Seqüestro
na RDA
fracassa

Berlim — Com a ajuda de
passageiros, os tripulantes de
um avião da Alemanha Orien-
tal impediram que dois homens
seqüestrassem o aparelho para
a Alemanha Ocidental. A agên-
cia ADN nào forneceu detalhes
a respeito do frustrado ato de
pirataria aérea, que culminou
na prisáo de ambos.

O avião, um Qyushin-18 da
empresa aérea alemá-oriental
Interflug, fazia o võo Erfurt-
Berlim Oriental, na noite de
quarta-feira. O centro de segu-
rança aérea mantido pelas qua-
tro potências em Berlim Oci-
dental Interceptou um sinal de
alarma contra seqüestro, entre
o avião e a torre do aeroporto
de Schoenfeld. Tudo foi prepa-
rado no aeroporto para permi-
tir o desembarque dos passa-
geiros.

A nota da ADN ê curta e
afirma apenas que "as ações
cautelosas do piloto, da tripula-
çào e dos passageiros fizeram
malograr os planos criminosos
dos dois culpados, que foram
detidos". 

Japonês cria
seu próprio
Exército

Paris — Alarmados com a hi-
pótese dos soviéticos invadi-
rem o Japão ou outras nações
asiáticas, multimilionários ja-
poneses estào criando um Exér-
cito secreto, comandado por
mercenários franceses e sul-
vietnamitas, sob o nome de
Operação Samurai. A informa-
ção é do semanário francês
VSD, segundo o qual os indus-
triais japoneses patrocinadores
dessa força armada não tèm a
menor confiança em seu Exér-
cito.

Segundo os empresários en-
volvidos na Operação Samurai,
além de não merecer confiança,"pois só age com ordens do
Poder político", o Exército ja-
ponès dispõe de munição para
apenas "18 minutos de guerra,
no máximo". Os multimilioná-
rios temem, sobretudo, que a
URSS se apedere do Paquistão
e Arábia Saudita, "fechando as
torneiras ao petróleo".

As unidades do Exército se-
creto terão, nas fileiras, muitos
muçulmanos e gente que sabe
falar russo, pois nâo é descarta-
da a possibilidade de invasão
ria União Soviética.

mi
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Renuncia Giap, o General^ue derrotou os EUA
EUA esperam libertação
dos reféns com otimismo "ayatoikh

Carnaval de
Nice hão tem

Washington — É perceptível o otimismo em
círculos oflclais norte-americanos quanto á pró-
xima libertação dos 50 reféns mantidos na
Embaixada dos Estados Unidos em Teerá, de-
pois da eleição de Abol Hassan Bani Sadr para
Presidente do Irã. "Tenho a impressão de que
se abrem novos caminhos para a sua liberta-
çâo", disse com um grande sorriso, quarta-feira
à noite, o Senador Frank Church, presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Senado,
depois de se avistar com o Secretário de Estado
Cjnrus Vance.

O porta-voz do Departamento de Estado,
Hodding Carter, não descartou a possibilidade
de os 50 reféns serem entregues a uma terceira
parte, como a Cruz Vermelha, caso não haja

acordo sobre a instauração de um tribunal d*
ONU para julgar o reinado do Xá Mohammed
Reza Pahlavi. Embora náo tenha havido um
pronunciamento oficial explícito sobre a elei-
çáo de Bani Sadr, Vance declarou segunda-feira
que os Estados Unidos desejam "trabalhar com
as autoridades iranianas para resolver a. crise".

Numa conversação telefônica de quatro ml-
nutos, quinta-feira, com o Premier canadense
Joe Clark, o Presidente Carter pediu-lhe que
recebesse e transmitisse ao povo do Canadá o
agradecimento do povo norte-americano pelo
gesto de "coragem politica e pessoal" que per-
mltiu a fuga dos seis norte-americanos refugia-
dos desde novembro do ano passado na Embai-
xada do Canadá em Teerã.

Americanos deliram com Canadá

Washington — "Merci Beaucoup" - diz a
faixa colocada no quinto andar do prédio de
escritórios em frente à Embaixada do Canadá
nesta Capital. Dois andares acima de outra
mensagem aos diplomatas do pais vizinho:"Thank You, Canadá".

Estas foram algumas das várias manifesta-
ções dos norte-americanos em agradecimento
aos canadenses pela operação de resgate que
retirou do Irã seis funcionários da Embaixada
dos Estados Unidos que permaneciam escondi-
dos na representação diplomática do Canadá,
em Teerá, desde 4 de novembro, quando a
Embaixada norte-americana, naquela Capital,
foi tomada por militantes iranianos que, desde
então, mantém outros 50 norte-americanos co-
mo reféns no local.

Parece filme

Os canadenses mantiveram seus colegas
estrangeiros escondidos no local durante todo
esse tempo, deram-lhes passaportes e, com a
ajuda da Agência Central de Informações dos
Estados Unidos (CIA), conseguiram-lhes falsosvistos de saída. Sa Ultima segunda-feira, todos
fugiram de Teerã, americanos e canadenses. E
o Governo de Ottawa mandou fechar sua re-
presentação no Irá.

O Governo iraniano está enfurecido com o
truque e o Chanceler Sadegh Ghotbzadeh de-
clarou que o Canadá "vai pagar" pelo que ele
chamou de "violação flagrante do Direito In-
ternacional". Mas, americanos e canadenses
estão jubilantes com o feito e mal podem conter
o entusiasmo."É tudo muito romântico" — disse Susan
Copenhaven, 27 anos, da firma Meridien House
International, que pendurou a faixa ent francês
para fora de sua janela, diante da Embaixada
do Canadá. "Parece um daqueles fumes da
Segunda Guerra Mundial em que o Charlton
Heston é salvo pela resistência francesa".

O First National City Bank de Nova Iorque
colocou anúncio de pagina inteira no The New
York Times de ontem, com a mesma mensagem
de "Thank you, Canadá" e um pequeno texto

Sílio Boccanera
Correspondem*

elogiando "a grandeza do Canadá (E) de um
povo que ousa desafiar as forças de opressão".
Anúncios semelhantes começam a aparecer em
cartazes através dos Estados Unidos, inclusive
um na Ambassador Bridge, em Detroit, uma
das ligações por terra entre os dois países.

O furo adiado

Coube a um jornalista canadense revelar o
segredo da escapada dos seis americanos, bem
como de sua presença há dois meses na Embai-
xada do Canadá no Irá. Mas Jean PeUetíer, de
La Presse, Montreal, só deu seu furo mundial
no dia seguinte ao fechamento da Embaixada
de seu país em Teerã e ao embarque para o
exterior de todo o pessoal que a ocupava —
embora soubesse de tudo desde 10 de dezembro,
quando confirmou o fato com fontes do Gover-
no canadense.

"Nenhum furo vale a vida de um ser huma-
no" — explicou Pelletier, de 31 anos, correspon-
dente do La Presse em Washington.

Mas Pelletier náo era o único jornalista a
saber da existência dos seis americanos na
Embaixada do Canadá em Teerá. Pelo que
apurou aqui, The New York Times, as revistas
Time e Newsweek e as cadeias de televisão
CBSe NBC também conseguiram obter a infor-
mação há algum tempo. Mas ninguém a di-
imlgou.

Todos consideraram que os seis refugiados
na Embaixada canadense, bem como os fundo-
nários desta representação diplomática, corre-
riam perigo se o fato se tornasse público. Al-
guns destes órgãos de imprensa chegaram a
receber pedidos da Casa Branca e do Departa-
mento de Estado para que evitassem divulga-
ção da notícia, a fim de proteger as pessoasenvolvidas.

Voluntariamente, e sem contato uns com os
outros, os jornalistas que sabiam do segredo,
mesmo atuando num dos mercados de impren-
sa mais competitivos do mundo, se resignaram
a náo dar o furo.

Poris/UPI
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O Embaixador Taylor não comentou a participação da CIA no resgate

Diplomatas passam noite em base
Base Aérea de Dover — Os seis americanos

que fugiram do Irá com ajuda canadense, pas-saram a noite de quarta para quinta-feira na
Base Aérea de Dover, em Delaware, e ontem
voltaram a Washington, na companhia de fami-
liares.

Horas antes da declaração, feita pelo asses-
sor de Imprensa da Base, Comandante Robert
Green, o porta-voz do Departamento de Esta-
do, Hodding Carter, disse que a Chancelaria
queria ter certeza de que nenhum dos diploma-
tas daria entrevistas que pudessem pôr em

perigo a vida dos 50 americanos restantes em
Teerã.

Em Paris, o Embaixador Ken Taylor disse
que "em alguns momentos difíceis" chegou a
duvidar do salvamento dos seis diplomatas.
Taylor recusou-se a dar maiores detalhes sobre
a operação, que qualificou de "espetacular". Os
jornalistas queriam indicações, da boca do di-
plomata, a respeito da participação da CIA no
episódio. Ken Taylor, 46 anos, está junto com
sua mulher, e nào disse quando voltará a Ot-
tawa.

Choques com curdos aumentam
• Teerá — Pelo menos 10 pessoas morreram e

20 ficaram feridas em combates na localidade.
de Kamyaran, perto de Kermanshan, no Cur-
distáo, entre os militantes autonomistas curdos
e a Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo
a imprensa iraniana, os rebeldes dinamitaram
uma ponte e, para retirar os feridos da zona de
conflito, foram utilizados helicópteros.

Por outro lado, os guardas revolucionários
da cidade de Paveh, situada a Noroeste de
Kermanshan, chegaram a pedir reforços ao
QUartel-General de Kermanshan, depois de um
número náo determinado de baixas, incluindo
vários feridos. Há ainda informações de que, na
cidade de Bihar, os curdos estão realizando
bombardeio contra a guarda revolucionária,
que também teria pedido reforços.

Conflito feriu 40 em Teerã

Teerá - Um genro do ayatollah Khomeiny,
Shohabeddin Ehsraghi, teve de ser enviado
como representante do lider da revolução para
acabar com conflitos armados entre membros
dos mujahedln (guerrilheiros islâmicos) efaná-
ticos religiosos, na noite de quarta para quinta-
feira. Mais de 40 feridos foi o resultado do
conflito iniciado após o término de uma mani-
festaçáo dos mujahedln no campo de futebol da
Universidade de Teerá.

Foi a maior concentração já organizada
pela esquerda islâmica após a vitória da revo-
lução. As 80 mü pessoas reuniram-se para
ouvir um agressivo discurso do líder dos mu-
Jahedin, Mahmoud Rajavi, que lembrou a morte
do primeiro "mártir" de sua organização, as-
sasstnado pela polícia do Xá há oito anos, e a
do último, um trabalhador espancado pelos
falangistas quando grudava um retrato de Ra-
javi durante a última campanha eleitoral, há
duas semanas.

Choques entre os mujahedln e os fanáticos
religiosos, para os quais essa organização fun-
dada pelo ayatollah Taleghani (já falecido) não
passa de um perigoso desvio do Islã, tem-se
repetido quase diariamente, incluindo tiroteios
e brigas de rua. O conflito na universidade

William Waack
Cof fm ponosnM

superou todas as outras em termos de duração
e violência.

Intimidados pela presença de tanta gente no
campo tradicionalmente reservado para as
missas de sexta-feira, os falangistas esperaram
até o final do discurso de Rajavi para atacar
alguns manifestantes isolados. Preparados pa-ra a possibilidade de conflito, o corpo de segu-
rança do mujahedin entrou em ação e prendeualguns dos provocadores na biblioteca da uni-
versidade, apreendendo facas e cassetetes.

Chamada a intervir, a Guarda Revoluciona-
ria libertou os detidos, que foram incitados pelocomitê religioso local a atacar novamente os
Mujahedin. Por volta da meia-noite, as brigas
transformaram-se num intenso tiroteio dentro
da universidade, até que chegou o representan-
te do Imã.

Os falangistas exigem de Khomeiny quedeclare os Mujahedin como organização ilegal,
e dizem ter obtido do representante do lider darevolução a promessa de que isto acontecerátão logo o Imã se recupere dos problemascardíacos. Por sua vez, os Mujahedin acusamas autoridades locais — comitês religiosos e
guardas revolucionários — de cumplicidadecom os falangistas, que nunca são presos.

Paris (Do correspondente) —
A efigie do Prefeito de Nice,
Jacques Medecin, substituirá a
do ayatollah Khomeiny, na or-
namentaçáo do carnaval de Ni-
ce, que começará amanha e se
prolongará até dia 19 de feve-
retro.

Há três semanas, quando des-
cobriram entre os imensos qua-
dros de três metros de altura
para a ornamentação, um retra-
to do Imã Khomeiny que, como
vedete de circo, cuspia fogo,
envolto em serpentes e fazendo
malabarismo com imensos
anéis, observado por um ridícu-
lo elefante, jovens que moram
na Côté d'Azur começaram a
criar um caso só resolvido oh-
tem, aparentemente com a ln-
terferência do Chanceler da
França.
RECLAMAÇÕES

Furiosos com esta "injúria"
ao chefe religioso, os jovens ira-
nianos reclamaram na Prefei tu-
ra, pedindo para desaparecer
imediatamente com o quadro.
O diretor do Comitê da Festa,
em principio divertido pelo epi-
sódio inesperado, recusou-se
por duas vezes e, depois, diante
das ameaças persistentes, apre-
sentou queixa à policia.

Mas, aem dúvida por inter-
vençáo do Prefeito de Nice, Jae-
quês Medecin, ex-Secretário de
Estado, finalmente mudou de
politica e decidiu retirar a efigie
incrimlnadora. Entretanto,
murmura-se em Nice pelo Mi-
nistro das Relações Exteriores.

Em todo caso, Jacques Mede-
cin preferiu deixar de lado os
gozadores e náo se arriscar a
provocar incidentes diplomáti-
cos ou simplesmente inciden-
tes, durante o carnaval. Por is-
so, pediu que ele mesmo, com
sua nova esposa americana,
substituísse o ayatollah, na for-
ma de caricatura, bem enten-
dido.

£ necessário lembrar, no en-
tanto, que a susceptíbllidade
dos khomelnystas neste caso,
por mais ridícula que pareça,
náo foi a única. Em 1977, o
Ministério Público determinou
o confisco de máscaras que re-
presentavam o Presidente Va-
lery Giscard d'Estaing.

Definitivamente, os podero-
sos deste mundo, do Ocidente
ou do Oriente, não tém nenhum
humor.

Pirataria
xiita falha
no Líbano

Beirute - Armados com plsto-
las e granadas, três muçulma-
nos xiitas libaneses tentaram
seqüestrar um aviáo da Air
France, que ia voar de Beirute
com destino a Paris. Apesar de
os três terem conseguido pas-
sar pelo sistema de segurança
do aeroporto sem serem moles-
tados, um telefonema anônimo
os denunciou á Qireção de Se-
gurança do Aeroporto, que os
prendeu dentro do ônibus que
levava os passageiros para
bordo.

Porta-voz da segurança do
aeroporto disse que os três que-riam chamar atenção da opi-
nião pública Internacional, pa-
ra o misterioso desaparecimen-
to do Imã Sader em agosto de
1978, durante uma visita â Li-
bla. A imprensa árabe denun-
ciou que o regime de Moammar
Khadafy matou o Imã ou, se-
gundo outras versões, o man-
tém preso. Porém, o Governo
da Líbia insiste que Sadr, junto
com outros religiosos, chega-
ram a partir de Trípoli, com
destino a Roma.
SEQUESTROS

Nos últimos 13 dias, ocorre-
ram dois seqüestras de aviões
no Oriente Médio, organizados
por xiitas que pretendiam tam-
bém chamar atenção para o de-
saparecimento de Sadr. Na se-
gunda-feira, um homem, se-
qüestrou um avião durante o
vóo de Bagdá a Beirute e só o
liberou quando as autoridades
libanesas permitiram que, nu-
ma entrevista á imprensa inter-
nacional, a bordo do avião, pe-disse que seja descoberto o pa-radeiro do Imi.

Marcos usa
terrorismo
em eleição

Manila — O ex-Presidente
das Filipinas, Diosdado Maça-
pagai, acusou ontem o regime
de Ferdinando Marcos, que
mantém o pais sob lei marcial
há sete anos, de ter usado terro-
ristas para prender os 500 pro-
fessores que trabalhavam como
apuradores e fiscais das elei-
ções na província de Papanga,
para evitar a vitória da opo-
sição.

Macapagal, originário da pro-vincia, que fica ao Norte de
Manila, denunciou que um gru-
po de policiais e agitadores,
contratados pelo candidato do
Partido de Marcos á Prefeitura
da Capital provincial, San Fer-
nando, ameaçou os professoresdetidos para que modifiquem
os resultados em favor do can-
didato do regime ao Governo
de Papanga, o Procurador-
Geral Estelito Mendoza. No
momento em que a contagem
foi suspensa, os oposicionistas
venciam em 19 das 22 cidades
da província.

Hanói — O General Vo Nguyen Giap, vencedor dos
franceses e americanos nas guerras da Indochina, deixou
seu cargo de Ministro do Governo vietnamita, dentro de
uma reforma ministerial que abrangeu também os Minis-
tros de Relações Exteriores, Nguyen Duy Trinh, e do
Planejamento, Thanh Nghi. soube-se ontem em Hanói por
fontes locais bem-informadas.

Os três foram substituídos em seus cargos por pessoas
mais jovens, que já os vinham auxiliando há algum tempo.
Os demissionários tinham também o cargo de Vice-
Primelros-Ministros, e sáo membros do Politburo do Parti-
do Comunista Vietnamita.

Glap é, com o atual Primeiro-Ministro Pham Van Dong,
a personalidade vietnamita mais conhecida fora das fron-
teiras do pais. Ele, que está doente, será substituído em seu
cargo pelo General Van Tien Dung. O novo chefe da

. diplomacia vietnamita será Nguyen Co Thach, e o Ministro
do Planejamento Nguyen Lam.
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Vo Nguyen Giap

Guerreiro invencível
sem formação militar

Apesar de ser considerado, ao lado de Mao Tsé-tung,
o maior teórico da guerra revolucionária moderna, o
General Vo Nguyen Giap, que derrotou com soas hostes
de camponeses asiáticos, sofisticados Exércitos ociden-
tais como o francês e o americano, na longa luta pela
posse de seu país, o Vietnam, sempre, foi um adepto da
guerra clássica, inspirado sobretudo nos tratados de
Clausewitz e no estudo das campanhas de Napoleão.

Giap Jamais freqüentou ama escola militar oa se-
quer recebeu treinamento básico como soldado. "A
única academia militar que freqüentei", disse certa vea,"foi a da selva". Sua idéia de como conduzir uma guerra
náo podia ser mais simples: "Lutar apenas para vencer,
apenas quando o êxito seja certo. Se náo for certo, nio
lutar".

Nascido em 1912, filho de ama familia de Cuendeiros
pobres, aos 14 anos Giap já se filiara a uma organiiaçáo
clandestina que procurava libertar o Vietnam do jogofrancês. Preso aos 18, impressionou seus carcereiros
coloniais, que o consideraram muito brilhante e procu-raram doutriná-lo. Puseram-no na melhor escola da
Indochina, onde ele se bacharelou e começou a ensinar
História, uma das paixões de sua vida (a outra é a
estratégia).

Há quem diga que Giap talvez Jamais se houvesse
tornado um guerrilheiro se um dia, por causa de suas
idéias, os franceses náo se recusassem a conceder-lhe
uma bolsa de estudos em Paris. Em 1939, quando o
Partido Comunista foi posto na ilegalidade, ele fugiu
para a China. Mas sua mulher, Minh Ttaai, náo teve a
mesma sorte, e terminou morrendo numa prisão fran-
cesa.

Em maio de 1940, Giap encontrou finalmente o
homem com quem sonhavam todos os revolucionários
da colônia: Nguyen Ao-Quoc, que se tornaria mundial-
mente famoso como Ho Chi Minh. No «no seguinte, os
dois decidiram criar um grupo de guerrilheiros na alta
montanha tonquinesa. Era o Viet Minh. A primeiramissão dada por Ho Chi Minh ao Jovem professor foi:"Trata de especializar-se na arte da guerra".

Para ele, porém, era apenas uma questão de pôr seus
conhecimentos teóricos em prática. Quando ensinava,
gostava de descrever no quadro-negro, de cor, cada uma
das batalhas famosas de Napoleão. Sua primeira opor-
tunidade de praticar a guerra de guerrilha surgiu com a
luta contra os Japoneses. Usando armas americanas,
pensava no dia em que as voltaria contra os senhores
franceses.

A realização de soas aspirações veio em 19S4, quan-
do derrotou os franceses em Dien Bien Phu. O nome
desta batalha virou sinônimo de derrota humilhante
para os vencidos, e ele diria depois, referindo-se aos
americanos: "Eles terão o seu Dien Bien Phn". Em 1968,
obteve sua primeira grande vitória contra os Estados
Unidos, numa ofensiva em que 60 mil comunistas mor-
reram, tornando-a uma vitória polêmica..

Sua tática de guerra foi resumida por um General do
Pentágono em alguns pontos: uso habilidoso de embos-
cadas e barreiras em estradas, ataques vindos de dire-
çôes inesperadas e a astuta manipulação de combates
muito distanciados uns dos outros, para exaurir e
estender demasiado as forças de Saigon, muito mais
numerosas. E, sobretudo, o meticuloso preparo de cada
batalha: só quando tudo estava em seu lugar — dos
tanques e mísseis aos depósitos de munições — seus
comandados começavam a se movimentar.

Quando veio, finalmente, a vitória, ele Já estava
doente — tanto assim que parte dos méritos foi atribui-
da ao jovem General Van Tieu Dong. Isto se deveu ao
fato de que Giap nunca procurou promover-se, preferiu-
do continuar sempre como uma eminência á parte. Mas
Já em 1974, um ano antes da retirada dos americanos,
noticiava-se que ele estava no pavilhão dos cancerosos
de um hospital de Moscou. *

Khmer Vermelho está
cercado em Phnom Chat

Bancoc — Cerca de 3 mil rebeldes do Khmer Vermelho
foram cercados pela infantaria vietnamita que, com apoio de
tanques T-54, tenta apoderar-se da colina de Phnom Chat,
suposto Quartel-General das forças leais ao ex-Premier Pol
Pot, a 40 km de Poipet, cidade cambojana que faz fronteira com
a Tailândia.

Os vietnamitas estão realizando uma "operação limpeza"
ao longo da fronteira, mas não há notícias de outros combates
fora da zona de Phnom Chat. As linhas de abastecimento dos
khmers foram controladas pelos vietnamitas, segundo a AFP.

Ofensiva

Para observadores em Bancoc, os ataques vietnamitas não
significam, necessariamente, que tenha começado a anunciada
ofensiva final contra o Khmer Vermelho, várias vezes adiada
desde que se falou nela pela primeira vez, em setembro pas-sado.

Correm rumores de que as oito divisões vietnamitas con-
centradas perto de Poipet, com cerca de 60 mil homens, teriam
iniciado uma operação de envergadura. No lado tailandès, os
ataques vietnamitas aumentaram o pânico entre refugiados
cambojanos que vivem precariamente em campos de concen-
tração.

Tunísia teve ajuda
militar da França
contra guerrilheiros

Paris — Mais uma vez, a
França decidiu náo ficar indife-
rente aos apelos de um paísamigo: a pedido do Presidente
Habib Burguiba, o Governo de
Paris enviou aviões e alguns de
seus estrategistas militares a
Gafsa, para ajudar Túnis a en-
frentar uma investida de guerri-lheiros, no último fim de se-
mana.

Em Paris, busca-se como
sempre minimizar a ajuda mili-
tar dada pela França a outro
país. A Marinha Nacional tam-
bém desmentiu a Informação
de que a súbita partida, do por-to de Toulon, de três belonaves— o cruzador lança-mlsseis Col-
bert. a fragata Duguay-Trouin
e o escoltador rápido Le* Ven-
deen — na noite de domingo
para segunda-feira, tenha algo
a ver com os acontecimentos de
Gafsa.
PERTURBADOR

Na verdade, afirmam os ofi-
ciais do Ministério da Defesa,
esses navios partiram para efe-
tuar manobras no Mediterrâ-
neo, e acham-se atualmente ao
largo de Creta. Nâo é impossi-
vel. Mas Isso náo impede que se
ache a coincidência um tanto
perturbadora. E depois, do gol-fo de Gabes (cerca de 150 quilo-
metros de Gafsa) ao largo de
Creta, náo há uma distância
tâo grande para naves mo-
dernas.

Em contrapartida, os dirigen-
tes franceses admitiram o envio
de dois aviões Transall, desti-
nados a transportar as tropas
tunisinas da Capital a Gafsa,
oásis situado no Sul do país.
Helicópteros Puma (para trans-
porte de bombas) também fo-
ram fretados pela França. En-
fim, parece — mas as autorida-
des francesas se mostram mui-
to discretas — que alguns sol-
dadose oficiais da 11* Divisão
de Pára-quedistas foram envia-
dos ao local como conselheiros
técnicos do Exército tunisino.

Evidentemente, pensa-se lo-
go nas várias intervenções fran-
cesas na África nestes últimos
anos — no Saara Ocidental, no
Zaire, na Centro-Áfiica. Pensa-
se mais ainda na recente e mis-
teriosa intervenção (nâo confir-
mada oficialmente) de cinco es-
trategistas franceses em Meca,
em dezembro passado. E co-
menta-se que Isto já se tornou
um habito, que Paris, paramanter suas relações privilegia-
das na região mediterrânea e
na África, se intromete com
muita freqüência nos assuntos
dos outros.
ESTRANGEIROS

Mas nem todos vêem as col-
sas sob este ângulo. Assim, pa-
ra Michel Jobert, ex-Ministro
de Relações Exteriores de
Georges Pompidou, os france-
ses errariam se se envergonhas-
sem dessas intervenções. "Que
diabos", disse ontem. "Não te-
nhamos medo de nossa própria
sombra. Quando lntervimos,
sabemos onde intervir e quan-

Arlette Chabrol

do devemos fazê-lo. A interven-
çáo na Tunísia ê uma conse-
âüência 

lógica da politica me-
iterrànea da França. Uma po-

litica que, em minha opinião,
nào se relaciona nem com os
Estados Unidos nem com a
União Soviética".

Resta saber quando e como
um pais pode apelar a potén-
cias amigas sem que haja. da
parte dessas potências, uma ln-
gerência Inadmissível. Assim,
em Túnis, Othman Kechrid,
Ministro do Interior, afirma que
a "agressão criminosa" dos
guerrilheiros foi organizada e
planejada por um Estado viz.-
nho conhecido por ter-se espe-
cializado nesse tipo de opera-
ções. Em outras palavras, a Lí-
bia. E também que os guerri-lheiros eram totalmente estran-
geiros.

Se isto fosse verdade, nâo se
poderia censurar-a Tunísia por
ter buscado apoio no exterior.
Mas talvez nâo seja táo simples
como as autoridades tunisinas
nos pretendem fazer crer. Em-
bora seja verdade, por exemplo,
que os rebeldes vieram da Li-
bia, via Sul da Argélia, nâo é de
modo algum certo que nâo haja
tunlsinos entre eles. E, sobretu-
do, todas as testemunhas pre-
sentes em Gafsa afirmam que
eles encontraram aliados entre
a população local.

Parte dos tunlsinos está na
verdade descontentes com o
reinado do Presidente Burgui-
ba. que, envelhecendo, toma-se
cada vez mais autoritário, res-
tringindo crescentemente as U-
herdades democráticas no pais.
REPRESSÃO

Há dois anos, em janeiro de
1978, uma grande greve foi vio-
lentamente reprimida, e nume-
rosos líderes sindicais acaba-
ram nas prisões. Uma certa Re-
sistência Armada Tunisina
(RAT) reivindicou em Paris o
golpe de Gafsa. Pede, em seus
comunicados, a destruição do
regime tunisino atual, acusado
de nepotismo e corrupção. E
exige a instalação de um regi-
me democrático, que garanta
todas as liberdades políticas,
sindicais e de pensamento indi-
vidual e coletivo, assim como a
liberdade de imprensa.

A RAT reclama também a
abolição da Constituição, do
Partido único de Burguiba, das
leis de exceção. Quer a naciona-
lizaçáo de todas as empresas e
bancos estrangeiros, o desen-
volvimento do patrimônio cul-
tural árabe-islâmlca, o reforço
da unidade dos povos do Ma-
greb. Em suma, um programa
desses, se é realmente o dos
guerrilheiros de Gafsa, indica
mais um movimento de revolta
interna (mesmo que encorajada
por Trípoli, o que parece indis-
cutível) que uma invasão es-
trangelra.

E neste caso, o papel desem-
penhado pela França seria
mais constrangedor. Seria o de
uma potência neo-oolonial que
busca defender seus Interesses
ameaçados.

Washington aceita
armar Burguiba

Walter Taylor

Washington — Os Estados
Unidos concordaram em fome-
cer uma ajuda militar "modes-
ta" à Tunísia em resposta ao
que as autoridades norte-
americanas descrevem como
um esforço da Líbia para sub-
verter o regime pró-ocidental
de Habib Burguiba.

O acordo foi alcançado após
consultas nos últimos três dias
entre funcionários do Governo
Carter e o Chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas tu-
nisinas, General Boubaker Bai-
ma, que chegou esta semana a
Washington. O Embaixador de
Túnis em Washington, Ali Hed-
da, só foi cientificado da deci-
são nsrte-americana na quarta-
feira à noite.

A ajuda militar â Tunísia terá
sobretudo um valor simbólico."É importante, especialmente
após o Afeganistão, mostrar
que nossos amigos podem con-

WothinQPOrt 51o r

tar conosco", disse um dos fun-
cionários norte-americanos. Se-
rão fornecidos helicópteros,
blindados para transporte de
tropas e aviões, em número ain-
da não determinado. Segundo
informes do General Balma, no-
vos ataques de guerrilheiros
treinados na Líbia são espera-
dos pela Tunísia.

O outro aliado dos Estados
Unidos no Norte da África, o
Marrocos, obteve no ano passa-
do 132 milhões de dólares de
ajuda militar. Após a invasão
do Afeganistão, o Governo Car-
ter aumentou o número de ar-
mas enviadas ao Marrocos, de
modo a Incluir 20 aviões F-5E,
24 helicópteros de ataque e seis
aviões de reconhecimento OV-
10 Bronco. O regime do Rei
Hassan combate guerrilheiros
da Frente Polisário, do Saara
Ocidental, apoiados pela Líbia
e pela Argélia.

Israel e Egito adiam
reunião sobre palestinos

HeraUiya — Israel — A
abertura da oitava sessão de
negociações entre Egito, Is-
rael e Estados Unidos sobre a
autonomia palestina em Ga-
za e na Cisjordania ocupadas
foi transferida de ontem para
hoje, para que se possa "deci-
dir o que fazer" depois que os
grupos de trabalho apresen-
tarem seus relatórios ao pie-
nário, declarou o Ministro do
Interior de Israel, Josef Burg.

Burg, junto com o Primei-
ro-Ministro do Egito, Mustafa
Khalil, e o Embaixador dos
Estados Unidos, Sol Lino-
witz, mantiveram ontem ape-
nas reuniões informais, re-
vendo as respectivas posições
e constatando que houve"muito pequeno" progresso,
segundo o Ministro israelen-
se, em entrevista à rádio das
Forças Armadas. Antes, ao
chegar a Tel Aviv,,,Mustafa
Khalil havia declarado que os
recentes acontecimentos no
Afeganistão e no Irã demons-
tram a necessidade de uma
solução abrangente para o
Oriente Médio.

Para alguns observadores
há um impasse provocado
por Israel, tanto que o Minis-
tro do Interior, Josef Burg,
informou que fez uma propôs-
ta sobre "um certo assunto" e
que as próximas atitudes de-
pendem de como o Egito e os
Estados Unidos vão reagir.

Por sua vez, o diplomata
norte-americano havia decla-
rado que revelaria novos en-
foques promissores às delega-
ções, durante a oitava sessão
de negociações. Na quarta-
feira, Linowitz manteve reu*
nião com o Prefeito de Gaza,
Rachad Chawa, sem que o
assunto tratado tenha sido
divulgado, como indicou o

. jornal francês Le Monde. u
Outros observadores disse-

ram acreditar que o enviado
norte-americano deseja seria-
mente a aplicação do regime
de autonomia, inicialmente
em Gaza, se isso nâo é possi-
vel na Cisjordância num pri-
meiro momento, de acordo
com uma antiga proposta do
Egito, recentemente mais
bem vista por Israel.
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BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO ENCERRADO EM 31.12.79

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .
Disponibilidades
Operações de Crédito 
Créditos em Liquidação '
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
Relações Interbancárias e Interdepartamentais 
Créditos Diversos
Valores e Bens 

ATIVO PERMANENTE 
Investimentos
Imobilizado
Diferido 

TOTAL GERAL

(Em CrS 1.00)
77.992.915.171

1 304 078 555
21 501.569 910

157 38â 734
(157 400 0001

40 681 784 478
10 864 616 100

3 640 880 394
5.111.977.657
3 187.053 980
1 440 475 382

484 4dis 295
83.104.892.828

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Depósitos .
Relações Interbancárias e interdepartamentais
Obrigações por Emorest*mos
Obrigações por Recebimentos - Tributos e Encaraos Sociais
Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LIQUIDO 
Capitai Social
Acionistas — Caouai a Realizar .
Reservas oe Capitai
Reservas se Lucros

TOTAL GERAL

(Em CrS 1,00)
78.561.327.621
16 327 952 450
39 056 612 388
19 056 500 053

560 522 040
539 740 690

4.543.565.207
2 000 000 000
(159 622 4271

776 154 "96
1 927 032 838

83.104.892.828

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 0-10 37r-5r3 00 (49? «*£ r1c

Hiltonco Cipilal

SALDOS NO IMCIO OO EKERCIOO 800 000 000 00

Correção Monetária

MUTAÇÕES NO SEMESTRE

Aumento de Capita'
A*ustes Oe E*ercioo_ Antçrcre .
Va'or 00 terreno en-, Boca da Mata lAljreceoido
oafdtjdibcaçaoaa sede da Agencia —
Produto do síDre preço do** dreitos de
.t_05C'<çao íe.ados a ie«iao
fleversao de Reservas -
Lucú Liqudo no E-tercicio
Reserva Legai _
Reserva de Lucros a Realçar
Dividendos aos Acionistas -

SALDOS NO CIM DO EXERCÍCIO I 84037757300

Reservas
de Capital

Reservts
de Lucros

1300 123 J8! !l>

1112439353 i0;

40038JJ3S2
496 966 666 06

Lucros
Acumulado 5

112135 395 "0

600:60 672 35
I4a036 343 62l

i-i36 ÇôcficÊGSi
I3G1 000000 OOi

Eiercicio
1979

2C46 73." 142 25

1229 498 134 45

240 3.-7 5:3 00
i73 1i1 239 3í.

316 "24 74

50O766S72 35 ,

(301 000 OCOOi"!
4 543565207 44

Eiercicio
1978

INDICAÇÃO DAS TAXAS PRATICADAS NAS
OPERAÇÕES ATIVAS, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS

% a.mNATUREZA DA OPERAÇÃO
CRÉOITOS A EMPRESAS:
Descontos de Duplicatas 3.04
Descontos de Notas Promissórias 3.57
Empréstimos em Conta - Corrente sem Garantia Real 3,26

CREDITO PESSOAL:
Descontos de Titulos 3,71
Contratos de Crédito Pessoal
para Pagamento em Prestações 3.42
Empréstimos em Conta ¦ Corrente de Cheque Especial
e Oulras Contas Garantidas 3 60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO
SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

(Em CrS 1.00)
Receitas Operacionais 4 599 õu 916
DesDesas ODeracionais 4 020 898 235
Receitas Não Operacionais 23855423
Despesas Não Operacionais 5 471966
Resultado de Correção Monetária 146 269 782
Resullado no Semestre antes do Imposto ue Renda 743 369 920
Provisão para Imposto de Renda (109 304 708)
Resultado no Semestre apos Imposto oe Renda . .. 634 065 212
Participações Estatutárias (133 976 500)
Lucro Liquido no Semestre  500 088 712

i

N° DE AÇÕES 1 000 000 000
Lucro Liquido por Ação CrS 0.8007

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

P'IS'3«-t
P_VPHii.O t>£paÉ'R»-»E">E OE CARVALHO
VicrPrtsidtntt
INNOCÉNCIO VAOOUE3 OE GCES CALMON
v ei-PraüMiiii
p»ULO SE"djiO fpeise 0E carvalho GONÇAl-
VES toubinhO
ADELINO ;E=\4NDESCCEL»OJ..'N'0P
AL3ESTC MARTINS CATHARINO
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CíSLOSSEVâNC =£==,£!4CE _»S4\çro:=4*.: 5COCESA.UMOR
JAYME -4=0. wo BITTENCOURT

.¦0SECSD-E=4DE FREITAS
VALOEMAfl tOUHINHÕDE ASPÉU

DIRETORIA
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BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO ENCERRADO EM 31.12.79

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Financiamentos
Repasses de Recursos Internos e Externos 
Créditos em Liquidação
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
Outros Créditos e Valores

ATIVO PERMANENTE
Investimentos 
Imfibilizado
Diferido 

TOTAL GERAL

(Em CrS 1.000.00)

16.842.650
358 618

9 205.705
5.321.626

115614
(117.349)

1 958 436
813.615
792.330

3.192
18093

17.656.265

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO .
Depósitos a Prazo 
Recursos para Repasses
Outros Recursos 

PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL 

De Domiciliado no Pais •.
Reservas de Capital 
Reservas de Lucros
Reserva Especial de Lucros a Realizar 
Lucros Acumulados 

TOTAL GERAL 

(Em CrS 1 000.00)
16.147.873

9 289.173
5 722 992
1.135.708
1.508.392

544 000
631.425
140 242

94 072
98 653

17.656.265

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

histórico
saldos no inicio oo semestre .

Correçáo Monetária 
Ajustes de Exercícios Anteriores ...
Lucro Liquido do Exercício
Reserva Legal 
Dividendos 

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE

CAPITAL

54J000

544 000

(Em CrS 1.000.00)

RESERVAS OE RESERVAS DE LUCROS
CAPITAL LUCROS ACUMULADOS TOTAL

J02 931 186 â»: 62.297 1195922
226 Jaí 4-557 7 116 260167

- (1 760! 11 760.
- 61 263 61 263

3 063 13 0631 -
127 2001 127 2001

631 425 234 314 96 653 1506 392

INDICAÇÃO DAS TAXAS PRATICADAS NAS
OPERAÇÕES ATIVAS, CONFPRME DISPOSIÇÕES LEGAIS

TAXAS MÉDIAS PONDERADAS,
COBRADAS A PARTIR DE SETEMBRO/79
CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA
DE DUPLICATAS
CAPITAL DE GIRO COM OUTRAS
GARANTIAS

%a.a.
56.01

56.99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO
SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

(Em CrS 1 000.00*"
2970 385

2.798 908

. 41 837

Rendas.Operacionais 

Despesas Operacionais
Rendas Não Operacionais ,,
Despesas Não Operacionais
Resultado da Correção Monetária
Resultado no Semestre antes do Imposto de Renda
Provisão para Imposto de Renda
Resultado no Semestre após Imposto de Renda 
Participações Estatutárias 
Lucro Liquido no Semestre

N*-" DE AÇÕES ...-,; '.  544 000 000
Lucro Liquido por Acào CrS 0.19

CONSELHO OE ADMINISTRAÇÃO

Ff«idente
ALBERTO MARTiNS CATHARjNO
Vice-Presidente
VALDEMAR TOURINHO DE ABREU
ÂNGELO CALMON OE SA
ANTÔNIO CALMON OU PIN E ALMEIDA
FRANCISCO DE SA JÜNIOR
PÀMPHILO PEDREIRA FRERE DE CARVALHO
°AULO SER&0 FREIRE DE CARVALHO
GONÇALVES TOURINHO

DIRETORIA

Pressente
ângelo calmos* oe sa
francisco de sa júnior
george craig de góes calmon
jose calmon de souza teixeira
jose de sa neto
jose farani pedreira de freitas
jose santos pereira
jose vie'ra 0e santana neto
luis Ricardo carvalho de castro lyra

ROBERTO PLÍNIO MARTINS SILVA
TCCRC-8Ar,'3J30

CCONÔMK05.A. DISTRIBUIDORA
IX TÍTULOS (VAIOKS M06ILIAJIIOS

Carta Patente A/M/4901 — OG C n "50225J8Í001-70 Rua Lauro Moiie- sin' — \.' andar — SaWador.Ba

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.79
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 113.036.007 23
DISPONIBILIDADE 1 700 203 73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 102 574 657.00
OUTROS CRÉDITOS 8 761 14650

ATiVO PERMANENTE ,3.891.056 77
INVESTIMENTOS 9 39o 343 24
IMOBILIZADO   . 449471353

TOTAL GERAL " 126.927.064.00

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL
. RESERVAS DE CAPnikl YYYYYY.

RESERVAS DE LUCROS 
LUCROS ACUMULADOS

TOTAL GERAL

74.200.196,41
52.726.867.59
35 000 000.0Q

9830 709.24
541.224,10.

7354.934.25
126.927.064.00

DEMONSTRAJIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

SALDOS NO INICIO DO SEMESTRE
Saldo (nica!
Correcào Monetária

MUTAÇÕES NO SEMESTRE 
Aumentos de Cao<>a<
Ajuste de Exe-fclcos Anteriores
Lucro Liando no Semestre
Reserva Cega'
•Dividendos

, SALDOS NO FIM OO SEMESTRE

CAPITAL
5000 000.00
5 00000000

30.000.000.00
30 000 00000

3S 000 000.00

RESERVAS OE
CARITAL

28.086 126.82
19.720507.58

6 365 c 19 _-
(18.255.417,5»)
(19<2050758j

1465 09-00

9830 709.2»

RESERVAS DE
LUCROS

5.826221.81
5ô2c22' cl

(5.284.997.71)

LUCROS
ACUMULADO

7 208.494,51
7 /.dé IÇW 51

14b 139.74
(J J5j _>7|jel ¦

7 711 7JfeQ7
!>d| _?¦! 1ÜI

12 57081-»
) 354 934 25

TOTAL
46 120.843.14
37 755-2390

6606024.45

1 4o5 09Ú 01
7 711 7JU9'

12 570 Mi- S2i
52 726 867.59

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

RENDAS OPERACIONAIS  132816.687.31
DESPESAS OPERACIONAIS  121273 905 26
RECEITAS NÁO OPERACIONAIS   12 066 909.43
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA  (5822 005.511
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  17 787.685.97
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA  (10075937 00i
RESUl TADO NO SEMESTRE APOS O IMPOSTO DE RENDA 7.711 748 97
LUCRO LIQUIDO NO SEMESTRE .. 7 711748 97

N DE 4COES . .
Lucro Liquido oor Acao CrS

35 000 000
0.762

DIRETORIA

T=r«-<_e'M*ç
'R4'dOSC0 DE S* J-VOR
RIVALDO GOMES GuiMARAçs
CLEMENTE MAYER SALAMA
JORGE EDUARDO 8ERBER7 NORONHA

LtilZ VAR'0 GOMES OE ALMEIDA
Td>. Co--! CC P 1 736-7. ?9
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Carta Patente A-67/167/CGC 15.177.405/0001-77/lnscnçào Banco Nacional da Habitação n 27/Praça da Inglaterra, n 2. Salvador-Ba.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO ENCERRADO EM 31.12.79

ATIVO o o

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONQO PRAZO 7.364.431.597,05
Disponibilidades 716.921.388.18
Aplicações Imobiliárias 5.468,265.993.93
Créditos Imobiliários em Liquidação -. 159218.195.28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (68.467.899,37)
Outros Créditos e Valores 1.088.493.919.03

ATIVO PERMANENTE 416.622.345,59
Investimentos 16.414.408.25
Imobilizado 400.207.937.34

TOTAL 7.781.053.942,64

o O ü £ASSWO O O o O
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 6.810.862.577,07

Depósilos de Poupança 4 224 548.463.30
Recursos do BNH 1.318 068.576.12
Outras Obrigações .' 1 268 245 537,65

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 336.772.277,33

PATRIMÔNIO LIQUIDO 633.419,088,24
Capital Social '. 163.200.000.00
Reservas de Capital 126.116.792.36
Reservas de Lucros  344 102.295,88

TOTAL 7.781.053.942,64

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

CORREÇÃO DO RESERVA RESERVAS OE RESERVAS OE LUCROS PATRIMÔNIO
HISTÓRICO CAPITAL CAPITAL LEOAL CAPITAL LUCROS ACUMULAOOS LIQUIDO
SALDOS NO INICIO DO SEMESTRE 163200000,00 30 90983150 34 '33 703,94 39215413,09 197 007.210 22 ' '5506615875
A|ustes do E»e'doos AMeno'es - - - - ¦ 116 220 769 731 (16 220 789.73,
Corr .çào Monetlria - 46521639-0 7172487.77 946990837 30230067.49 |7654497.16| 8573960597
Resultado do E_erclco - - - 120 095 07983 12009507983
Reversão de Proíisóes ______ 21379033.52 2137903352
DESTINAÇAO DE LUCROS
Reserva Legal - 6 0CW764 00 - I6 004 764.00i -
Reservas Estatutárias - - -- 78 954 06246 |78 95* 062 4S| -
Dividendos ______ 132 640 000 001 132 640 000 001
SALDOS NO FIM DO PERlODO 16320000000 7743147090 47910955.71 4868532146 29618134017 63341908824

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO
SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

Receitas Operacionais 1 757,809.754,44
Despesas Operacionais 1.525 454 812.34
Resultado Operacional 232 354 942.10
Receitas Não Operacionais 27.210.015.42
Despesas Não Operacionais 2 552.672.46
Correção Monetária do Exercício (44 795 48523)
Resultado Antes do Imposto de Renda 212 216 799.83
Provisão para o Imposto de Renda (83 386 720 00]
Resultado Após o Imposto de Renda 128 830 079.83
Gratificação a Empregados (5 300 000,00)
Gratificação à Diretoria (3.135 000,00)
Resultado Liquido do Exercício 120.095079.83

No DE AÇÒES'. Z ~ 163 2(XK)0ÕLucro Liquido por Açáo CrS 1 3525

OO OOQ -O o
CONSELHO OE ADMINISTRAÇÃO
Prps ciente
ÂNGELO CALMON DE SA
^'ice-P'eS'Oente
JOSE OE SA NETO
FRANCISCO DE SA JÚNIOR
ALBERTO MARTINS CATHARlNO
ANTÔNIO CALMON OU PIN E ALMEIDA
PÁMPHILO PEDREIRA F REIRE DE CARVALHO
PAULO SERGlO FREIRE DE CARVALHO GONÇAL-
VES TOURINHO
VALDEMAR GONÇALVES TOURINHO

DIRETORIA
Presidente
ÂNGELO CALMON DF SA
ANTONIO PEDREIRA DE FREITAS BÜfllfv
GILBERTO MARIO CÉSAR COUFAL
MARIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO
MAURIDO TEIXEIRA LEAL DE ABREU

.LtAMiRANDO CARVALHO
Tec Coni CRC-BA 3 563

GO. tg O' 00;

m
(CONÔMICO S.A.

CtóXlO flNANCIAAKNTO (INVESTIMENTOS
Carta Patente II-256/CGC 15 102 080/0001-63. Praça da Inglaterra, n 2.3? andar. Salvador-Ba.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO ENCERRADO EM 31.12.79

ATIVO
(Em CrS 1,00)

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.716.774
Disponibilidades 61.284
Financiamentos e Refinanciamentos 3.654.977
Créditos em Liquidação ' 49.912
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (85.394)
Outros Créditos e Valores 35.995

ATIVO PERMANENTE 136.718
Investimentos 63.811
Imobilizado 74.907

TOTAL GERAL 3.855.492

PASSIVO

Em CrS 1,00

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO  3.463.277
Títulos Cambiais
Outros Recursos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO..
.Capital Social
Reservas de Capital....
Reservas de Lucros ...
Lucros.Acumulados

3 372 398
90.879

392.215
162.000
86757
88.022
55.436

TOTAL GERAL  3.855.492

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

CAPITAL
HISTÓRICO SOCIAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE 162.000

Correção Monetária —
Ajustes de Exercícios Anteriores —
Lucro Líquido no Semestre —
Reservas Constituídas —
Dividendos —

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE 162.000

(Em CrS LOOO.OO)

RESERVAS OE RESERVAS DE LUCROS
CAPITAL LUCROS ACUMULADOSTOTAL

38.568 71.700 37.265 309.553
48.169 14.825 44 63.038

—. (600) (600)
• 29.944 29.944
1.497 (1.497) -
. (9.720) (9.720)

86.757 88.022 55.436 392.215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO
SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

(Em CrS 1,000.00)
Rendas Operacionais 840 237>
Despesas Operacionais (737.615)
Rendas Nào Operacionais 16.392
Despesas Nào Operacionais |711)
Resultado de Correção Monetária (34,825)
Resultado no Semestre antes do Imposto de Renda 83.478
Provisão para Imposto de Renda 149.429)
Resultado no Semestre após Imposto de Renda 34.049
Participwçóes Estatutárias (4 105)
Lucro Líquido no Semestre 29.944

N° DE AÇÒES 162.000 000
Lucro Liquido por Açào CrS 0.5271

CONSELHO OE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Setgio Freire CG Tounntio
InnocènciO Marques de G Calmon
Alberto Martms Cithanno
Ângelo Calmon de Sa
Francisco de St Jumor
Pàmphilo Pedreira F. de Carvamo
Valdemar Tounnho de Abreu
Jose de SA Nelo

DIRETORIA

Ângelo Calmon de Sl
Altred de Castro R Kl/chholt
Rodolpho Tounnio Nelo
Francisco de Sa Júnior
Laiaiete Coutinho Torres

MELCHIADESS RIBEIRO OE ALMEIDA
TC • CRC Ba ns*959

{(A)

V^7.'

«ONÔtoKO S.A.
OKOA K CÂMBIO (WOKS /OIUAROS

Cartl Pllenii A-67/1859 - CGC 61 923 50*0001-78 -Reg BV-SPn 109 -Malu/ Sio pauio

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.79

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 132.471.754,58
DISPONIBILIDADE ..; ,.., 14,633.032.32
lil ULUS Üb RbNDA"FIXA .-, ZAA.Z :..........'X.  29.931 530,60
OUTROS CRÉDITOS „... 87.907.191.66

Cp!'
ATIVO PERMANENTE 22.850.464,29
INVESTIMENTOS 2.077.005,44
IMOBILIZADO /¦ 20.773.458.85

TOTAL GERAL 155.322.218,87

PASSIVO ,
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL t|
AUMENTO DE CAPITAL S
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCROS  
LUCROS ACUMULADOS.

TOTAL GERAL

93.056.695.19

62.265.523.68
10500.000.00
15.750.000.00
20 310 199.00
12 713.746.79

2 991 577.89

155.322.218,87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NO SEMESTRE ENCERRADO EM 31.12.79

CAPITAL «UMENTODE RESERVAS OE RESERVAS DE LUCROS

SALDOS EM 30.06.79 
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PATRIMÔNIO LiOUlOO
AUMENTO OO VALOR OE TÍTULOS PATRIMONIAIS
DE BOLSA DE .ALORES .
REDUÇÃO DO IMPOSTO DL' RENDA i FISCAIS
LUCRO LIQUIDO ÜO SEMES1RE
RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS
SALOOS EM 31.1279  10.500.000.00

SOCIAL CAPITAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS TOTAL
10.500 000.00 15.750.000.00 5.173.579.57 10.147.642.80 1W.158.81 43.057381.18

- 970787549 243160825 121394=374

43350-1594 433504594
- 1093 69B 00 1 093 696 00

----- 268991482 2669914_2
- 13.1.95,4 1134 495.74.

_ . (1.050.000.001 1105000000'
10 500.000.00 15750.000.00 20.310.1*9.00 1271374(79 2.991.577.89 62.265.523.68

¦fff

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NO
EXERCÍCIO ENCERRADO

EM 31.12.79
RENDAS OPERACIONAIS 49.936.625,00
DESPESAS OPERACIONAIS 43.265:4is,66
RECEITAS NÁO OPERACIONAIS 9391060.00
DESPESAS NÁO OPERACIONAIS 199 945.71
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (6.842.404.81)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA . .. 9.019.914.82
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 9.019914.82
RESULTADO NO SEMESTRE APÓS IMP. RENDA .. 2.689.914,82
LUCRO LIQUIDO NO SEMESTRE 2.689.914.82

<8>

®

. PRAfjqlj.m MW G CALMON NETO_
0< reto'

NORBERTO AGUIAR TOMAZ
Contatíor

CRC SP 80 748 I

ÍÓ)

Q-

m
u> -¦;.

.<&! •o •"&



16 — INTERNACIONAL JORNAL DO BRASIL D sexta-feira, l°/2/80 D Io Caderno

Juliana abdica em abril e Beatriz será rainha da Holanda
Viúva de Moro revela que
ele não recebeu proteção

' Haia — A Rainha da Holan-
tía, Juliana, anunciou que vai
abdicar no dia 30 de abril,
quando faz 71 anos, em favor de
s\ia filha, Princesa Beatriz, que
tu 42 anos ontem e é mulher do
diplomata alemão Claus Van
Amsberg, ex-integrante da ju-
ventude hitlerista e do Exército
nazista. Juliana, soberana mais
rica do mundo, com considera-
vel participação na Royal
Dutch/Shell e Inúmeras pro-
priedades e jóias de valor incal-
culável, é casada com o Princi-
pe Bernardo, acusado de rece-
ber suborno da empresa aérea
norte-americana Lockheed.

O anúncio surpreendeu o
pais, pois o Governo sempre
desmentiu os rumores de que
Juliana abdicaria devido ao es-
cándalo que obrigou Bernardo
a renunciar a todos os cargos
fiúblicoa em agosto de 1976. O
Príncipe Consorte foi acusado
de receber suborno no valor de
1 milhão 100 mil dólares, mas o
inquérito que apurou o fato o
inocentou por "insuficiência de
provas", embora tivesse reco-
nhecido ser Bernardo "uma
pessoa suscetível a ofertas e
favores".
CHEGOU A HORA

"É um fato que diminuem as
forças quando se envelhece, e
então chega o momento em que

deixa de ser responsável per-
manecer mais tempo no cargo.
Sinto que para mim está che-
gando a hora de terminar mi-
nha tarefa como sua Rainha",
disse Juliana.

Logo após o anúncio de ape-
nas quatro minutos o Primeiro-
Ministro democrata-cristão An-
dreas Van Agt, também através
da televisão, disse que "o afeto
que sentimos por nossa Rainha
toma a proximidade de sua
partida dificil de ser aceita". E
acrescentou: "Queremos no en-
tanto dar um presente de ani-
versário à Princesa Beatriz: lhe
daremos o mesmo afeto e res-
peito que acompanharam sua
máe".

Outros politicos confessa-
ram-se surpresos e emociona-
dos pela declaração dá Rainha.
O ex-Premler Joop Dean Uyl
destacou o desejo de respeitar
as normas democráticas sem-
pre defendidas pela Rainha e
afirmou que, por isto, ela "era
um dos nossos". O chefe da
bancada democrata-cristã no
Parlamento declarou-se deso-
rientado e definiu-se como "jã
um nostálgico da época de Ju-
liana". Leo Jansen, Deputado
do Partido Radical (extrema-
esquerda) disse que "a sucessão
do trono não é um assunto im-
portantê".

Neto será primeiro rei
após mais de um século

Quando se afastar do Trono
da Holanda — repetindo o ges-
to que sua mãe, Guühermtna,
fez a seu favor, a 6 de setembro
de 1948, depois de reinar 50
anos — Juliana tomará mais
curto o caminho para que che-
gue à chefia da Casa de Orange¦ o Rei que há mais de um século' é esperado pelos holandeses:
seu neto, o Príncipe Guilherme
Alexandre, primogênito da no-

, va soberana, Beatriz.
Ao mesmo tempo, Juliana se

transformará na ex-monarca
mais rica do mundo, pois nos
quatro séculos que ocupou o
Trono, a Casa de Orange acu-
mulou uma grande fortuna. En-
tre seus inúmeros bens estão
uma considerável participação
na Royal DutchJShell, um domi-
nio táo vasto quanto a Áustria
na Tanzânia, uma propriedade
em Porto Ercole (Itália), imo-
veis em Nova Iorque e na Ho-

'landa, sete castelos, ações no
valor de várias dezenas de mi-
lhòes de dólares, iates, um
avião, coleções de obras de ar-
te, pratarias raras e jóias de
valor incalculável.

SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS
r_ Sempre discreta e reservada,
juliana nào pôde evitar, contu-
do, que a Família Real através-
tasse nos últimos anos situa-•ções embaraçosas, chamando
a atenção da imprensa interna-
cional. Quando a então Prinee-
sa Beatriz ficou noiva do diplo-
mata alemão Claus von Arns-
verg houve um quase esconda-
to: os jornais descobriram que
ele, ao contrário do que se afir-
«ava, não fora um fugitivo do
nazismo, e, pior ainda, partici-
para da Juventude Hitlerista e
servira, de 1944 a 1945, na Wer-
macht.

De um passado pouco reco-
mendável o sogro, o Príncipe
Consorte Bernardo, náo pode-
ria, da mesma forma, livrar-se
porque o herdeiro do pequeno
Prmcipado alemáo de Lippe-
Biesterfeld, como quase todos
os estudantes alemães, também

, participara do Movimento Hi-
tlerista. Esse fato desabonador
dissipou-se, contudo, na época
da Segunda Guerra Mundial,
quando, devido à ocupação da
Holanda pelas tropas nazistas,
Juliana — que se casara com
Bernardo em 1937 — refugiou-
ge no Canadá.

Bernardo ficou em Londres,
alistando-se na Royal Air For-
ce. Em 1942 ele formou uma
esquadrilha holandesa e dois
anos mais tarde tornou-se co-
mandante das brigadas de In-
fantaria que ajudaram os alia-¦ dos a libertar a Holanda. Ex-
pulsos os nazistas, Bernardo
assumiu o posto militar mais
importante do país, o de Inspe-
tor-Geral das Forças Armadas.

Pouco depois do término da
guerra, em 1947, com o nasci-
mento da última filha do casal,
a Princesa Maria Cristina, no-
vos problemas surgiram. Julia-
na tivera rubéola durante a
gravidez e a menina nasceu
com grave deficiência de visáo.
Diante do fracasso da mediei-
na, a Rainha concordou em le-
var para o Palácio Real a eu-
randeira Greet Hofmans, que
passou a cuidar de Maria Cris-
tina. Logo a curandeira passou
a ter grande influência sobre
Juliana, a ponto de se tornar
quase "uma Rasputin de
saias", segundo a imprensa ho-
landesa. Bernardo rebelou-se
contra essa situação e afinal
conseguiu o afastamento de
Hofmans.

Além de Maria Cristina e
Beatriz — a futura soberana
está com 42 anos, fala quatro
línguas e tem grande talento
para a música, pintura e escul-
tura — Juliana teve mais duas
filhas: Irene e Margarida Fran-
cisca. Nascida em 1939, Irene
casou-se em 1964 com o Princi-
pe espanhol Hugo Carlos de
Bourdon y Parma, um católico.
Seu casamento, como acorde-
cera com o de Beatriz, também
provocou protestos.

Para se unir a Hugo Carlos,
Irene não relutou em se conver-
ter ao catolicismo — uma ver-
dadeira ousadia, pois se trata-
va da primeira conversão à
Igreja Católica de um descen-
dente da Casa de Orange. Rea-
lizado o casamento — ninguém
da Família Real a ele compare-
ceu-o Parlamento holandês
decretou: "A Princesa Irene
não mais figura entre os herdei-
ros do trono. A posição consti-
tucional da Princesa deixou de
existir em nosso meio".

Margarida Francisco, nasci-
da em 1943, casou-se em 1967
com o plebeu Pieter Van Vollo-
nhoven e Maria Cristina, que
vive em Nova Iorque, casou-se
há quase cinco anos com um
cubano.

Bernardo, o Príncipe
que adorava dinheiro

"Príncipe Bernardo? É o me-
lhor caixeiro-viajante que eu ja-
mais encontrei. E no Brasil nós
os encontramos de toda a espe-
cie." Esse elogio o marido da

.Rainha Juliana recebeu certa
ocasião do Presidente Jusceli-
ho Kubitschek. Seu talento pa-
ra o mundo de negócios levou-o
a integrar o staffde várias em-
presas — entre elas, a KLM e a
Fokker Aircraft — e a ficar en-
volvido no escândalo Lock
heed.

As noticias da participação
de Bernardo no escândalo co-
meçaram a ser divulgadas em"dezembro de 1975, quando o ex-
diretor da Lockheed, Emest
Hauser, revelou que, a partir de
1960, a empresa aérea pagara

j comissões ao Príncipe, em tro-
ca de sua influência na compra

_de aviões Starflghter pelas For-
ças Armadas holandesas.
Quando lhe perguntaram por-
que fora paga a comissão a Ber- _ _

_nardo. Hauser respo_«lem!!Bo&—doramente estreita tortãlecen-
que ele pediu. O Príncipe adora do a ligação do Príncipe com a

A Rainha da Holanda apelou
aos súditos para que dêem o
mesmo apoio e lealdade a Bea-
triz, cujo casamento com Ams-
berg em 1966 causou polêmica e
protestos, num pais que sofreu
cinco anos de ocupação nazis-
ta. Juliana disse que sua filha
aceitou a tarefa, "para a qualestá bem preparada".

Bernardo diligentemente pro-
curou ajuda da Lockheed; deu
a impressão de ser suscetível a
subornos, tornando claro à em-
presa que poderia trabalhar por *
seus interesses na Holanda; e
raramente recusou receber
ofertas da companhia norte-
americana.

O Príncipe escreveu sentidas
cartas a Lockheed, queixando-
se de que seus esforços em favor
da empresa náo eram levados
em consideração.

O relacionamento de Bernar-
do com o então diretor de ven-
das da Lockheed na Europa,
Fred Meuser, foi compromete-
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Sócia da Shell, a Rainha é talvez a
mulher mais rica do mundo

Beatriz deu herdeiros homens
dinastia, após três gerações

a

No boicote do petróleo, Juliana mais uma vez deu o exemplo, pedalando

Ocupação na Guatemala
termina com 40 mortes

Guatemala — Quarenta pessoas morreram,
segundo versões extra-oficiais, quando a poli-
cia guatemalteca recapturou o prédio da Em-
baixada da Espanha, tomado de manhã por um
grupo de camponeses, em represália às violen-
cias cometidas no Departamento de El Quiche
pela policia e Exército, a pretexto de procurar
guerrilheiros.

O Embaixador Máximo Cajal y López, que
salvou a vida ao pular de uma janela, em meio
ao incêndio que consumia o prédio, foi o primei-
ro a reconhecer que "a repressão foi brutal". O
diplomata ficou ferido sem gravidade.

Em telefonema às redações, um camponês
disse, antes da retomada do prédio, que a ação
era pacifica, sustentando que os diplomatas
estavam recebendo bom tratamento.

As forças de segurança rodearam o prédio,
aparentemente para isolá-lo. Pouco depois, no
entanto, dezenas de policiais entraram no edifi-
cio, ouyindo-se disparos e, em seguida, não se
sabe quem, ateou fogo na Embaixada. O Em-
baixador espanhol e vários diplomatas aprovei-
taram a oportunidade para fugir.

Oposição aderiu à guerrilha
Cidade da Guatemala — Após o assassínio,

ano passado, de numerosas figuras da Oposi-
ção, muitos lideres trabalhistas e politicos
guatemaltecos preferiram esconder-se e bus-
car ligações mais estreitas com os guerrilhei-
ros esquerdistas do pais.

Membros centristas da Oposição, que tam-
bém disseram viver sobressaltados com a pos-
sibilidade de serem assassinados, culparam o
regime do Presidente Romeo Lucas Garcia,
apoiado pelo Exército, pela radicalização da
Oposição.

Opções
"O Governo nos deixa pouca escolha", disse

Alan Riding
Th» N»w Yofk Tim»

um politico á esquerda do centro que pediu
para não ser identificado. "Ou aguardamos até
que eles nos matem ou nos escondemos ou
exilamos."

A maioria dos assassinios politicos ano
passado foram cometidos por pistoleiros náo
identificados, que grupos da Oposição e diplo-
matas estrangeiros acreditam estarem ligados
à policia e ao Exército. Em alguns casos, as
vitimas foram encontradas mortas depois de
detidas por policiais em uniforme.

Por enquanto, os principais beneficiários
da repressão parecem ser os grupos guerrilhei-ros esquerdistas do pais — o Exército Guerri-
lheiro dos Pobres e a Organização dfrPovo e_t
Armas — que crescem em número e popular!dade.

•dinheiro."

UM SÓCIO DILIGENTE
Bernardo sempre negou o re-

cebimento de subornos. Na ver-
dade, comentou-se, seria piau-
sivel que o marido da Rainha
arriscaria sua posição real por
uns míseros 1 milhão 100 mil
dólares? Como Príncipe consor-
te — além das benesses ineren-
tes às da família real mais rica
do mundo—Bernardo recebia,
no começo de 1976, uma ajuda
de custo de 300 mil dólares, i
livres de impostos.
_, Para esclarecer as dúvidas so-
bre se Bernardo teria ou não
recebido subornos da Lock
heed, uma comissão de investi-
gação holandesa — integrada
por três técnicos, a que seus
concidadãos logo apelidaram
de "os três sábios" — trabalhou
seis meses, fazendo viagens à
Suíça e aos Estados Unidos.
Seu relatório, além de outros
pontos, revelou:

empresa.
Por "insuficiência de pro-

vas'", o inquérito terminou,
contudo, inocentando Bernar-
do. Mas ao divulgar os resulta-
dos das investigações, o entáo
Premier Joop den Uyl, nào pou-
pou termos rigorosos ao Con-
sorte:"O Príncipe, convencido de
que sua posição era invulnerá-
vel e de que seu julgamento não
poderia sofrer influências, acei-
tou muito facilmente transa-
ções que provocaram suspeitas
de que fosse sensível a ofertas e
favores da Lockheed".

Diante do escândalo, Bernar-
do foi obrigado a renunciar a
seus cargos de Inspetor-Geral
das Forças Armadas e de parti-
cipante nos Conselhos Admi-
nistrativos de algumas das
maiores empresas holandesas.
Qual a reação da Lockheed a
tudo isso? Ela limitou-se a assi-
nalar que se sentia "entristeci-
da" com as revelações das auto-
ridades da Holanda.

Filha de governante é refém

LIVRO SÁBADO
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

San Salvador — A filha de um membro da
Junta de Govemo e a mulher do Ministro da
Educação salvadorenho se encontram entre os
reféns mantidos desde quarta-feira por militan-
tes das Ligas Populares 28 de Fevereiro, na
sede do Partido Democrata Cristão. O Govemo
afirma que o assunto só diz respeito às LP-28 e
aoPDC.

O diplomata Fernando Abbot Galvão, queexerce o posto de Cònsul-Geral do Brasil em
Portugal, foi nomeado Embaixador em El Sal-
vador, substituindo Renato Denys, que já ocu-
pa a chefia da representação brasileira em
Dacar, Senegal Galvão foi assessor especial da
Presidência, na gestão Costa e Silva, e serviu
anteriormente em Nova Iorque, Caracas e Zu-
rique.

Galvão encontrará o país mergulhado numa
crise profunda e à beira da guerra civil, de
acordo com a opinião de vários politicos, diplo-
matas e até mesmo do Arcebispo de San Salva-
dor, Dom Oscar Amulfo Romero, que há pou-cos dias admitiu, em nome da Igreja salvadore-
nha, a possibilidade de luta armada contra o
regime impopular.

Combates entre soldados e guerrilheiros,ocupação de plantações por camponeses, cha-
cinas cometidas pela extrema-direita, violência
policial e intranqüilidade com decisões recen-
tes da Junta — como a nacionalização dos
bancos — estão na ordem-do-dia. E o mais
recente fator de preocupação é a tomada de
reféns pelas LP-28.

Os membros dessa organização reclamam
explicações sobre 200 presos politicos, que não
estáo em nenhuma prisão, embora tenham sido
presos por autoridades. Querem, também, pu-
niçào dos agentes que, no dia 22, encerraram a
tiros uma manifestação de rua, causando mais
de 20 mortos e uma centena de feridos.

O trunfo que as LP-28 tèm nas mãos são
alguns reféns, dois deles bem importantes: Ma-
rina Morales Ehrlich, 18 anos, estudante de
Sociologia em Costa Rica, é filha de José Anto-
nio Morales Ehrlich, advogado e um dos três
civis que fazem parte da Junta do Govemo. E
Julieta de Colindres é esposa do atual Ministro
da Educação.

Para o Govemo, trata-se de uma questão
que envolve apenas as LP-28 e o Partido Demo-
crata Cristão. Marina Morales, a filha do mem-
bro da Junta, disse estar sendo bem tratada,
mas que se sente preocupada por não poder ter
contato com os pais.

Entre os presos que as LP-28 reclamam,
como "pagamento do resgate", dois sào estu-
dantes de Direito, José Humberto Mejia e Fran-
cisco Amulfo Venturino, e foram detidos quan-
do passavam em frente à Embaixada dos Esta-
dos Unidos. Seus captores foram os marines
(fuzileiros navais) americanos, que montam
guarda na representação, e segundo versões,
levaram os estudantes para dentro do prédio. A
Embaixada dos Estados Unidos nega que isto
tenha acontecido.

Roma — O Govemo italiano
negou-se a conceder um auto-
móvel blindado ao falecido diri-

Sinte 
democrata-cristão Aldo

oro, morto pelas Brigadas
Vermelhas, por medida de eco-
nomia, segundo depoimento
prestado pela viúva do politico,
e só agora publicado pelo jornal
Corriere Delia Será. Eleonora
Moro afirma que o então Minis-
tro do Interior, hoje Primeiro-
Ministro, Francesco Cossiga,
náo deu a autorização.

A viúva denuncia, também,
que o chefe da escolta de Moro
_ assassinado com mais qua-
tro agentes no dia do seqüestro,
16 de março de 1978—sargento
Oreste Leonardi, constante-
mente queixava-se a seus supe-

íi

rtores de que os seguranças não
estavam suficientemente pre-
parados e armados.

PISTA FALSA"Ninguém fez caso das adver-
tências", diz a viúva, acrescen-
tando que o sargento Leonardi
criticava continuamente os de-
mais componentes da escolta,
porque não se mantinham a
uma distancia segura do carro,
mas estes sempre respondiam
que tinham ordens para viajar"em cima" (bem próximo, cola-
do) do automóvel.

A viúva Moro fez outras ob-
servaçôes. Criticou a polícia
italiana por ter-se preocupadoexcessivamente com um pouco
de areia encontrada no paletó

do político e, por esse motivo,
vasculhou todo o litoral romã-
no em busca do esconderijo das
Brigadas Vermelhas, usado co-
mo prisão.

Aos juizes, pouco depois da
morte do marido, Eleonora dis-
se que Moro Ia constantemente
à casa do casal, em Terracina,
no litoral do Laclo, inclusive no
domingo anterior ao atentado,
o que explica o resto da areia
no paletó.

Segundo ela, quando saiu de
casa para não voltar mais, Aldo
Moro levou consigo cinco boi-
sas, uma delas contendo "docu-
mentos reservadissimos", que
cairam em poder dos brigadis-
tas e dos quais nunca mais se
soube.

Labour" divulga caricatura
cruel para atacar Thatcher

Londres — Um membro do Partido Traba-
lhista descreveu ordem a sua agremiação
como uma "relíquia ideológica impotente" e
um "desastre eleitoral". Com essas palavras,
Neville Sandelson, da ala direita de seu Parti-
do, externou sua repulsa auma campanha de
propaganda de que a Primeira-Ministra Mar-
garet Thatcher, líder dos conservadores, é o
principal alvo e objeto de um ataque insul-
tuoso.

O Partido Trabalhista encomendou cente-
nas de milhares de distintivos, bolachas de
cerveja e posters com uma cruel caricatura
da Sra Thatcher, representando^, como ex-
plicou rindo Um parlamentar da ala esquerda
da agremiação, como "parte feiticeira, parte
abutre".

Tática desesperada
Na realidade, é uma forma indigna de

atacar uma figura política de destaque, para
náo falar que se trata da Primeira-Ministra
do país. Embora alguns deputados conserva-
dores tenham reclamado contra a descarte-
sia, não há sinais de que a Sra Thatcher ou
seus colegas estejam planejando protestos
abertos. A campanha de propaganda sócia-
lista para recrutar novos membros poderá
prejudicar mais seus promotores do que os
conservadores e seus lideres.

Desde a grande derrota nas eleições parla-
mentares de maio do ano passado, o Partido
Trabalhista tem passado por uma fase de
grande confusão e não dispõe de idéias novas
para recuperar o apoio dos eleitores. O insul-
tuoso ataque pessoal à Sra Thatcher está
sendo visto como fruto do desespero ante a
contínua perda de popularidade política.

Jornais sérios, como The Times e o Finan-
ciai Times, ignoraram a caricatura, por con-
siderá-la indigna de menção. O Daily Tele-

Robert Dervel Evans
GxmpondWnto

graph, fortemente conservador, descreveu-a
como "grotesca" e aproveitou a oportunidade
para enumerar as dificuldades e dilemas do ,
Partido Trabalhista, que deram origem á
tentativa mal concebida de restabelecer sua
imagem política e prestígio eleitoral.

Os problemas do Partido Trabalhista sâo:
luta interna entre a esquerda e direita dentro
da liderança; incapacidade de apresentar
uma política coerente e de consenso; crescen-
te insatisfação com a continuada liderança
de James CaUaghan; ansiedade ante a prova
de infiltração de influências trotskistas no
Partido eamá imagem criada pelas disputas
intermináveis fomentadas pelos sindicatos,
os principais esteios dos trabalhistas e fonte
de quase 90% de seus fundos eleitorais.

As reuniões de cUpula estáo agora contro-
lados pelos radicais da esquerda, que domi-
nam o Comitê Executivo e sobre os quais
CaUaghan náo mais tem influencia. Para
tornar as coisas ainda piores, está-se tornan-
do evidente que a liderança oficial dos gran-
des sindicatos vem perdendo controle sobre
seus membros, que estão caindo também nas
máos de minorias extremistas.

Numa perspectiva mais ampla, as dificvl-
dades do Partido sáo as descritas por David
Owen, ex-Secretário do Exterior, num artigo
publicado ontem pelo The Times. "O aumento
da força e influência da direita filosófica em
âmbito mundial se tornou mais fácil com a
exaustão filosófica da esquerda". E acresceu-
tou que, na Grã-Bretanha, isto tem conse- '
qúências eleitorais importantes e imprevisí-
veis.

Foram essas circunstâncias que levaram à
campanha baseada na feia caricatura da
Primeira-Ministra conservadora, que, se leva-
da avante, poderá ricochetear com reflexo»
profundamente negativos sobre o Partido
Trabalhista.

Upsether,

5<_»/Wia.. )f

Para atrair novos membros, o Partido Trabalhista britânico náo
hesita em ridicularizar a Premier Thatcher em bolachas de cerveja.

Siles Zuazo diz que Lídia
Gueiler tem dias contados
na Presidência da Bolívia insurreição

PS chileno
prepara

La Paz — O lider da Unidade Democrática e Popu-
lar (UDP) Hemán Siles Zuazo, rejeitou o convite da
presidenta Lídia Gueiler para que sua organização faça
parte do Gabinete até o resultado das eleições presi-
denciais de junho. Siles Zuazo disse ter sabido, pela
própria Presidenta, que seu Governo está "com os dias
contados" e que a equipe ministerial será substituída
por outra, encarregada de passar o comando do Estado
ao Presidente eleito nas eleições de junho.

Poucos dias depois da divulgação de um manifesto
de militares de direita, contra a democracia e pela volta
das Forças Armadas ao Poder, uma bomba feita com
cartuchos de dinamite explodiu, ontem de madrugada,
destruindo os andares baixos do prédio da Embaixada
americana em La Paz. Não houve vitimas.
APARATO

Para Siles Zuazo, o propósito
do Govemo atual é montar um
aparato destinado a apoiar a
candidatura de Victor Paz Es-
tenssoro nas próximas eleições.
Ele advertiu também que a
UDP não aceitará que, no piei-
to de junho, repitam-se as frau-
des de 1979, graças às quais
Siles Zuazo, mais votado, não

pôde assumir a Presidência, en-
tregue depois ao Senador Wal-
ter Guevara Arze, por sua vez
derrubado pelo Coronel Alber-
to Natusch Busch, por sua vez
substituído, após intensa pres-
são interna e externa, por Lídia
Gueiler. A atual Presidenta é
partidária de Paz Estensoro,
dai as preocupações de Siles
Zuazo.

Santiago—O Comitê Central
do Partido Socialista do Chile,
em reunião plenária realizada
na clandestinidade, decidiu
preparar-se militarmente para"destruir o Govemo contra-
revolucionário com a força ar-
mada dos trabalhadores" e fo-
mentar a insurreição popular
para possibilitar a formação de
um Govemo provisório revolu-
cionário.

O Partido Socialista, a que
pertenceu o falecido Presidente
Salvador Allende, morto em
combate contra o atual regime
militar, está dividido atusimen-
te em facções e seus lideres
vivem na Venezuela, México 'é
República Democrática Alemã:
Os grupos sào encabeçados p£
lo ex-secretário-geral Carlos Al-
tamirano, o também ex-
secretário-geral Aniceto Rodri-
guez e o ex-Chanceler Clodomí-
ro Almeyda.

¦•¦:.
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Juliana abdica em abril e Beatriz será Rainha da Holanda
Viúva de Moro revela que
ele não recebeu proteção

Haia — A Rainha da Holan-
da, Juliana, anunciou que vai
abdicar no dia 30 de abril,
quando faz 71 anos, em favor de
sua Olha, Princesa Beatriz, que
fez 42 anos ontem e é mulher do
diplomata alemão Claus Van
Amsberg, ex-integrante da ju-ventude hitlerista e do Exército
nazista. Juliana, soberana mais
rica do mundo, com considera-
vel participação na Royal
Dutcn/Shell e inúmeras pro-
priedades e jóias de valor incal-
culável, é casada com o Princi-
pe Bernardo, acusado de rece-
ber suborno da empresa aérea
norte-americana Lockheed.

O anúncio surpreendeu o
pais, pois o Governo sempre
desmentiu os rumores de queJuliana abdicaria devido ao es-
cándalo que obrigou Bernardo

. a renunciar a todos os cargos
públicos em agosto de 1976.0
Príncipe Consorte foi acusado
de receber suborno no valor de
1 milhão 100 mil dólares, mas o
inquérito que apurou o fato o
inocentou por "Insuficiência de
provas", embora tivesse reco-
nhecido ser Bernardo "uma
pessoa suscetível a ofertas e
favores".
CHEGOU A HORA

"É um fato que diminuem as
forças quando se envelhece, e
então chega o momento em que

deixa de ser responsável per-manecer mais tempo no cargo.
Sinto que para mim está che-
gando a hora de terminar mi-
nha tarefa como sua Rainha",
disse Juliana. ¦ ••

Logo após o anúncio de ape-
nas quatro minutos o Primeiro-
Ministro democrata-oristáo An-
dreas Van Agt, também através
da televisão, disse que "o afeto
que sentimos por nossa Rainha
torna a proximidade de sua
partida dificil de ser aceita". E
acrescentou: "Queremos no en-
tanto dar um presente de ani-
versário à Princesa Beatriz: lhe
daremos o mesmo afeto e res-
peito que acompanharam sua
mãe".

Outros políticos confessa-
ram-se surpresos e emociona-
dos pela declaração da Rainha.
O ex-Premler Joop Dean Uyl
destacou o desejo de respeitar
as normas democráticas sem-
pre defendidas pela Rainha e
afirmou que, por isto, ela "era
um dos nossos". O chefe da
bancada democrata-cristà no
Parlamento declarou-se deso-
rientado e definiu-se como "já
um nostálgico da época de Ju-
liana". Leo Jansen, Deputado
do Partido Radical (extrema-
esquerda) disse que "a sucessão
do trono não é um assunto im-
portante".

Neto será primeiro rei
após mais de um século

Quando se afastar do Trono
da Holanda — repetindo o ges-to que sua máe, Guilhermina,
fez a seu favor, a 6 de setembro
de 1948, depois de reinar 50
anos — Juliana tornará mais
curto o caminho para que che-
gue à chefia da Casa de Orange
o Rei que há mais de um século
é esperado pelos holandeses:
seu neto, o Príncipe Guilherme
Alexandre, primogênito da no-
va soberana, Beatriz.

Ao mesmo tempo, Juliana se
transformará na ex-monarca
mais rica do mundo, pois nos
quatro séculos que ocupou o
Trono, a Casa de Orange acu-
mulou uma grande fortuna. En-
tre seus inúmeros bens estão
uma considerável participaçãona Royal DutchIShell, um domi-
nio tão vasto quanto a Áustria
na Tanzânia, uma propriedadeem Porto Ercole (Itália), imó-
veis em Nova Iorque e na Ho-
landa, sete castelos, ações novalor de várias dezenas de mi-
Ihões de dólares, iates, um
avião, coleções de obras de ar-
te, pratarias raras e jóias de
valor incalculável.
SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS

Sempre discreta e reservada,' Juliana não pôde evitar, contu-
do, que a Famüia Real através-
sasse nos últimos anos situa-
ções embaraçosas, chamando
a atenção da imprensa interna-
cional. Quando a então Prince-
sa Beatriz ficou noiva do diplo-
mata alemão Claus von Arns-
berg houve um quase esconda-
lo: os jornais descobriram queele, ao contrário do que se afir-
mava, náo fora um fugitivo do
nazismo, e, pior amda, partici-
para da Juventude Hitlerista e
servira, de 1944 a 1945, na Wer-
macht.

De um passado pouco reco-
mendável o sogro, o PríncipeConsorte Bernardo, náo pode-ria, da mesma forma, livrar-se
porque o herdeiro do pequeno
Principado alemão de Lippe-
Biesterfeld, como quase todos
os estudantes alemães, também
participara do Movimento Hi-

. tlerista. Esse fato desabonador
dissipou-se, contudo, na época
da Segunda Guerra Mundial,
quando, devido á ocupação da
Holanda pelas tropas nazistas,
Juliana — que se casara com
Bernardo em 1937 — refugiou-
se no Canadá.

Bernardo JicouJem Londres,
alistando:se na Royal Air For-
ce. Em 1942 ele formou uma
esquadrilha holandesa e dois
anos mais tarde tornou-se co-
mandante das brigadas de ln-
fantaria que ajudaram os alia-
dos a libertar a Holanda. Ex-
pulsos os nazistas, Bernardo
assumiu o posto militar mais
importante do país, o de tnspe-
tor-Geral das Forças Armadas.

Pouco depois do término da
guerra, em 1947, com o nasci-
mento da úüimafilha do casal,
a Princesa Maria Cristina, no-
vos problemas surgiram. Julia-
na tivera rubéola durante a
gravidez e a menina nasceu
com grave deficiência de visão.
Diante do fracasso da mediei-
na, a Rainha concordou em le-
var para o Palácio Real a eu-
randeira Greet Hofmans, que
passou a cuidar de Maria Cris-
tina. Logo a curandeira passoua ter grande influencia sobre
Juliana, a ponto de se tomar
quase "uma Rasputin de
saias", segundo o imprensa ho-
landesa. Bernardo rebelou-se
contra essa situação e afinal
conseguiu o afastamento de
Hofmans.

Além de Maria Cristina e
Beatriz — a futura soberana
está com 42 anos, fala quatrolínguas e tem grande talento
para a música, pintura e escul-
tura — Juliana teve mais duas
filhas: Irene e Margarida Fran-
cisca. Nascida em 1939, Irene
casou-se em 1964 com o Princi-
pe espanhol Hugo Carlos de
Bourdon y Panha, um católico.
Seu casamento, como aconte-
cera com o de Beatriz, também
provocou protestos.Para se unir a Hugo Carlos,
Irene náo relutou em se conver-
ter ao catolicismo — uma ver-
dadeira ousadia, pois se trata-
va da primeira conversão á
Igreja Católica de um descen-
dente da Casa de Orange. Rea-
lizado o casamento — ninguém
da Família Real a ele compare-
ceu — o Parlamento holandês
decretou: "A Princesa Irene
náo mais figura entre os herdei-
ros do trono. A posição consti-
tucional da Princesa deixou de
existir em nosso meio".

Margarida Francisco, nasci-
da em 1943, casou-se em 1967
com o plebeu Pieter Van Vollo-
nhoven e Maria Cristina, quevive em Nova Iorque, casou-se
há quase cinco anos com um
cubano.

Bernardo, o Príncipe
que adorava dinheiro

"Príncipe Bernardo? É o me-
lhor caixeiro-viajante que eu ja-mais encontrei. E no Brasil nós
os encontramos de toda a espé-
cie." Esse elogio o marido da
Rainha Juliana recebeu certa
ocasião do Presidente Jusceli-
no Kubitschek. Seu talento pa-ra o mundo de negócios levou-o
a integrar o staff de várias em-
presas — entre elas, a KLM e a
Fokker Aircraft — e a ficar en-
volvido no escândalo Lock
heed.

As noticias da participação
de Bernardo no escândalo co-
mecaram a ser divulgadas em
dezembro de 1975, quando o ex-
diretor da Lockheed, Emest
Hauser, revelou que, a partir de
1960, a empresa aérea pagara
comissões ao Princlpe, em tro-
ca de sua influência na compra
de aviôesStarflghterpelasFor-
ças Armadas holandesas.
Quando lhe perguntaram por-
que fora paga a comissão a Ber-
nardo, Hauser respondeu: "Por-
que ele pediu. O Príncipe adora
dinheiro."
UM SÓCIO DILIGENTE

Bernardo sempre negou o re-
cebimento de subornos. Na ver-
dade, comentou-se, seria piau-
sivel que o marido da Rainha
arriscaria sua posição real por
uns míseros 1 milhão 100 mil
dólares? Como Príncipe consor-
te — além das benesses ineren-
tes às da familia real mais rica
do mundo — Bernardo recebia,
no começo de 1976, uma ajuda
de custo de 300 mil dólares,
livres de impostos.

Para esclarecer as dúvidas so-
bre se Bernardo teria ou não
recebido subornos da Lock
heed, uma comissão de investi-
gação holandesa — integrada
por três técnicos, a que seus
concidadãos logo apelidaram
de "os três sábios"—trabalhou
seis meses, fazendo viagens ã
Suiça e aos Estados Unidos.
Seu relatório, além de outros
pontos, revelou:

A Rainha da Holanda apelou
aos súditos para que dêem omesmo apoio e lealdade a Bea-
triz, cujo casamento com Ams-
berg em 1966 causou polêmica e
protestos, num país que sofreu
cinco anos de ocupação nazis-
ta. Juliana disse que sua filha
aceitou a tarefa, "para a qualestá bem preparada".Bernardo diligentemente pro-curou -ajuda da Lockheed; deu
a impressão de ser suscetível a
subornos, tornando claro à em-
presa que poderia trabalhar porseus interesses na Holanda; e
raramente recusou receber
ofertas da companhia norte-
americana.'

O Príncipe escreveu sentidas
cartas a Lockheed, queixando-se de que seus esforços em favor
da empresa não eram levados
em consideração.—OTetacionamente-de-Bernar-
do com o então diretor de ven-
das da Lockheed na Europa,
Fred Meuser, foi compromete-
doramente estreito, fortalecen-
do a ligação do Príncipe com a
empresa.

Por "insuficiência de pro-vas'", o inquérito terminou,
contudo, inocentando Bernar-
do. Mas ao divulgar os resulta-
dos das investigações, o então
Premier Joop den Uyl, não pou-
pou termos rigorosos ao Con-
sorte:"O Príncipe, convencido de
que sua posição era invulnerá-
vel e de que seu julgamento não
poderia sofrer influências, acei-
tou muito facilmente transa-
ções que provocaram suspeitas
de que fosse sensível a ofertas e
favores da Lockheed".

Diante do escândalo, Bernar-
do foi obrigado a renunciar a
seus cargos de Inspetor-Geral
das Forças Armadas e de parti-cipante nos Conselhos Admi-
nistrativos de algumas das
maiores empresas holandesas.
Qual a reação da Lockheed a
tudo isso? Ela limitou-se a assi-
nalar que se sentia "entristeci-
da" com as revelações das auto-
ridades da Holanda.

JK_~~> LIVRO SÁBADO
CADERNO B
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No boicote do petróleo, Juliana mais uma vez deu o exemplo, pedalando

Ocupação na Guatemala
termina com 40 mortes

Guatemala — Entre 20 e 40 pessoas morre-
ram ontem quando a polícia invadiu a Embai-
xada da Espanha para desalojar um grupo de
camponeses que ocupara pacificamente o pré-
dio pela manhã. Eles protestavam contra a
violência indiscriminada das forças de seguran-
ça que perseguem guerrilheiros na região de
Quiche.

Um coquetel molotov jogado por um dos
lavradores provocou incêndio que matou pelo
menos 14 pessoas, segundo jornalistas, enquan-
to outros 26 morreram baleados. Entre as viti-
mas estariam o ex-Ministro das Relações Exte-
riores, Adolfo Molina, e o ex-Vice-Presldente,
Eduardo Cáceres. Eles estavam visitando o

Embaixador Máximo Lopez, que escapou pu-
lando da janela do seu gabinete no segundo
andar e sofreu apenas algumas queimaduras no
rosto e mãos.

Lopez tentou Impedir a invasão policial ale-
gando que estava negociando a desocupação
do prédio com os lavradores, mas a policia
iniciou um ataque que ele considerou de "ex-
traordinária brutalidade".

Os invasores eram índios camponeses quenão possuem terras e sofrem "repressão impla-
cável", segundo reclamaram, das forças poli-ciais e do Exército que os acusam de apoiar
guerrilheiros de extrema-esquerda que atuam
na área de Quiche.

Oposição aderiu à guerrilha

Cidade da Guatemala — Após o assassínio,
ano passado, de numerosas figuras da Oposi-
çâo, muitos lideres trabalhistas e politicos
guatemaltecos preferiram esconder-se e bus-
car ligações mais estreitas com os guerrilhei-
ros esquerdistas do pais.Membros centristas da Oposição, que tam-
bém disseram viver sobressaltados eom a pos-sibilidade de serem assassinados, culparam o
regime do Presidente Romeo Lucas Garcia,
apoiado pelo Exército, pela radicalização da
Oposição.

Opções
"O Governo nos deixa pouca -escolha", disse

um político à esquerda do centro que pediu

Alan Riding
Thi Ntw York Time»

para nâo ser identificado. "Ou aguardamos até
que eles nos matem ou nos escondemos ou
exilamos."

A maioria dos assassinios politicos ano
passado foram cometidos por pistoleiros nâo
identificados, que grupos da Oposição e diplo-
inatas estrangeiros acreditam estarem ligados
á polícia e ao Exército. Em alguns casos, as
vítimas foram encontradas mortas depois de
detidas por policiais em uniforme.

Por enquanto, os principais beneficiários
da repressão parecem ser os grupos guerrilhei-ros esquerdista, do pais — o Exército Guerri-"
lheiro dos Pobres e a Organização do Povo em
Armas — que crescem em número e populari-dade.

Filha de governante é refém
San Salvador — A filha de um membro da

Junta de Governo e a mulher do Ministro da
Educação salvadorenho se encontram entre os
reféns mantidos desde quarta-feira por militan-
tes das Ligas Populares 28 de Fevereiro, na
sede do Partido Democrata Cristão. O Governo
afirma que o assunto só diz respeito às LP-28 e
ao PDC.

O diplomata Fernando Abbot Galvão. queexerce o posto de Cónsul-Geral do Brasil em
Portugal, foi nomeado Embaixador em El Sal-
vador, substituindo Renato Denys. que jã ocu-
pa a chefia da representação brasileira em
Dacar, Senegal. Galvão foi assessor especial da
Presidência, na gestão Costa e Silva, e serviu
anteriormente em Nova Iorque, Caracas e Zu-
rique. 5

Galvão encontrará o pais mergulhado numa
crise profunda e à beira da guerra civil, de
acordo com a opinião de vários politicos, diplo-
matas e até mesmo do Arcebispo de -San Salva-
dor, Dom Oscar Amulfo Romero, que há pou-cos dias admitiu, em nome da Igreja salvadore-
nha, a possibilidade de luta armada contra o
regime impopular.

Combates entre soldados e guerrilheiros,ocupação de plantações por camponeses, cha-
cinas cometidas pela extrema-direita, violência
policial e intranqüilidade com decisões recen-
tes da Junta — como a nacionalização dos
bancos — estão na ordem-do-dia. E o mais
recente fator de preocupação é a tomada de
reféns pelas LP-28.

Os membros dessa organização reclamam
explicações sobre 200 presos políticos, que náo
estão em nenhuma prisão, embora tenham sido
presos por autoridades. Querem, também, pu-
nição dos agentes que, no dia 22, encerraram a
tiros uma manifestação de rua, causando mais
de 20 mortos e uma centena de feridos.

O trunfo que as LP-28 têm nas mãos sáo
alguns reféns, dois deles bem importantes: Ma-
rina Morales Ehrlich, 18 anos, estudante de
Sociologia em Costa Rica, é filha de José Anto-
nio Morales Ehrlich, advogado e um dos três
civis que fazem parte da Junta do Governo. E
Julieta de Colindres é esposa do atual Ministro
da Educação.

Para o Governo, trata-se de uma questão
que envolve apenas as LP-28 e o Partido Demo-
crata Cristão. Marina Morales, a filha do mem-
bro da Junta, disse estar sendo bem tratada,
mas que se sente preocupada por não poder ter
contato com os pais.

Entre os presos que as LP-28 reclamam,
como "pagamento do resgate", dois sáo estu-
dantes de Direito, José Humberto Mejia e Fran-
cisco Amulfo Venturino, e foram detidos quan-do passavam em frente à Embaixada dos Esta-
dos Unidos. Seus captores foram os marines
(fuzileiros navais) americanos, que montam
guarda na representação, e segundo versões,
levaram os estudantes para dentro do prédio. A
Embaixada dos Estados Unidos nega que isto
tenha acontecido.

Roma — O Governo italiano
negou-se a conceder um auto-
móvel blindado ao falecido diri-
gente democrata-crlstão Aldo
Moro, morto pelas Brigadas
Vermelhas, por medida de eco-
nomia, segundo depoimento
prestado pela viúva do político,
e só agora publicado pelo jornal
Corriere Delia Sera. Eleonora
Moro afirma que o então Minis-
tro do Interior, hoje Primeiro-
Ministro, Francesco Cossiga,
não deu a autorização.

A viúva denuncia, também,
. que o chefe da escolta de Moro

— assassinado com mais qua-
tro agentes no dia do seqüestro.
16 de março de 1978—sargento
Oreste Leonardl, constante-
mente queixava-se a seus supe-

riores de que os seguranças não
estavam suficientemente pre-
parados e armados.
PISTA FALSA"Ninguém fez caso das adver-
tèncias", diz a viúva, acrescen-
tando que o sargento Leonardl
criticava continuamente os de-
mais componentes da escolta,
porque não se mantinham a
uma distância segura do carro,
mas estes sempre respondiam
que tinham ordens para viajar"em cima" (bem próximo, cola-
do) do automóvel.

A viúva Moro fez outras ob-
servaçóes. Criticou a políciaitaliana por ter-se preocupadoexcessivamente com um poucode areia encontrada no paletó

do político e, por esse motivo,
vasculhou todo o litoral romã-
no em busca do esconderijo das
Brigadas Vermelhas, usado co-
mo prisão.Aos juizes, pouco depois da
morte do marido, Eleonora dis-
se que Moro ia constantemente
à casa do casal, em Terracina,
no litoral do Lácio, inclusive no
domingo anterior ao atentado,
o que explica o resto da areia
no paletó.Segundo ela, quando saiu de
casa para não voltar mais, Aldo
Moro levou consigo cinco boi-
sas, uma delas contendo "docu-
mentos reservadíssimos". qüecaíram em poder dos brigadls-
tas e dos quais nunca mais se
soube.

r
%abour" divulga caricatura
cruel para atacar Thatcher

Londres — Um membro do Partido Traba-
Ihista descreveu ontem a sua agremiação
como uma "relíquia ideológica impotente" e
um "desastre eleitoral". Com essas palavras,
Nevüle Sandelson, da ala direita de seu Parti-
do, externou sua repulsa a uma campanha de
propaganda de que a Primeira-Ministra Mar-
garet Thatcher, líder dos conservadores, é o
principal alvo e objeto de um ataque insul-
tuoso.

O Partido Trabalhista encomendou cente-
nas de milhares de distintivos, bolachas de
cerveja e posters com uma cruel caricatura
da Sra Thatcher, representando-a, como ex-
plicou rmdoum parlamentar da ala esquerda
da agremiação, como "parte feiticeira, parte
abutre".

Tática desesperada
Na realidade, é uma forma indigna de

atacar uma figura politica de destaque, para
náo falar que se trata da Primeira-Ministra
do país. Embora alguns deputados conserva-
dores tenham reclamado contra a descorte-
sia, náo há sinais de que a Sra Thatcher ou
seus colegas estejam planejando protestos
abertos. A campanha de propaganda sócia-
lista para recrutar novos membros poderá
prejudicar mais seus promotores do que os
conservadores e seus líderes.

Desde a grande derrota nas eleições parla-
mentares de maio do ano passado, o Partido
Trabalhista tem passado por uma fase de
grande confusão e não dispõe de idéias novas
para recuperar o apoio dos eleitores. O insul-
tuoso ataque pessoal à Sra Thatcher está
sendo visto como fruto do desespero ante a
contínua perda de popularidade política.

Jornais sérios, como The Times e o Finan-
ciai Times, ignoraram a caricatura, por con-
siderá-la indigna de menção. O Daily Tele-

Robert Dervel Evans
Cof tn ponde rito

graph, fortemente conservador, descreveu-a
como "grotesca" e aproveitou a oportunidade
para enumerar as dificuldades e dilemas do
Partido Trabalhista, que deram origem à
tentativa mal concebida de restabelecer sua
imagem política e prestígio eleitoral.

Os problemas do Partido Trabalhista sáo:
luta interna entre a esquerda e direita dentro
da liderança; incapacidade de apresentar
uma política coerente e de consenso: cresceu-
te insatisfação com a continuada Uderança
de James Callaghan; ansiedade ante a prova
de infiltração de influencias trotskistas no
Partido eamá imagem criada pelas disputas
intermináveis fomentadas pelos sindicatos,
os principais esteios dos trabalhistas e fonte
de quase 90% de seus fundos eleitorais.

As reuniões de cúpula estáo agora contro-'
ladas pelos radicais da esquerda, qtie domi-
nam o Comitê Executivo e sobre os quais
Callaghan náo mais tem influência. Para
tornar as coisas ainda piores, está-se tornan-
do evidente que a liderança oficial dos gran-
des sindicatos vem perdendo controle sobre
seus membros, que estáo caindo também nas
mãos de minorias extremistas.

Numa'perspectiva mais ampla, as dificul-
dades do Partido são as descritas por David
Owen, ex-Secretário do Exterior, num artigo
publicado ontem pelo The Times. "O aumento
da força e influência da direita filosófica em "
âmbito'mundial se tornou mais fácil com a -¦
eiausido/Uosíl/ica do esquerda". E acrescen-""
tou que, na Grã-Bretanha, isto tem conse-
qüèncias eleitorais importantes e imprevisi- "
veis.

Foram essas circunstâncias que levaram á «
campanha baseada na feia caricatura da -
Primeira-Ministra conservadora, que, se leva-..
da avante, poderá ricochelear com reflexos «
profundamente negativos sobre o Partido
Trabalhista.

Undm/UPI ."
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Para atrair novos membros, o Partido Trabalhista britânico não
hesita em ridicularizar Margaret Tacher em bolachas de cerveja

Siles Zuazo diz que Lídia
Gueiler tem dias contados

PS' chileno
prepara

na Presidência da Bolívia insurreição
La Paz — O lider da Unidade Democrática e Popu-

lar (UDP) Hernán Siles Zuazo, rejeitou o convite da
Presidenta Lidia Gueiler para que sua organização faça
parte do Gabinete até o resultado das eleições presi-
denciais de junho. Siles Zuazo disse ter sabido, pela
própria Piesidente, que seu Governo está Trom os duas
contados" e que a equipe ministerial será substituída
por outra, encarregada de passar o comando do Estado
ao Presidente eleito nas eleições de junho.

Poucos dias depois da divulgação de um manifesto
de militares de direita, contra a democracia e pela volta
das Forças Armadas ao Poder, uma bomba feita com
cartuchos de dinamite explodiu, ontem de madrugada,
destruindo os andares baixos do prédio da Embaixada
americana em La Paz. Não houve vitimas.
APARATO

Para Siles Zuazo, o propósitodo Governo atual é montar um
aparato destinado a apoiar a
candidatura de Victor Paz Es-
tenssoro nas próximas eleições.
Ele advertiu também que a
UDP não aceitará que, no piei-to de junho', repitam-se as frau-
des de 1979, graças as quaisSiles Zuazo, mais votado, nâo

pôde assumir a Presidência, en-
tregue depois ao Senador Wal-
ter Guevara Arze, por sua vez
derrubado pelo Coronel Alber-
to Natusch Busch, por sua vez
substituído, após intensa pres-sáo interna e externa, por Lidia
Gueiler. A atual Presidenta é
partidária de Paz Estensoro,
dai as preocupações de Siles
Zuazo.

Santiago—O Comitê Central
do Partido Socialista do Chile,
em reuniáo plenária realizada
na clandestinidade, decidiu
preparar-se mllitarmente para"destruir o Governo contra-
revolucionário com a força ar-
mada dos trabalhadores" e fo-
mentar a Insurreição popular
para possibilitar a formação de
um Governo provisório revolu-
cionário.

O Partido Socialista, a que
pertenceu o falecido Presidente
Salvador Allende, morto em
combate contra o atual regime
militar, está dividido atualmen-
te em facções e seus líderes
vivem na Venezuela, Méxiccfe
República Democrática Alemã.
Os grupos são encabeçados pe-
lo ex-secretário-geral Carlos Al-
tamirano, o também ex-
secretário-geral Ániceto Rodri-
guez e o ex-Chanceler Clodonai-
ro Almeyda.
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Laboratório volta
a alertar Governo
para seu remédio

Na falta de ação do Ministério da Saúde para
impedir a comercialização do remédio Selcryn, confor-
me recomendação do fabricante, o Laboratório. Smith
Kline-Enila voltou a procurar ontem a Divisão Nacio-
nal de Vigilância Sanitária de Medicamentos, enviando
cópias das advertências feitas aos médicos e farmácias.
- O remédio, usado no tratamento da hipertensão
arterial, foi retirado das farmácias dos Estados Unidos
sob a suspeita de ter provocado a morte de dois
pacientes, dentre 52 relatos de danos hepáticos, embo-
ra o fabricante do produto não veja motivo de pânico,
.pois a droga já foi receitada para cerca de 300 mil casos
sem efeitos negativos.

— 17
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FARMÁCIAS VENDEM
Até ontem, a maioria das far-

ináclas do Rio estava vendendo
o remédio Selcryn, mesmo sem
receita, o que já é irregular por-
que em sua embalagem tem o
rótulo vermelho com o aviso:"venda somente sob prescrição
médica". O diretor do Departa-
mento Geral de Fiscalização da
Secretaria de Saúde, Acrisio
Peixoto, criticou a burocracia
ministerial, que ainda náo pro-
videnciou a retirada do medica-
mento do mercado,

"Estou esperando a comuni-
cação oficial e tão logo a receba' mandarei recolher. Em 24 horas
a gente tem capacidade para
recolher todos eles de todas as

i farmácias, Nosso órgáo nào po-
dera fazer nada sem as normas
ministeriais, sob pena de estar-
mos praticando abuso de auto-
ridade", afirmou.

O Laboratório Smith Kline-
Enila, começou a desaconse-
lhar os médicos e farmácias no

,' Brasil a vender o Selcryn desde
que recebeu dos Estados Uni-
dos, no dia 15, um telex Infor-' mando a retirada do remédio' do mercado por causa de rea-
ções colaterais verificadas, co-
mo a hipersensitlvidade afetan-

do o fígado.
O laboratório distribuiu car-

tas ás farmácias pedindo a de-
volução das unidades, sem pre-
juízos, pois se comprometia a
reembolsá-las e a pagar as des-
pesas de frete. Até agora já re-
colheu cerca de 3 mil unidades,
das 8 mil distribuídas para todo

. o país.
Os diretores do Laboratório

Smith Kline-Enila no Brasil in-
formaram que a decisáo foi to-
mada principalmente por pre-caução, já que somente pesqui-

.sas em laboratórios, que serão
feitas agora, poderão confirmar

se houve de fato efeito colateral
do remédio.

TODOS AVISADOS

Depois de receber o telex dà
matriz, na Filadélfia, o labora-
tório brasileiro distribuiu, dia
16, circular ás farmácias comu-
nicando a suspensão da venda
do remédio Selcryn. No dia 17
informou ao diretor da Divisão
Nacional da Vigilância Sanitá-
ria de Medicamentos e ao Se-
cretário Nacional de Vigilância
Sanitária que nos Estados Uni-
dos foram constatados casos de
reações de hipersensibilidade
afetando célula hepátlca, "atra-
vés de febre e elevação de niveis
séricos de transamlnases, com
quadro ictérico em cerca de
60% de casos".

Como o fabricante da droga
considera-o produto ético, isto
é, sua propaganda só é feita
junto aos médicos, jã que a ven-
da é exclusivamente feita por
receita, náo viu necessidade de
fazer campanha pública de es-
clarecimento. Por isto, distri-
buiu aos médicos carta expli-
cando o "secundarismo grave
relacionado com o uso clinico
de nosso produto Selcryn". Se-
gundo diz a carta, "desconhece-
se, ainda, a incidência precisa
desta reação indesejável, po-
rém os relatos sugerem cerca de
um caso para cada 5 mil pacien-
tes.

No dia 18, então, o laboratório
mandou carta ao Ministro da
Saúde. "Desejamos levar ao co-
nhecimento de V. Excia. a co-
municação relativa á suspen-
são temporária de fabricação e
comercialização de nosso pro-
duto Selcryn". A carta foi assi-
nada pelo Sr Pierre d'Almeida
Telles, farmacêutico responsa-
vel, e pelo Sr Osirls Costeira,
diretor médico do laboratório
Smith Kline-Enila.
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¦O remédio foi comprado ontem na Drogaria
Moderna da Praia, em Botafogo, por Cr$ 162,70

Ministério proíbe
a venda do Selcryn

Brasilia — A Dimed (Divisão
de Medicamentos do Ministério
da Saúde) baixou portaria on-
tem proibindo a fabricação e
venda em todo o pais de medi-
camentos que contenham o áci-
do tienípico, detectado apenas
no Selcryn. A portaria foi con-
seqüência de advertência da
Organização Pan-Americana
de saúde.

Segundo o Ministério, o FDA
(Food and Drug Administra-

tion), órgáo norte-americano,
informou à organização que o
Selcryn provocara 52 intoxica-
ções e cinco mortes. Foi entáo
realizado o levantamento dos
remédios com o ácido tienipico,
segundo o Ministro Waldyr Ar-
coverde. A portaria concede ao
fabricante 90 dias para modifi-
car a fórmula do medicamento,
sob pena de cancelamento de
registro junto ao Dimed.

Fiscalização lacra
frigorífico do Lip

Porto Alegre — Com um
lacre na câmara frigorífica,
que continha mais de 7 mil
frascos de albumina humana
a 20% e Fator 8 e o desliga-
mento do liofilizador — apa-
relho que transforma o pias-
ma em pó — a unidade de
Fiscalização do Exercicio
Profissional, da Secretaria de
Saúde e do Meio-Aiübiente,
cumpriu, ontem, a determi-
nação do Ministério da Saúde
de interditar o Laboratório
Lip. Os fiscais visitarão diari-
mente as dependências do
Lip para ver se a fabricação
continua suspensa.

Como o telex do Ministério
da Saúde à secretaria, envia-
do ontem, determinava ape-
nas o embargo da fabricação
e comercialização do fator an-
ti-hemofüico e da albumina
feumana a 20%, o laboratório
poderá continuar produzindo
• albumina humana a 25%.
Porém, segundo o chefe da
unidade de Fiscalização do
Exercicio Profissional, Sr
Francisco Reverbel, com o
desligamento do aparelho

'-¦y^M^Êúú 
4t í Ma-1 

™*'yíi
't% 

W ar#51 •§*>¦ m. s*.!* **í$_ÍLlllf. W ilir**"" •¦• *¦¦ -, ^jyiifflifWf^rn - ":*f' Mi éMAm'"' JMmÊmwÊÊ : ¦ ;!¦'

Èf 
"4 

JlWÍY^ÊUlW-JJL ll £>1I? ^IfVÊM %Wm M £i 'A .M ¦^mmmmm^m^Ê^^yi^ÊmmmWá^m^Ê^m' WfS^M^mmW^Á ^mmrnmka*.'^Hb_i_HK:•.¦¦
WÊ ' ' JL ÈrL1 m\ r _.ámmm\ mmWl\ i* S^KoB BáB WLmSí^ÊiiL ámm\ H^^l Kt^^^^^

\WÊt *f m mt |^>nPHpt-1 BiflV R^l H ^í &^Ê
ÊmJ v\ Wm ll 'MÊÊ I&J39 ^^B

\y-Jk âWÈ ¦HHHIWmSmmwAúBm ¦» í! ¦- mB má X'.£*^Ê mmmw> MÊÊmmmAmm ¦ *4B

¦ B^£ w vB *S Pt_I ¦.¦ÉFJk&^A 1I f- ¦ ¦ ' - nP^ ^VH'^B;<fl ^"¦ ¦¦S^xr »I ^*w!'-am WL.m w-M ¦¦ - Jv Vá' m mWm Bh
^B WmmmmÊmm\í^^m.: A*y:'3mmmimmyttim?> >•. . §&*%%\m mamar. -^ksebkík * ¦¦ '^íwm
wmm Wm MSP mm^mi. m
yyy-Aym mg. _M mtíÇ^ÊÊiM$*m¦k^ ''m\\\\\\\W' '%mWm ^Ê
iÉÈÈÊÈÊÊm\ wfJfWã * • mw^-y ll^S 9rtm ¦PPB?!^-'¦¦¦¦ ^Bl mÊL?Is? jJB :^B^Wr íJáaT**^m wl^tm^ '^^Mn^^r ^Ê\W

Wm^ 4** W,:.:.^ 
''*W

Como se o gesto houvesse sido ensaiado, os lavradores levantaram o braço
à pergunta do Padre Joaquim van Leeuwen: "Quem 

foi preso ontem ?"

Lavradores e Padre presos
em Cachoeira de MacacuDecretos

regulam
territórios

Brasilia — Os territórios de
Rondônia, Amapá e Roraima
teráo nove Secretarias de Go-
vemo e sua primeira função se-
rá o "desenvolvimento econo-
mico, social, politico e adminis-
trativo, visando a criação de
condições que possibilitem sua
ascensão à categoria de Esta-
do". As determinações constam
de decretos assinados ontem
pelo Presidente Joáo Figueire-
do, organizando a administra-
ção dos três territórios.

De acordo com os decretos —
que fazem parte de uma série,
organizando a estrutura básica
dos órgãos vinculados ao Minis-
tério do Interior—os territórios
terão Secretarias de Planeja-
mento, Educação e Cultura,
Saúde, Promoção Social, Agri-
cultura, Obras e Serviços Públi-
cos, Administração, Finanças e
Segurança Pública.

O decreto cria, ainda, em ca-
da território, duas sociedades
de economia mista, uma desti-
nada aos serviços de água e
esgotos e outra ao fornecimen-
to de energia elétrica. Um con-
selho territorial, a ser regula-
mentado por regimento que o
Ministério do Interior prepara,terá funções de assessoramento
do Governador no desenvolvi-
mento do território.

vão ao INCRA pedir terra
"Quem foi preso levanta o braço". O pedido, do

Padre Joaquim Van Leeuwen ("dos leões", em holan-
dês), seguido de seu próprio gesto, foi atendido de uma
só vez, como se ensaiado, pela maioria das pessoas que,
ontem à tarde, ocuparam o gabinete de coordenador
regional do INCRA, acompanhadas de parlamentares,
membros do Comitê Brasileiro de Anistia e de dirigen-
tes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura.

Eles chegaram um pouco atrasados — um dos três
ônibus enguiçou perto de Niterói — de Cachoeiras de
Macacu, onde na véspera, 79 lavradores, o Padre e nove
menores tinham sido presos sob a alegação de desma-
tamento e invasão de terras. No INCRA, o substituto do
coordenador prometeu encaminhar os problemas, de-
pois de uma hora e meia de debate.

que transforma o plasma em
pó não há condições de pro-
dução.

À chegada do Sr Francisco
Reverbel ao Lip, acompanha-
do de dois fiscais da unidade,
para cumprir a determinação
do Ministério da Saúde, o dl-
retor-comercial Carlos Bai-
lon, que o recebeu, comentou
confiar que "a decisão (sus-
pensão) é temporária".

Ao sair do laboratório onde
ficou por cerca de 40 minutos,
o Sr Francisco Reverbel in-
formou que lacrara a câmara
fria. em que havia 1 mil 617
frascos, com 200 unidades ca-
da um, de fator anti-
hemofílico e 5 mil 470 frascos
de albumina humana a 20%.

Indagado por que a suspen-
são não atingiu também a
fabricação de albumina hu-
mana a 25% o chefe da unida-
de de Fiscalização do Exerci-
cio Profissional respondeu
que o telex do Ministério da
Saúde determinou apenas a
interdição dos outros dois
medicamentos.

TFP apoia a
posição do
Papa na Ásia

O presidente da TFP, Plínio
Corrêa de Oliveira, enviou a
Dom Carmine Rocco, Núncio
Apostólico no Brasil, telegrama
apoiando a posição do Papa
João Paulo n em favor dos po-
vos do Vietnam e do Camboja.

"Tendo em vista a situação
cruel e injusta criada para os
povos vietnamita e cambojano
pelos ocupantes soviéticos e
seus asseclas locais, esta Socie-
dade dirigiu-se diversas vezes a
autoridades como a Santa Sé, o
Governo brasileiro e o Presi-
dente Carter, dos Estados Uni-
dos, pedindo medidas que re-
movessem ou pelo menos ali-
viassem a situação daqueles
povos.

"Análogas providências to-
maram as entidades co-irmães
e autônomas que sáo as TFPs
norte-americana e argentina.
Os múltiplos e comovedores
apelos públicos do Santo Padre
João Paulo n em favor desses
povos tèm tocado vivamente os
diretores, sócios e cooperadores
desta Sociedade, pelo que peço
à V Excia fazer chegar a Sua
Santidade a expressão de nosso
comovido apoio a tais gestos."

Corrupção no
TRT-MG já
causou morte

Belo Horizonte — Aponta-
do por um técnico judiciário
como o principal agente de
corrupção no TRT mineiro, o
juiz classista Fábio de Araújo
Motta foi também denuncia-
do em 1973, pela secretária do
então superintendente do
INPS em Minas, historiador
João Camillo de Oliveira Tor-.
res, como responsável pela
crise que acabou matando-o.

O superintendente morreu
de enfarte, em sua mesa de
trabalho, quando tentava
anular um convênio com o
Sesi, pelo qual o Sr Fábio
Motta e outros empregariam
quase 800 pessoas na Previ-
dência.

A existência do documento'
enviado em 3/5/1973 pela se-
cretaria do superintendente
do INPS, Dona Anna Helena
Santos de Toledo Salles, aos
então Ministros Jarbas Pas-
sarinho, do Trabalho, e Júlio
Barata, do TST, foi revelada
ontem pelo técnico judiciário
Ari César Pimenta de Por-
tilho.

PROMESSAS
Durante os 90 minutos de

uma reunião de muitos debates
e poucas decisões, o substituto
do coordenador Sr Domenico
juarez Bisseli, se esquivava di-
zendo-se apenas um "executa-
vo" e que qualquer decisáo de-
veria ser tomada pelo coorde-
nador regional. Mesmo assim
prometeu encaminhar os me-
mortais, manifestos e reivindi-
cações, com relato completo
dos incidentes em Cachoeira de
Macacu e oferecer "qualquer
dia e hora" para um encontro
com o coordenador.

A reunião, 10 minutos depois,
parecia esvaziar-se quando che-
garam cerca de 120 lavradores,
trazidos de Cachoeira de Maça-
eu. Entre eles, a maioria dos
que tinham sido presos na vés-
pera. Os participantes da mesa,
já com a sala de 30 metros qua-
drados inteiramente lotada, re-
tomaram o fôlego e passaram a
debater problemas relativos â
terra desde a criação da Supra,
depois transformada em TNDA
e, finalmente, em INCRA

O substituto do coordenador,
o Deputado Modesto da Silvei-
ra, e outros integrantes da Me-
sa procuraram uma solução pa-
ra evitar a repetição dos inci-
dentes quando foi apontado co-
mo "vitima da violência e arbl-
trariedade" o grupo de lavrado-
res presentes. O Padre pediu
entáo que levantassem o braço,
no que foi imediatamente aten-
dido: mais de 80 braços levan-
taram-se de uma só vez. O gru-
po repetiu o gesto para a televi-
são, mas não teve o mesmo
efeito: sem a espontaneidade,
perdeu o impacto que encheu a
sala de braços levantados
DE SURPRESA

"Os trabalhadores exigem
providências do INCRA para
evitar um mal maior, Com as

arbitrariedades de ontem nós
vimos uma contradição: os po-liciais que faltam aqui na cida-
de estavam lá, em excesso, com
muitas armas, metralhadoras e
tudo, ameaçando humildes tra-
balhadores que querem apenas
um pedaço de terra para plan-tar e sobreviver".

Essa foi uma das respostas do
presidente da Fetage, Eraldo
Lírio Azeredo, à promessa do
subcoordenador do INCRA, de
encaminhar os problemas ás
autoridades e procurar estudar
uma solução com planos e pro-
jetos.

O Deputado Raimundo de
Oliveira ponderou que a solu-
ção imediata é a garantia de
terra para os lavradores, uma
vez que o INCRA dispõe de
meios legais e é o órgáo inc um-
bido dessa tarefa. "Não se faz
isso e dessa maneira surgem as
tensões e os conflitos". Ele rei-
vindicou também garantias pa-ra que os incidentes náo se re-
pitam.

Fui tomado de surpresa —
desculpou-se o S Domenico
Bisseli.Nós também fomos presosde surpresa—responderam vá-
rios lavradores.

O subcoordenador alegou
que o problema em Japuiba ori-
ginou-se na área da Justiça co-
mum e o foro do INCRA é a
Justiça federal: "A briga pareceser entre os lavradores e os do-
nos de terra que náo pertenceao INCRA", argumentou para
justificar que "a ingerência do
órgáo náo será possível"."Mas como vocês desapro-
priaram em 63 (época da Supra)
para devolver as terras, já valo-
rizadas, em 67 (época do INDA),
poderiam agora desapropriar
novamente e entregá-las aos
seus ocupantes", argumentou a
advogada Aurora Coentro, da
Fetag, lembrando que o INCRA
dispõe de todos os meios legais.

Disputa antiga gera
tensão nos municípios

Uma complexa disputa de
terras nos Municípios de Ca-
choeiras de Macacu e Itaborai
envolvendo lavradores, padres,
juizes e advogados, proprietá-
rios, sindicatos e federações, es-
tá gerando um clima de grande
tensão nos municípios. "Imagi-
ne se as pessoas começarem a
invadir as terras pelo Brasil",
diz o Juiz da Comarca Wellin-
ton Jonas Paiva.

As terras da fazenda São José
da Boa Morte, pertencente á
Agro Brasil Empreendimentos
Rurais 8. A., foram desapropria-
das em 1963 pela Supra (8upe-
rintendència da Reforma Agra-
ria). Durante 12 anos, os 980
alqueires ficaram abandonados
e, em 1975, o INCRA decidiu
devolver as terras aos seus anti-
gos proprietários. Um edital foi
publicado no Diário Oficial e
somente a Agro Brasil se apre-
sentou requerendo a posse.

O sócio majoritário da Agro
Brasil, Abelardo Coimbra Bue-
no, nomeou um administrador— João Alves, conhecido como
Joáo Goiano — e, desde entáo,
pouco tem feito pela lavoura,
além de oferecer terras aos la-
vradores em regime de meinha.
Os lavradores têm recusado sis-
tematicamente esse tipo de
acordo, pois acreditam que tèm
direito ã terra.

O Padre Joaquim Van Lee-
wen, coordenador da Comissáo
Pastoral da Terra de Friburgo,
tem orientado os lavradores
juntamente com o sindicato lo-
cal e a Federação dos Trabalha-
dores da Agricultura. "As ter-
ras foram desapropriadas por
decreto presidencial e devolvi-
das por portaria do coordena-
dor regional do INCRA. Ora,
elas só poderiam ser devolvidas
por outro decreto presidên-
ciai", diz o padre.

Para o Juiz Wellinton Jonas
Paiva, não há possibilidade de
desapropriação da Agro Brasil."Eles possuem o titulo de pro-
priedade registrado em cartório
e reconhecido pela Justiça fede-
ral. Não vejo nenhuma condi-
çáo de os lavradores contesta-
rem os documentos existen-
tes." O magistrado está em Ca-
choeiras de Macacu desde 1976
e vem cuidando de vários pro-
cessos reivindicatórios.

Dois processos tiveram sen-
tença no dia 3 de janeiro. Edson
Lemos e Dalton Santos reivin-
dicaram uma área de aproxi-
madamente 50 alqueires e uma
ação demarcatória foi feita em
fins de 1977. Ontem, a decisão
do Juiz Jonas Paiva foi homolo-
gada e os proprietários recebe-
ram os títulos de propriedade.

Papa unifica bispos liberais
e conservadores da Holanda

o Presidente quer que
Governo atue rápido

Brasilia—"Existe uma preo-
cupaçáo profunda do
Presidente, que quer atuação
rápida e imediata, por parte
dos organismos do Govemo pa-
ra reverter esse processo, resol-

vendo-os através de todos os
meios possíveis", revelou on-
tem o presidente do INCRA a
respeito dos conflitos de terras"que este ano estão ocorrendo
com muita velocidade e vio-
lencia".

Cidade do Vaticano — Os sete bispos da
tumultuada Igreja Católica Romana da Holan-
da se comprometeram ontem, num documento
de 22 páginas, escrito após a realização de um
sínodo extraordinário de 18 dias a portas fecha-
das, a defender os ensinamentos da Igreja sobre
a autoridade papal e doutrina, moralidade e
celibato dos sacerdotes.

Os bispos holandeses (dois conservadores,
quatro liberais e o primado, Cardeal Willi-
bran ds, moderador) estavam divididos sobre
uma gama muito grande de assuntos, entre os
quais a homossexualidade, o aborto, o celibato
sacerdotal e o papel dos leigos nas atividades
pastorais.

Desafio dos fiéis

No documento, que é um compromisso sole-
ne perante o Papa Joáo Paulo n, os bispos
holandeses concordam em defender a doutrina
da Igreja mesmo diante do desafio ou da deser-
ção dos fiéis. Joáo Paulo n, na missa celebrada
para comemorar o fim do sínodo extraordlná-
rio, disse que a unificação da Igreja holandesa
favorece toda a Igreja Católica Romana. "£ um
feito único na história moderna da Igreja".

O documento reconhece a existência de cri-
ticas da ala conservadora e da ala liberal, mas
acha que todos os críticos já exerceram influèn-
cia demasiada na vida da Igreja romana.

Outras conclusões do documento:

para evitar confusões entre os fiéis, os bispos
holandeses se comprometem a assegurar uma
divulgação adequada dos ensinamentos do
Concilio Vaticano n e dos documentos do Vati-
cano;

será aumentado o número de bispos holan-
deses mediante a criação de dioceses adicio-
nais;

os bispos têm direito a nomear e demitir
professores dos colégios sacerdotais e de regu-
lar a situação dos sacerdotes casados que ensl-
nam neles;

os padres casados náo podem desempenhar
qualquer função sacerdotal.

Sacerdotes e leigos : _.

Durante a missa na Capela Slstina. o Papá
Joáo Paulo II, no seu discurso de 13 laudas, em
francês, destacou a unanimidade das delibera-
ções do sínodo extraordinário e falou sobre a
necessidade de uma clara separação das tarefas
do sacerdote e dos leigos na Igreja. E, dirigindo:
se aos bispos holandeses, disse: "Temos cons-
ciência cada vez mais clara da necessidade dé
uma grande coragem e, ao mesmo tempo, de
uma grande prudência."Depois da missa, o Papa Joáo Paulo O e os
bispos holandeses confraternizavam no Colégio
Holandês de Roma.

Boff acredita num "final feliz"

Roma — Frei Leonardo Boff está tranqüilo e
seguro sobre a conclusão do processo a queresponde na Congregação para a Doutrina da
Fé. Há 15 dias, em Salamanca, Espanha, rece-
beu telefonema do presidente da CNBB, Dom
lvo Lorscheiter, informando-o do interesse do
Papa João Paulo n por "final feliz" para o caso
criado há 5 anos pela publicação de seu livro
Jesus Cristo Libertador.

Convidado pela Universidade de Salamanca
para realizar um série de conferências sobre a
justiça na ordem econômica internacional, a fé
e a libertação politica na América Latina, Frei
Leonardo fez essa revelação numa entrevista ao
diário El País, de Madri, publicada em sua
edição de 26 de janeiro.

Ás seis cartas

Fazendo o histórico de seu processo, o teólo-
go e capuchinho de Petrópolis disse ao jornal
madrilenho: "A partir de 1975 começou um
intercâmbio de cartas, 6 no total, com o Vatica-
no. O processo tinha sido aberto, e chegou-se a
nomear um grupo de interrogadoras e defenso-
res. Dia 21 de janeiro recebi a última informa-
ção do presidente da Conferência Episcopal do
Brasil, que tivera uma conversação com o Pa-
pa, na qual anunciou o apoio da Conferência
Brasileira em relação a mim, João Paulo n, na
ocasião, respondeu-lhe que se dirigira ao Car-
deal Seper, presidente da Congregação Para a
Doutrina da Fé, para acertar a minha situação,
e podia comunicar-me que devia estar tran-
quilo".

Na mesma entrevista, respondendo â per-gunta se o processo do Vaticano podia serInterpretado como uma interpelação a toda aTeologia da Libertação, Frei Boff respondeu:"O tema que originou este processo nada tem aver com a Teologia da Libertaçáo. Trata-se deum problema interno sofisticado e dificil, dateologia em geral. Eu estudei Jesus a partir da
humanidade radical e sustento a hipótese de
que ele conhece sua missão e seu destino namedida em que atua e os conflitos se lhes
apresentam. Lentamente, Jesus Cristo chega asaber de sua morte, mas tem a esperança de
poder evitá-la. Somente no momento em queestá na cruz é que se frusta essa sua expectaü-
va. Foi o momento, em que gritou. Em que

Araújo Netto
Cormpondtnt*

soube estar nas mãos de Deus e aceitou a
morte, mas com uma aceitação relutante, com
luta. Desde ai, o Vaticano me pede para expli-
car a institucionalização do sacramento da
Eucaristia, como Jesus desconhecia que ia mor-
rer. Eu sustento que no momento da cela a
Eucaristia tinha um caráter simbólico e sintetl-
zador do reino de Deus. A que a Igreja teria
acrescentado um significado eclesial."

Limite da Pesquisa j
Admitindo que a liberdade de pesquisa tem

limites, Frei Boff diz ter consciência da difleul-
dade de encontrá-los, principalmente em virtu-
de da complexidade dos problemas. "Mas isto
não deve endurecer as posturas. Deve-se ser
flexível, porque quando se matam as perguntas
se nega o acesso à verdade."

Solicitado a estabelecer as diferenças que
marcam o seu processo e o do teólogo suíço-
alemão Hans Kung, e os problemas teológicos
que se colocam na América Latina e na Europa,
Frei Leonardo Boff respondeu: "Nào estabeleço
diferenças. Os teólogos europeus Rahner.
Barth, Metz, etc partem de questões Inter-
sistemáticas, ao passo que a Teologia da Liber-
taçào o faz a partir de questões politicas—náo
ideológicas — e de desafios históricos. Por
outro lado, varia substancialmente o interlocu-
tor de uns e de outros. O interlocutor dos
teólogos europeus é o nào crente. Dentro dos
pontos de referência da religião, trata-se de ser
cristão e de adequar a fé ao mundo moderno.
Ao contrario, o Interlocutor na América Latina
é o homem pobre e oprimido. Mesmo que na
América Lsejamos crentes, a nossa questão é
como ser cristão num mundo de miseráveis. Na
América Latina temos a impressão de que os
teólogos europeus parecem um ser que vive no
ar, fora de um contexto histórico, econômico e
sócio-polítlco".

Sobre os dois modos de ver e lidar com o
marxismo, Frei Boff concluiu: "Na Europa o
marxismo foi descoberto na universidade. Na
América Latina se conheceu dentro das prati-
cas populares e ajudou a encontrar os mecanis-
mos opressores e os processos desenvolvidos.
Na América Latina, o marxismo se descobriu a
partir do oprimido, náo na academia".

Visita fará o Brasil refletir

Leia editorial "Política Fundiária"

Porto Alegre—O presidente da CNBB, Dom
lvo Lorscheiter, afirmou ontem que a visita do
Papa Joào Paulo n ao Brasil trará "grandes
modificações no comportamento da sociedade
brasileira que passará a refletir mais sobre as
injustiças sociais com que convive". "Podemos
ter certeza de que o Santo Padre náo é de meias
palavras e o que estiver errado será dito",
acrescentou.

Também a assembléia de bispos a ser inicia-
da no próximo dia 5, em Itaici, Sào Paulo, para
Dom lvo é um dos mais Importantes momentos
da orientação adotada pela Igreja, voltada para
as classes desfavorecidas, "porque pela primei-
ra vez vai-se discutir no Brasil o direito do
homem sobre a terra. Por enquanto fica no ar a
pergunta: qual o grau de hipoteca que alguém
pode ter sobre o chão que todos pisam?"

Revista às tropas
O Vaticano comunicou oficialmente, ontem,

à CNBB, a intenção do Papa João Paulo H de
vir ao Brasil no dia 13 de julho, mas náo
esclareceu o tempo de sua permanência no
pais. Apenas em Brasília o Papa será recebido
com honras de chefe de Estado e, em tom de
brincadeira, mas até certo ponto realmente
preocupado, o presidente da CNBB se perguntase ele fará revista a tropas. "Acho que não vai
querer e espero que o Itamarati encontre uma
fórmula mais condizente com a Igreja", con-
cluiu o Bispo.

Nas demais cidades a serem visitadas—em
principio Fortaleza, Rio e São Paulo — não
haverá manifestações protocolares, o que na
opinião de Dom lvo deixará o Papa "mais à
vontade para fazer contatos com o povo, sem a
obrigatoriedade de cumprir programas ofi-
ciais."

O interesse demonstrado pelo Papa em co-
nhecer favelas, comunidades de base e lideran-

Minas gasta mais
com pessoal para
escolas estaduais

Belo Horizonte — O aumento da folha de
pagamento do Estado de Minas Gerais por
novas contratações de pessoal—nos 11 primei-
ros meses do Govemo Francelino Pereira, os
gastos com novos servidores chegaram a Cr$
214 milhões mensais—poderá ser maior com a
decisão da Secretaria de Educação de ampliar
o quadro de pessoal das escolas estaduais.

As novas funções criadas pelo secretario
Paulino Cícero de Vasconcelos são de auxiliar
de biblioteca e de secretaria, de especialistas
em educação, vice-diretores e pessoal adminis-
trativo, além de maior número de professores
em todas as escolas estaduais de primeiro grau.
A Secretaria da Educação foi apontada pelo
secretário de Fazenda como a principal respon-
sável pelo aumento da folha de pagamento do
Estado no ano passado.Segundo o sectetário Márcio Garcia Vilela, a
folha de pagamento do Estado, de Crt 980
milhões, em março, passou para Crt 1 bilhão
978 milhões em dezembro do ano passado.
Admitiu que o aumento de 102% na folha, em
parte, deveu-se a novas contratações efetuadas
pelo Govemo, já que a média do reajuste sala-
rial dos servidores em 1979 foi de 80%.

Pelos cálculos, o Estado teria gasto 22% de
sua folha mensal — Crt 214 milhões — com a
efetivação de novos servidores em seu quadro
de pessoal. Em termos comparativos, este au-
mento daria para contratar 33 mil 233 novas
professoras, levando-se em conta o seu salário
atual de Crt 6 mil 633.

ças de trabalhadores, segundo o presidente da
CNBB, fará com que amplos setores da socieda-
de "reflitam sobre nossa realidade e, quando o
Papa constatar as injustiças existentes no país,certamente não esconderá sua desaprovação."

Terra para todos :' '

A reflexão da Igreja sobre as questões de
posse da terra, no encontro de bispos em Itaici,
a começar na próxima semana, para Dom lvo
náo terá propriamente "um sentido técnico,
porque náo cabe aos bispos determinar meios
de solucionar os desajustes das estruturas fun-
diárias".

Os debates, acrescentou, se deteráo princi-
palmente no sentido filosófico do direito ã
propriedade. Observou que a atual organicida-
de fundiária provoca para a Igreja "terríveis
questionamentos filosóficos. Nos perguntamos:
com que direito o homem pode dispor de um
elemento criado para que todos usufruam
dele?".

Pela primeira vez no Brasil os bispos discuti-
rão a Teologia da Terra, que propõe a divisão e
utilização igualitária da terra por todos. "E um
momento extremamente importante para nós,
que constantemente nos deparamos com crises
de colonos, posseiros e índios, ansiados por não
terem um pedaço de chão para viver".

A Igreja pretende estimular uma nova men-
talidade que reduza as distâncias entre proprie-
tários e aqueles que "lutam por melhores condi-
ções de vida no campo". Dom lvo concluiu
salientando que a Igreja considera que, inde-
pendente de qualquer situação restritiva lm-
posta pela moral social ou econômica, "todos
os homens tèm direito a ocupar um espaço
produtivo, pois, mais do que a própria moeda, é
o único bem realmente estável que existe neste
planeta". -:¦¦•. ,

Caingangues elegem
novo cacique com I
a PM de prontidão

Curitiba — Tristes e revoltados, os 1 mil
caingangues da reserva de Mangueirinha, Su-
doeste paranaense, começam hoje. a escolher
seu novo cacique, para substituir Ângelo Cre-
tan, de 39 anos, morto terça-feira. Ontem, um
pelotão da Polícia Militar permaneceu na reser-
va e não houve incidente. Em Pato Branco, a 60
quilômetros da reserva, o m Batalhão da PM
continua de prontidão.

' Ângelo morreu uma semana após sofrer uma
emboscada, provavelmente preparada por ja.
gunços e grileiros. Seu irmão, Roberto Cretan,
de 46 anos, mais reservado do que ele, ê o
candidato mais forte. O clima é tenso na reser-
va, mas as promessas de vingança, gritadas
logo após a morte do cacique, só poderão ser
cumpridas com a indicação do novo cacique;
que pode demorar uma semana.

Líder no Sul

Cretan foi o primeiro índio do Brasil a se
tomar Vereador e era o lider indio de maior
projeção no Sul do país. Sofrerá várias ameaças
de assassinato porque defendia o direito de seu
povo sobre uma área de mais de 7 mil hectares.,
O litígio começou em 1949 quando o Governa-
dor Moisés Luplon vendeu a área a um grupo
econômico, que o revendeu a outro. '
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Ministério expulsa 8 estrangeiros
Sao Paulo—Mais oito estran-

geiros foram deportados por
Iniciativa do DOPS por se en-
contrarem irregularmente em
território brasileiro. A decisão
foi tomada pelo Ministério da
Justiça, eom base em inquéri-
tos instaurados no mès passado

pela Delegacia de Expulsandos
do DOPS paulista.

Os expulsos sáo três chilenos,
dois peruanos, dois bolivianos e
um argentino. Acham-se em an-
damento mais 12 inquéritos de
expulsão e outros oito foram
remetidos ao Ministério da Jus-
tiça.

Promotor pede remoção de colega
Porto Alegre — Q promotor

Altayr Venzon oficiou ontem ao
Procurador Geral da Justiça
solicitando a "remoção com-
pulsoria" do promotor de Pa-
nambi, Odone Sangulnen, por"ausência de condições de re-
presentar a sociedade local", já
que, sob protestos de toda a
população de Panambi, proces-
sou o pastor da Igreja Congre-
gacional por bater os sinos as
6h. acordando-o e lrritando-o.

Membro do Conselho Supe-
rior da Procuradoria da Justiça
e superintendente dos Serviços
Penitenciários, o Sr Altayr Ven-
zon, no oficio dirigido ao Sr
Mondercil Paulo de Moraes, pe-
de que a remoção do Sr Odone
Sangulne seja estudada e deci-
dida na próxima reunião do
Conselho Superior da Procura-
doria, marcada para o dia 5.

Sudene lamenta atraso de aeroporto
Recife — O chefe da Divisão

de Turismo da Sudene, José
Carlos Regueira da Silva, la-
mentou, ontem, o atraso das
obras de reforma e ampliação
do Aeroporto Internacional dos
Guararapes, nesta Capital, afir-
mando que isso poderá anular
todo o programa que vem sen-
do executado pela autarquia e
Governos dos Estados do Nor-
deste, com vistas ao incremen-
to da industria turística re-
gional.

Segundo o Sr José Carlos Re-
gueira da Silva, todos que 11-
dam com programas de desen-
volvimento turístico sabem que
a existência de um aeroporto
de padrão internacional é de
vital importância para o lncre-
mento do turismo externo.
"Sem um aeroporto adequado,
as agências internacionais de
viagens não poderão Incluir o
Recife no seu roteiro", frisou.

TCU abre novo processo do DNMO
Brasília — Ao Julgar ontem

Inspeção extraordinária reali-
zada no extinto Departamento
de Mão-de-Obra (DNMO) do
Ministério do Trabalho, com-
preendendo contas de 1968 a
1974, o Tribunal de Contas da
União decidiu abrir em Brasilia
um processo em separado, já
que a documentação do órgão
se encontra nesta cidade, e exi-
gir a juntada do relatório de
inspeção extraordinária reali-
zada no grupo gestor do Projeto
Euclides da Cunha para apurar
a aplicação de Cr* 24 milhões
126 mil.

O Tribunal exigiu também a
tomada de contas do DNMO
referente ao exercício de 1968, a
flm de confirmar a Inclusão da
dotação orçamentária do órgão
no valor de Cr$ 1 milhão 679 mil
290, assim como a da tomada
de contas especial que trata de
irregularidades havida no de-
senvolvimento do Programa
Nacional de Valorização do
Trabalhador, referente a treina-
mento de mão-de-obra, celebra-
tio pelo departamento com ór-
gáos do Govemo de Pernam-
buco.

Auditor pede parecer de Conselho
Recife — O juiz-audltor em

exercicio da 7a CJM, Thedulo
Miranda, solicitou ontem ao
Conselho Penitenciário do Cea-
rá parecer sobre o pedido de
liberdade condicional do preso
político José Sales de Oliveira,
recolhido ao quartel do Corpo
de Bombeiros em Fortaleza, e
em greve de fome.

A solicitação foi feita depois
que o procurador-militar Lúcio
Maciel, que estava com o pro-
cesso para apreciá-lo, negou-se
a dar parecer sobre o pedido de
unificação das penas, redução e
liberdade condicional feito por
José Sales de Oliveira, através
da advogada Wanda Sidou,
sem antes ouvir o Conselho Pe-
nitenciário do Ceará.

Sudam aprova projetos no Amazonas
Manaus — Em reunião reali-

zada extraordinariamente em
Manaus, o Conselho Dellberati-
vo da Sudam aprovou ontem
projetos envolvendo recursos
da ordem de Cr$ 829 milhões, a
serem Investidos no Estado do
Amazonas, nos setores da in-
dústria, agroindústria e avicul-
tura.

A reunião contou com a parti-
cipaçâo dos Governadores dos
Territórios de Rondônia e Ro-
raima e representantes dos Go-
vemadores dos Estados da re-
gião Amazônica. Segundo o su-
perintendente da Sudam, Elias
Sefer, só no atual periodo o
Finam já liberou Cr$ 116 mi-
lhões para a pecuária da região.

Pico de habilito pode ser salvo
Belo Horizonte—O presidên-

te do Centro de Conservação da
Natureza de Minas Gerais, Hu-
go Wemeck, considerou "bas-
tante promissora" a recomen-
dação do Ministro das Minas e
Energias, César Cais, para que
a Minerações Brasileiras Reu-
nidas (MBR) adote um plano de
lavra compatível com as neces-
«idades de preservação do Pico
do Itabirito, que serviu de mar-
co ãos Bandeirantes em busca
de ouro em Minas Gerais.

Lembrou que no Govemo an-
terior foi encaminhado, mas
Inutilmente, ao Ministro Shl-
geaki Ueki uma proposta nesse
sentido, fundamentada no co-
nhecimento de que o minério
do Pico de Itabirito não tem
características apreciáveis pa-
ra comercialização, comparado
ao de outras regiões de menor
valor histórico e pertencentes
também à MBR.

Presos políticos ficam em hospital
Recife — Os presos politicos

Rholine Sonde Cavalcanti e Lu-
dano Almeida, que há dois dias
encerraram a greve de fome,
permanecem no Hospital da
Polida Militar sob observação
médica, mas estão passando
bem e devem retomar à Peni-
tenciária Barreto Campeio, em
Itamaracá hoje à tarde ou
amanhã

Eles continuam se negando a
fazer qualquer declaração poli-
tica mas acompanham, através
de seus advogados, o andamen-
to de seus processos no Supe-
rior Tribunal Militar, onde será
julgado o pedido de liberdade
condicional que fizeram, em ou-
tubro do ano passado.

Ponte encarece a vida na Bahia
Salvador — A interdição da

ponte de 511 m sobre o Jequiti-
nhonha na BR-101 (Rio-Bahia
litorânea) para veiculos com
mais de 15 toneladas já come-
çou a causar problemas de
abastecimento no Sul da
Bahia. Ontem, o presidente do
Clube de Diretores Lojistas de
Itabuna, Ailton Messias, infor-
mou que, além do atraso na
entrega de produtos, foram au-
mentados os preços dos fretes,
que são repassados ao consu-
midor.

O presidente da Associação
Comercial de Ilhéus, José Alves
dos Santos, também se disse
preocupado e encaminha hoje
ao Ministro dos Transportes,
Eliseu Resende, pedido de pro-
vidèncias imediatas para a
construção de uma nova ponte,
lembrando que toda a região
Sul da Bahia se abastece de

grodutosdoSuldopalsequeaiterdição está provocando au-
mento no consumo de combus-
tivel, porque o trajeto dos cami-
nhões pesados aumentou em
cerca de 400Km.

Rio Grande caça os caçadores
POrto Alegre — Preocupados

com os crescentes atentados de
caçadores à fauna do Banhado
do Taim, a maior reserva ecoló-
gica do Estado (32 mil 38 ha), 40
estudantes, professores, jorna-
listas, dois promotores e outros
membros da comunidade de
Rio Grande criaram uma Pa-
tralha Ecológica para proteção
e vigilância da área.

Na terceira semana de patru-
lhamento noturno — realizado
aos sábados e domingos — em
barcos e lanchas, percorrendo
os arrolos e pântanos da região,
os vigilantes comunitários jã
efetuaram dois flagrantes con-
tra caçadores — Luis Carlos
Troca e Ângelo Corrêa Silveira
— que caçavam cisnes de pes-
coco negro, uma ave rara, imi-
grada da Patagônia.

Ouro Preto se decora para carnaval
Ouro Preto (MG)—Contrata-

dos pela Secretaria de Turismo,
quatro artistas que vão decorar
as ruas e praças desta cidade
para o carnaval decidiram ado-
tar motivos que valorizem as
fechadas dos sobrados, exlsten-
tes praticamente em todas as
ruas, e tirar partido do seu esti-
lo arquitetônico sem interferir
na harmonia barroca.

O projeto — baseado em es-
tandartes, flãmulas, lanternas

coloniais e brasões colocados
em fechadas e balcões — foi
elaborado para ficar de acordo
com as alegorias utilizadas pelo
Zé Pereira do Clube dos La-
calos, a mais antiga agremia-
cão carnavalesca do pais. Com
seu abre-alas de demônios, bo-
necos gigantes, mascarados,
clarins e zabumbas, cercados
de iluminadas lanternas colori-
das, ele desfila em Ouro Preto
há 123 anos.

Secretário prende quem se banhar nu
Florianópolis — "Se alguém

me aparecer pelado na praia, eu
mesmo prendo", afirmou o Se-
cretário de Segurança, Coronel
Ary Oliveira, contra o botton-
less nas praias catarinenses.
Quanto ao topless, disse que
existem coisas bem mais gra-
ves para se preocupar, como
assaltos, drogas e crimes.

Para ele, "a própria indigna-

çáo popular determinará se o
uso do topless é ou náo atenta-
tório à moral Se as pessoas se
escandalizarem com isso, ai
sim, a policia poderá intervir".
De qualquer forma, ele não
acredita que o topless venha a
tornar-se moda em Santa Cata-
rina, devido à "formação moral
e religiosa da mulher catari-

Crédito escolar do
MEC vai financiar
livros e uniformes

Brasília — A compra de
livros, uniformes e todo o ma-
terial didático exigido pelas
escolas deverá ser financiada
pelo MEC, sem juros ou corre-
çáo monetária, através de um
novo programa da Fename
que começará a ser executa-
do por volta do segundo se-
mestre deste ano. Este pro- ¦
grama, por enquanto apenas
esboçado, deverá envolver,
em principio, recursos no va-
Ior total de Cr$ 200 milhões.

A criação do programa foi
anunciada ontem aos Secre-
tários de Educação e Cultura
que se reuniram em Brasilia,
nos dois últimos dias, para
assinar termos de adesáo a
dois outros projetos da Fena-
me, que distribuirão material
escolar gratuito a alunos ca-
rentes de todos os Estados e
livros para complementação
cultural dos professores.
AMPLIAÇÃO

O presidente da Fename,
Sr Milton Durco, disse que os
detalhes de execução do pro-
grama de crédito escolar ain-
da náo foram especificados
porque náo ocorreu, ainda, a
liberação dos recursos neces-
sários ã sua realização.

Ele previu uma ampliação
na atuação da Fename este
ano, embora os recursos da
Fundação sejam, ainda, os
mesmos do ano passado,
acrescidos apenas do reajuste
inflacionário."Os preços pagos pela Fe-
name na aquisição de mate-

rias-primas e prestação de
serviços eram multo eleva-
dos," disse. "Mudaram os cri-
térios de licitação e já podes
mos anunciar uma economia
da ordem de Cr$ 100 milhões.
Só com a anulação da concor-
rència para a entrega do livro
didático e a realização de ou-
tra, tivemos uma economia
de Cr$ 29 milhões".

Segundo o Sr Milton Durco,
este saldo positivo, "atingido
em apenas alguns meses de
administração", deverá am-
pliar-se bastante no correr do
ano, já que, no momento, di-
versas equipes trabalham na
reformulação da aplicação
dos recursos da Fundação.
ENSINO BÁSICO

Para o Secretário de Edu-
cação do Rio de Janeiro, pro-
fessor Arnaldo Niskier, o for-
talecimento do ensino básico,
defendido pelo Ministro
Eduardo Portella em suas úl-
timas declarações, deve co-
meçar a partir do pagamento
de melhores salários aos pro-
fessores e de sua especializa-
çáo e atuação nas respectivas
áreas.

Segundo o professor Nis-
kier, a Secretaria de Educa-
ção e Cultura, que é a primei-
ra no orçamento estadual do
Rio de Janeiro, está pagando
melhor aos professores espe-
cializados para motivar um
aperfeiçoamento que ele con-
sidera essencial á melhoria
do ensino.
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AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DA PENHA — RJ

EDITAL
Solicitamos dos segurados, abaixo relacionados, o compareci-
mento no prazo de cinco dias, contados da publicação do
presente edital, ao GT/PT/RRJB 239 — rua Leopoldina Rego. 542
—sala 105, nohoráriode9:00às 16:00, munidos da documenta-
çâo que deram origem aos respectivos benefícios.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro 1980.

42/16.663.565 — Alfredo Teixeira da Silva
42/20.503.159 — Adão Lamarca de Abreu
42/20.489.334 — Antônio Martins Pereira
42/20.284.651 — Aylton de Jesus Pimenta
42/16.663.698 — Antônio Olivieri Júnior
42/21.486.795-Ary Dias
42/21.307.929 — Amaro Alves Peçanha
42/20.566.887 — Antero Teixeira da Silva
42/16.663.297 — Aríete Stephen Fernandes
42/20.284.783 — André Lopes dos Santos
42/16.664.525 — Aríete Reis Carneiro
42/16.663.676 — Antônio Nilson Queiroz Beltrão
42/20.284.358 — Alice dos Santos Ferreira
42/16.569.536 — Abilio da Fonseca
42/20.284.596 — Amaro Barreto-
42/20.284.246 — Angelino Flores
42/16.570.337 — Amaro Vieira
42/16.663.189 — Antônio Joaquim Marques Cabeça
42/16.664.862 — Arlindo Carneiro Pinto
42/16.570.433 — Armando Rodrigues Barbosa
42/16.570.434 — Arthur Janke
42/16.569.676 — Carlos de Souza e Silva
42/16.664.105 — Custódio Rodrigues de Almeida
42/16.663.190 — Cidalina de Lemos Rodrigues
42/16.664.051 — Carlos Teixeira
42/21.340.367 — Carlos Bueno de Oliveira
42/20.284.506 — Carlos da Silva Gouveia
42/16.663.839 — Cecilia Teixeira de Paiva
42/20.503.657 — Dyonisia Simões dos Reis
42/21.340.702 — Dilson da Rocha Ferraz
42/20.566.366 — Durval Leonardo
42/21.340.938 — David Martins
42/16.663.139 — Déa Verardo Loudes
42/16.663.187 — Eugênio de Oliveira Rainho
42/16.664.032 — Francisco Frutuoso de Araújo
42/16.663.137 — Francisco José Ferreira Pinto
42/20.284.238 — Firmino Dias de Souza
42/20.566.543 — Geraldo de Souza Lima f ->
42/16.569.919 — Geraldo Lopes Soares
42/21.340.127 — Geraldo Pereira de Assis
42/16.570.106 — Giovanni Policastro Júnior
42/20.284.226 — Hildemar Telles Pereira
42/20.566.888 — Hélcio Meirelles Ribeiro
42/20.566.278 — Hélio do Amaral Vergueiro
42/21.340.797 — Hedio Canejo Bastos
42/20.284.598 — Hilda de Jesus Pereira Rocha
42/16.664.809 - Humberto Lobo
42/20.503.283 — Isaura do Espirito Santo dos Santos
42/20.566.310 — José Alberto Moraes Kede
42/20.489.458 — Jorge Rodrigues
42/20.489.457 — José Estevão da Costa
42/16.664.781 — José Paulino Perlingeiro
42/16.663.305 — José Ribeiro de Oliveira
42/20.566.963 — José de Sá Valete
42/16.568.637 — Joaquim Barbosa Filho
42/20.284.075 — Jorge Rodrigues Ribeiro Filho
42/20.284.901 — José Joaquim Gonçalves
42/20.503.317 - José Maria Martin
42/20.503.056 — Jacyr de Figueiredo Junger
42/20.566.616 — José Antônio de Oliveira
42/21.340.017 — José Roberto Camara de Almeida
42/16.570.478 — José Heraldo Costa
42/20.531.649 — José Narciso Gonçalves
42/16.663.010 — Lucilia Guedes Schwartzman
42/16.664.735 — Lauci da Silva Sad
42/16.663.317 — Maria Aurelina de Sâo Jose da Silva
42/21.340.687 — Mario Bezogne Sobral
42/20.531.198 — Manuel Batista
42/21.340.887 — Manoel Francisco Gomes
42/20.284.223 — Manoel Bernardino Rodrigues de Sá
42/20.503.687 — Mario Arrigoni
42/21.307.904 — Milton Rangel Peçanha
42/20.284.087 — Maria Jerônima Fernandes Camacho
42/16.664.668 — Maria de Lourdes Pereira
42/20.284.110 — Myrtes Salles Neves
42/20.284.135 — Margarida Carvalho Yamani-
42/20.284.157 — Maria Aparecida Figueiredo Valente
42/16.570.142 — Margarida da Rocha Lopes
42/16.664.241 — Naldyr Pimenta
42/16.663.235 — Nelson de Souza Barbosa
42/20.489.439 — Orlando de Souza Mello
42/16.664.695 — Pedro Pereira Paes
42/20.503.420 — Sócrates de Paula
42/16.664.948 — Severino Luiz de Franca
42/20.284.174 — Sonía Liberalli Ferreira
42/16.664.728 — Ubiratan Antônio Fernandes
42/16.663.149 — Valtrudes Pereira de Souza
42/20.284.168 — Wilson Batista Cardoso
42/20.503.650 — Waldemar do Nascimento Varandas
42/16.568.965 — Waldemar Machado
42/20.566.182 — Walter Soares Zoez
42/20.489.069 — Waldemar Martins Portela
42/16.663.436 — Zeferino Moreira de Souza
42/20.489.269 — Joaquim José Gonçalves
42/16.664.255 — Walter Pereira de Almeida
42/20.284.212—Newton Totino (P
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Rubem de Falco, Nicete Bruno e outros atores vendem fotos autografadas para o fundo de greve
jif.lrvi

Rede Tupi anuncia venda
de unta das emissoras para
pagar salários atrasados

Problemas com estoque
de selos adiam a vigência
das novas tarifas postais

Brasília — Previstas para entrar em vigor hoje, as
novas tabelas postais tiveram a vigência adiada, sem
data ainda fixada. A SEAP (Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços) decidiu marcar nova reunião
com a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos), segunda-feira, para discussão do percentual de 25%
de aumento das tarifas, em função de probemas de
estoques de selos alegados pela empresa.

A ECT vem-se opondo á fixação de um reajuste de
25%. Na última reunião com técnicos da SEAP, quarta-
feira, explicou que, com a carta simples a Cr$ 4, ficariam
praticamente perdidos cerca de três bilhões de selos que
possui em estoque, já que, segundo a empresa, eles não
podem ser simplesmente carimbados com a nova tarifa.
A impressão dos novos selos demoraria cerca de dois
meses.

Apesar desta alegação e do adiamento da decisão, a
tendência da SEAP é de não abrir mão dos 25% propôs-
tos e já existe a preocupação, na secretaria, de que o
retardamento da vigência das novas tarifas postais
possa dar maior poder de barganha e pressão à ECT,
para conseguir um índice de reajuste maior. De uma
reivindicação inicial de um aumento único anual de 68%
os Correios estariam propensos a propor 73%.

Ao solicitar, no inicio das negociações com a SEAP,
um reajuste anual de 68%—o que se constituiria numa
exceção ao sistema de reajustes semestrais de preços e
tarifas adotado pelo Ministério do Planejamento — a
ECT trabalhava com um aumento de 43% em seu nivel
de investimentos para este ano, comparativamente ao
teto de 1979, e também com um considerável incremento
nas despesas de pessoal.

A elevação de 43% no volume de investimentos
pretendida pela empresa foi reduzida á metade pela
Secretaria de Controle das Empresas Estatais, na dis-
cussão do orçamento de recursos das empresas públicas.
A ECT apresentou a proposta de 68% imediatamente
rejeitada.

Resolvidas as dificuldades das conversações entre a
ECT e a SEAP, a Secretaria vai estudar, neste primeiro
semestre, um novo reajuste, que, calculado sobre este
primeiro aumento, não deverá ultrapassar uma majora-
ção acumulada de 45%.

M
CAAAARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÕES

AVISO

CONCORRÊNCIA N° 01/80

A Comissão Permanente de Licitações chama a
atenção dos interessados para a Concorrência n°
01/80, que será aberta às 15 horas do dia 04 de março
de 1980, tendo como objeto o fornecimento e instala-
ção de mobiliário para os gabinetes do Anexo IV da
Câmara dos Deputados.

O Edital e o Projeto serão fornecidos aos interes-
sados, mediante recibo, na Secretaria desta Comissão,
12° andar do Anexo I da Câmara dos Deputados, em
Brasília (DF), nos dias úteis, no horário das 14 às 16:00
horas, a partir do dia 1o de fevereiro de 1980.

Brasília, 30 de Janeiro de 1980

L
Antônio Neuber Ribas

Presidente. ¦A

S ClflDKAr «Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
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AGROPECUÂR A — EMBRAPACONCORRÊNCIA PUBLICA N* CEA*<K$»

AVISO
- A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRAPAcom sede em Brasilra-DF. Quaíra 70Ó?6K£"B" n° 50 Setor de
Concorrência Publica para Construção de Auditório. Unidade deBenetoamento de Sementes. Ampliação dos Campos Exoerimervta'S aB V Ã?pt3çâ0 * "«taurSnte!^TuEPÁEDE B&sTuAem Brasilia-OF. ^
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RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
Presidente da Comissão Julgadora s

São Paulo — Ao reassumir ontem a direção da
Rádio e Televisão Tupi, o Sr Edmundo Monteiro afir-
mou que "a única solução para resolver a greve que
atinge as empresas é vender uma das emissoras". E
acrescentou: "Não sou leviano, por isso digo que não
tenho dinheiro para pagar os salários atrasados dos!
funcionários".

Ao mesmo tempo em que fazia um apelo para que
os 2 mil funcionários voltassem ao trabalho, o Sr
Edmundo Monteiro, em tom irônico, dizia: "A greve é
justa e eu também sou uma das vítimas , pois não
recebo salários há cinco anos".
.REUNIÁO

Reunido ontem com os presi-
dentes dos sindicatos dos artis-
tas, radialistas e dos jomalis-
tas, o Sr Edmundo Monteiro
disse que recebeu de todos os
condôminos do Grupo Associa-
do a incumbência de levantar
recursos para pagar os salários
atrasados desde novembro.

Afirmou que, para conseguir
o empréstimo de Cr$ 30 milhões
junto ao Banco do Brasil —
para cuja garantia está sendo
oferecido o edifício onde funcio-
nam as empresas do grupo em
Belo Horizonte — já manteve
contato com o Ministro Delfim
Netto, do Planejamento.

Como o Sr Edmundo Montei-
ro náo apresentou perspectivas
de prazo para pagamento dos
salários atrasados, os presidên-
tes dos sindicatos dos artistas e
radialistas, Srs Cláudio Mam-
bertl e Alberto Freitas, náo
aceitaram o pedido de volta ao
trabalho e decidiram pela con-
Unuidade da greve, que entrou
ontem no nono dia.

O Sr Edmundo Monteiro
manteve encontro com o Oo-

vernador Paulo Maluf, a quem,segundo assessores, ofereceu o
Canal 4.0 Governador agrade-
ceu e respondeu: "Nâo preten-do llgar-me ao setor de comuni-
cação".

A GREVE

Ontem, os funcionários da
Rádio e Televisão Tupi forma-
ram filas para receber uma aju-
da de Crt 500. do Sindicato dot
Jornalistas. "A situaçáo é dra-
mática", afirmou o presidente
em exercicio do sindicato, Sr
Fernando Moraes, acrescenta»
do que o Sr Edmundo Monteiro
chegou a dizer que "se estivesse
ate hoje nos Associados estaria
pedindo esmolas para poder cc-
mer; isso é um absurdo."

Com a decisão dos sindicatos
de manter a greve, a programa-
ção da TV Tupi continuara a
ser gerada no Rio de Janeiro,
para onde estão sendo enviadas
as mensagens publicitárias e os
tapes das novelas. A novela
Drácula, com Rubem de Falco
e Bruna Lombardi nos princi-
pais papéis, só irá ao ar até
sábado, quando terminam os
capítulos gravados.

Eletrobrás *} Centrais Elétricas Brasileiras SA

wè Chesf
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRÁS
CONCORRÊNCIA AMPLA

EDITAL CA-DSCT — 005/80
A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, i
pelo presente edital, torna pública a sua decisão de realizar licitação
objetivando a execução de transporte de carga especial de 04
(quatro) Transformadores Monofásicos. de fabricação COEMSA, ,
tipo MOV-FFA, 150 MVA. 500 ±:J3 t 4 x 2,5% 18 KV. 60 HZ.
números de ordem 7/17, 8/17. 9/17 e 10/17, com origem na fábrica
da COEMSA — Construções Eletromecànicas S A., na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, e destino na Usina Hidroelétri-
ca de PA-IV. na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia.
Cada Transformador pesa 127 (cento e vinte e sete) toneladas e tem
as seguintes dimensões:

• Comprimento — 7.00m
Largura — 3,60m
Altura — 4,60m
Base do Transformador - 6,20m x 2,86m

A aceitação das propostas apresentadas para a referida licitação
estará condicionada a habilitação das firmas interessadas em proces-
so de pré-qualificação simultaneamente realizada, mas com seu
julgamento precedendo ao da abertura das propostas propriamente
ditas.
Poderão participar da presente Concorrência Ampla as Empresas
Nacionais que comprovem haver executado serviços congêneres ao
do objeto do presente Edital.
A entrega dos documentos de pré-qualificação e das propostas, por
parte das firmas interessadas, deverá ser feita no endereço a seguir
indicado, às 15:00 horas do dia 04 de março de 1980.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCIS-
CO - CHESF
DIRETORIA DE SUPRIMENTO - DS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
-DCC
DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES — DSCT
EDIFÍCIO ANDRÉ FALCÃO, BLOCO B; 3o - SALA B-
309
RUA DR. ELPHEGO JORGE DE SOUZA, 333 -
BONGI

RECIFE - PERNAMBUCO

Os prazos para execução dos serviços, serão de conformidade com
os Cronogramas Físicos apresentados pelos Licitantes, e devidamen-
te aprovados pela CHESF.
O contrato a ser assinado será de empreitada por preços unitários.
A titulo de caução para garantia de eventual celebração do Contrato,
deverão os Proponentes depositar na Divisão de Tesouraria Geral da
CHESF, a importância de CrS 200 000,00 (Duzentos Mil Cruzeiros).
As instruções para preparação das propostas, referentes aos serviços
acima mencionados, estarão à disposição dos interessados, na
Divisão de Contratações — DSCT, Bloco C, 3o, sala C-330, edifício
André Falcão, no endereço acima citado, mediante o pagamento à
Divisão de Tesouraria Geral da CHESF, da importância de Cr$ 500,00
(Quinhentos Cruzeiros).

Recife. 29 de Janeiro de 1980
ENG. AGERSON CORRÊA

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES
(P

CASA
QUINTA-FEIRA

CADERNO B
JORNAL OO BRASIL
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DER admite que população
deeida sobre asfaltamento
em São João Nepomuceno

Belo Horizonte—O asfaltamento da avenida princi-
pai de Sào Joào Nepomuceno — ao custo de cerca de
Cr$ 1 milhão — poderá depender da aceitação popular.
Se uma parcela considerável da população o condena,
ele deve ser discutido — afirmou o diretor-geral do
DER-MG, engenheiro Carlos Alberto Salgado.

O diretor do DER admitiu que uma reação muito
forte poderá impedir a execução da obra, informando
que a Prefeitura municipal realizará um plebiscito para
saber a posição da maioria da população sobre o
asfaltamento, condenado pelos jovens do receih-criado
Movimento de Defesa da Vida Saudável de São João
Nepomuceno.
ESTIMATIVAS

O engenheiro Carlos Alberto
Salgado negou que tenha sido
estabelecida uma data (5 de fe-
vereiro) para o inicio das obras,
explicando que o Prefeito de
Sào João, Antônio Cavalheiro,
apenas pediu ao Govemo de
Minas para pavimentar a aveni-
da principal antes do centena-
rio da cidade, que será festeja-
do em maio.

O Governador Francelino Pe-
reira mandou fazer a estimativa
dos custos da obra. A direção
do DER ainda não recebeu o
estudo, mas o Sr Carlos Alberto
Salgado calcula que a obra Oca-
rã entre Cr$ 900 mil e Cr$ 1
milhão.

Esclareceu ainda o diretor do
DER que os recursos dlsponi-
veis do Governo mineiro estão
concentrados na recuperação
das estradas interditadas pelas
enchentes e outras obras consi-
deradas mais prioritárias que o
asfaltamento.

Sabe-se também que o Go-
vemo mineiro enfrenta uma si-
tuação difícil principalmente
porque a Uniáo náo aprovou:
seu pedido de*empréstimo ex-;
temo de 330 milhões de dólares. >
O que poderá favorecer o movi- f
mento de preservação ecológi-
ca dos Jovens de São Joáo Ne-,
pomueeno.

Ministério expulsa 8 estrangeiros
Sio Paulo—Mais oito estran-

geiros foram deportados por
iniciativa do DOPS por se en-
contrarem irregularmente em
território brasileiro. A decisão
foi tomada pelo Ministério da
Justiça, com base em inquéri-
tos instaurados no mês passado

pela Delegacia de Expulsandos
do DOPS paulista.

Os expulsos são três chilenos,
dois peruanos, dois bolivianos e
um argentino. Acham-se em an-
damento mais 12 inquéritos de
expulsão e outros oito foram
remetidos ao Ministério da Jus-
tiça.

Promotor pede remoção de colega
Porto Alegre — O promotor

Altayr Venzon oficiou ontem ao
Procurador Geral da Justiça
solicitando a "remoção com-
pulsória" do promotor de Pa-
nambi, Odone Sangulnen, por"ausência de condições de re-
presentar a sociedade local", já
que, sob protestos de toda a
população de Panambi, proces-
sou o pastor da Igreja Congre-
gacional por bater os sinos às
6b. acordando-o e irritando-o.

Membro do Conselho Supe-j
rior da Procuradoria da Justiça
e superintendente dos Serviços:
Penitenciários, o Sr Altayr Ven- (
zon, no oficio dirigido ao Sr|
Mondercil Paulo de Moraes, pe-
de que a remoção do Sr Odone
Sanguine seja estudada e deci-
dida na próxima reunião do
Conselho Superior da Procura-
doria, marcada para o dia 5.

Sudene lamenta atraso de aeroporto
Recife — O chefe da Divisão

de Turismo da Sudene, José
Carlos Regueira da Silva, la-
mentou, ontem, o atraso das
obras de reforma e ampliação
do Aeroporto Internacional dos
Guararapes, nesta Capital, aflr-
mando que isso poderá anular
todo o programa que vem sen-
do executado pela autarquia e
Governos dos Estados do Nor-
deste, com vistas ao incremen-
to da indústria turística re-
gional.

Segundo o Sr José Carlos Re-
gueira da Silva, todos que li-
dam com programas de desen-
volvimento turístico sabem que
a existência de um aeroporto
de padrão internacional é de
vital importância para o incre-
mento do turismo externo.
"Sem um aeroporto adequado,
as agências Internacionais de
viagens não poderão incluir o
Recife no seu roteiro", frisou.

TCU abre novo processo do DNMO
Brasília — Ao Julgar ontem

inspeção extraordinária reali-
zada no extinto Departamento
de Mãode-Obra (DNMO) do
Ministério do Trabalho, com-
preendendo contas de 1968 a
1974, o Tribunal de Contas da
União decidiu abrir em Brasilia
um processo em separado, jã
que a documentação do órgão
se encontra nesta cidade, e exi-
gir a juntada do relatório de
inspeção extraordinária reali-
zada no grupo gestor do Projeto
Euclides da Cunha para apurar
a aplicação de Cr$ 24 milhões
126 mil.

O Tribunal exigiu também a
tomada de contas do DNMO;
referente ao exercício de 1968, a'
flm de confirmar a inclusão da jdotação orçamentaria do órgão >
no valor de Cr$ 1 milhão 679 mil j290, assim como a da tomada I
de contas especial que trata de
irregularidades havida no de-
senvolvimento do Programa
Nacional de Valorização do
Trabalhador, referente a treina-
mento de máo-de-obra, celebra-
do pelo departamento com ór-
gáos do Govemo de Pemam- •
buco. I

Auditor pede parecer de Conselho
Recife — O juiz-auditor em

exercício da 7' CJM Thedulo
Miranda, solicitou ontem ao
Conselho Penitenciário do Cea-
rá parecer sobre o pedido de
liberdade condicional do preso
politico José Sales de Oliveira,
recolhido ao quartel do Corpo
de Bombeiros em Fortaleza, e
em greve de fome.

A solicitação foi feita depois
que o procurador-militar Lúcio
Maciel, que estava com o pro-
cesso para apreciá-lo, negou-se
a dar parecer sobre o pedido de
unificação das penas, redução e
liberdade condicional feito por
José Sales de Oliveira, através
da advogada Wanda Sidou,
sem antes ouvir o Conselho Pe-
nitenciário do Ceará.

Sudam aprova projetos np Amazonas
Manaus — Em reunião reali-

zada extraordinariamente em
Manaus, o Conselho Deliberati-
vo da Sudam aprovou ontem
projetos envolvendo recursos
da ordem de Ci$ 829 milhões, a
serem investidos no Estado do
Amazonas, nos setores da in-
dústria, agroindústria e avicul-
tura.

A reunião contou com a parti-
cipaçáo dos Governadores dos
Territórios de Rondônia e Ro-
raima e representantes dos Go-
vemadores dos Estados da re-:
gião Amazônica. Segundo o su-,
perintendente da Sudam, Elias
Sefer, só no atual período o
Finam Jâ liberou Cr$ 116 mi-
lhões pare a pecuária da região.

Pico de Itabirito pode ser salvo
Belo Horiaonte—O presiden-

te do Centro de Conservação da
Natureza de Minas Gerais, Hu-
go Wemeck, considerou "bas-
tante promissora" a recomen-
dação do Ministro das Minas e
Energias, César Cais, para que
a Minerações Brasileiras Reu-
nidas (MBR) adote um plano de
lavra compatível com as neces-
sidades de preservação do Pico
do Itabirito, que serviu de mar-
co aos Bandeirantes em busca
de ouro em Minas Gerais.

Lembrou que no Govemo an-1
terior foi encaminhado, mas
inutilmente, ao Ministro Shl-
geakl Ueki uma proposta nesse
sentido, fundamentada no co-
nhecimento de que o minério
do Pico de Itabirito não tem
características apreciáveis pa-
ra comercialização, comparado
ao de outras regiões de menor
valor histórico e pertencentes
também á MBR.

Presos políticos ficam em hospital
Recife — Os presos politicos

Rholine Sonde Cavalcanti e Lu-.
clano Almeida, que há dois dias
encerraram a greve de fome,
permanecem no Hospital da
Policia Militar sob observação
médica, mas estão passando
bem e devem retomar à Penl-
tenciária Barreto Campeio, em
Itamaracâ hoje à tarde ou
amanhã.

Eles continuam ae negando a
fazer qualquer declaração poli-
tica mas acompanham, através
de seus advogados, o andamen
to de seus processos no Supe-
rior Tribunal Militar, onde será
julgado o pedido de liberdade
condicional que fizeram, em ou-
tubro do ano passado.

Ponte encarece a vida na Bahia
Salvador — A interdição da

ponte de 511 m sobre o Jequiti-
nhonha na BR-101 (Rio-Bahia
litorânea) para veículos com
mais de 15 toneladas já come-
çou a causar problemas de
abastecimento no Sul da
Bahia. Ontem, o presidente do
Clube de Diretores Lojistas de
Itabuna, Ailton Messias, infor-
mou que, além do atraso na
entrega de produtos, foram au-
mentados os preços dos fretes,
que são repassados ao consu-
midor.

O presidente da Associação
Comercial de Ilhéus, José Alves
dos Santos, também se disse
preocupado e encaminha hoje
ao Ministro dos Transportes,
Eliseu Resende, pedido de pro-
vidências imediatas para a
construção de uma nova ponte,
lembrando que toda a região
Sul da Bahia se abastece de
produtos do Sul do pais e que a
interdição está provocando au-
mento no consumo de combus-
tível, porque o trajeto dos cami-
nhões pesados aumentou em
cerca de 400Km.

Crédito escolar do
MEC vai financiar
livros e uniformes

Brasilia — A compra de
livros, uniformes e todo o ma-
terial didático exigido pelas
escolas deverá ser financiada
pelo MEC, sem juros ou corre-
ção monetária, através de um
novo programa da Fename
que começará a ser executa-
do por volta do segundo se-
mestre deste ano. Este pro-
grama, por enquanto apenas
esboçado, deverá envolver,
em principio, recursos no va-
Íor total de Cr$ 200 milhões.

A criação do programa foi
anunciada, ontem aos Secre-
tários deEducaçào e Cultura
que se reuniram em Brasília,
nos dois últimos dias, paraassinar termos de adesão a
dois outros projetos da Fena-
me, que distribuirão material
escolar gratuito a alunos ca-
rentes de todos os Estados e
livros para complementaçào
cultural dos professores.
AMPLIAÇÃO

O presidente da Fename,
Sr Milton Durco, disse que os
detalhes de execução do pro-
grama de crédito escolar ain-
da não foram especificados
porque náo ocorreu, ainda, a
liberação dos recursos neces-
sários à sua realização.

Ele previu uma ampliação
na atuação da Fename este
ano, embora os recursos da
Fundação sejam, ainda, os
mesmos do ano passado,
acrescidos apenas do resy uste
inflacionário."Os preços pagos pela Fe-
name na aquisição de mate-

rias-primas e prestação de
serviços eram muito eleva-
dos," disse. "Mudaram os cri-
térios de licitação e já pode-
mos anunciar uma economia
da ordem de Cr$ 100 milhões.
Só com a anulação da concor-
rèncla para a entrega do livro
didático e a realização de ou-
tra, tivemos uma economia
de Cr$ 29 milhões".

Segundo o Sr Milton Durco,
este saldo positivo, "atingido
em apenas alguns meses de
administração", deverá am-
pliar-se bastante no correr do
ano, jâ que, no momento, di-
versas equipes trabalham na
reformulação da aplicação
dos recursos da Fundação.
ENSINO BÁSICO

Para o Secretário de Edu-
cação do Rio de Janeiro, pro-
fessor Arnaldo Niskier, o for-
talecimento do ensino básico,
defendido pelo Ministro
Eduardo Portella em suas úl-
timas declarações, deve co-
meçar a partir do pagamento
de melhores salários aos pro-
fessores e de sua especializa-
çáo e atuação nas respectivas
áreas.

Segundo o professor Nls-
kier, a Secretaria de Educa-
çáo e Cultura, que é a primei-
ra no orçamento estadual do
Rio de Janeiro, está pagando
melhor aos professores espe-
clalizados para motivar um
aperfeiçoamento que ele con-
sidera essencial à melhoria
do ensino.
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AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DA PENHA — RJ

EDITAL
Solicitamos dos segurados, abaixo relacionados, o compareci-
mento no prazo de cinco dias, contados da publicação do
presente edital, ao GT/PT/RRJB 239 — rua Leopoldina Rogo. 542
—sala 105, no horário de 9:00 às 16:00, munidos da documenta-
çào que deram origem aos respectivos benefícios.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro 1980.

42/16.663.565 — Alfredo Teixeira da Silva
42/20.503.159 — Adão Lamarca de Abreu
42/20.489.334 — Antônio Martins Pereira
42/20.284.651 — Aylton de Jesus Pimenta
42/16.663.698 — Antônio Olivieri Júnior
42/21.486.795 — Ary Dias
42/21.307.929 — Amaro Alves Peçanha
42/20.566.887 — Antero Teixeira da Silva
42/16.663.297 — Aríete Stephen Fernandes
42/20.284.783 — André Lopes dos Santos
42/16.664.525 — Aríete Reis Carneiro
42/16.663.676 — Antônio Nilson Queiroz Beltrão
42/20.284.358 — Alice dos Santos Ferreira
42/16.569.536 — Abilio da Fonseca
42/20.284.596 — Amaro Barreto
42/20.284.246 — Angelino Flores
42/16.570.337 — Amaro Vieira
42/16.663.189 — Antônio Joaquim Marques Cabeça
42/16.664.862 — Arlindo Carneiro Pinto
42/16.570.433 — Armando Rodrigues Barbosa
42/16.570.434 — Arthur Janke
42/16.569.676 — Carlos de Souza e Silva
42/16.664.105 — Custódio Rodrigues de Almeida
42/16.663.190 — Cidalina de Lemos Rodrigues
42/16.664.051 — Carlos Teixeira
42/21.340.367 — Carlos Bueno de Oliveira
42/20.284.506 — Carlos da Silva Gouveia
42/16.663.839 — Cecilia Teixeira de Paiva
42/20.503.657 — Dyonisia Simões dos Reis
42/21.340.702 — Dilson da Rocha Ferraz
42/20.566.366 — Durval Leonardo
42/21.340.938 — David Martins
42/16.663.139 — Déa Verardo' Loudes
42/16.663.187 — Eugênio de Oliveira Rainho
42/16.664.032 — Francisco Frutuoso de Araújo
42/16.663.137 — Francisco José Ferreira Pinto
42/20.284.238 — Firmino Dias de Souza
42/20.566.543 — Geraldo de Souza Lima
42/16.569.919 — Geraldo Lopes Soares
42/21.340.127 — Geraldo Pereira de Assis
42/16.570.106 — Giovanni Policastro Júnior
42/20.284.226 — Hildemar Telles Pereira
42/20.566.888 — Hélcio Meirelles Ribeiro
42/20.566.278 — Hélio do Amaral Vergueiro
42/21.340.797 — Hedio Canejo Bastos
42/20.284.598 — Hilda de Jesus Pereira Rocha
42/16.664.809 — Humberto Lobo
42/20.503.283 — Isaura do Espirito Santo dos Santos
42/20.566.310 -p José Alberto Moraes Kede
42/20.489.458 — Jorge Rodrigues
42/20.489.457 — José Estevão da Costa
42/16.664.781 — José Paulino Perlingeiro
42/16.663.305 — José Ribeiro de Oliveira
42/20.566.963 — José de Sá Valete
42/16.568.637 — Joaquim Barbosa Filho
42/20.284.075 — Jorge Rodrigues Ribeiro Filho
42/20.284.901 — José Joaquim Gonçalves
42/20.503.317 — José Maria Martin
42/20.503.056 — Jacyr de Figueiredo Junger
42/20.566.616 — José Antônio de Oliveira
42/21.340.017 — José Roberto Câmara de Almeida
42/16.570.478 — José Heraldo Costa
42/20.531.649 — José Narciso Gonçalves
42/16.663.010 — Lucilia Guedes Schwartzman
42/16.664.735 — Lauci da Silva Sad
42/16.663.317 — Maria Aurelina de Sâo José da Silva
42/21.340.687 — Mario Bezogne Sobral
42/20.531.198 — Manuel Batista
42/21.340.887 — Manoel Francisco Gomes
42/20.284.-223 — Manoel Bemardino Rodrigues de Sá
42/20.503.687 — Mario Arrigoni
42/21.307.904 — Milton Rangel Peçanha
42/20.284.087 — Maria Jerônima Fernandes Camacho
42/16.664.668 — Maria de Lourdes Pereira
42/20.284.110 — Myrtes Salles Neves
42/20.284.135 — Margarida Carvalho Yamani
42/20.284.157 — Maria Aparecida Figueiredo Valente
42/16.570.142 — Margarida da Rocha Lopes
42/16.664.241 — Naldyr Pimenta
42/16.663.235 — Nelson de Souza Barbosa
42/20.489.439 — Orlando de Souza Mello
42/16.664.695 — Pedro Pereira Paes
42/20.503.420 — Sócrates de Paula
42/16.664.048 — Severino Luiz de França
42/20.284/174 — Sônia Liberallt Ferreira
42/16.664.728 — Ubiratan Antônio Fernandes
42/16.663.149 — Valtrudes Pereira de Souza
42/20.284.168 — Wilson Batista Cardoso
42/20.503.650 — Waldemar do Nascimento Varandas
42/16.568.965 — Waldemar Machado
42/20.566.182 — Walter Soares Zoez
42/20.489.069 — Waldemar Martins Portela
42/16.663.436 — Zeferino Moreira de Souza
42/20.489.269 — Joaquim José Gonçalves «
42/16.664.255 — Walter Pereira de Almeida
42/20.284.212 — Newton Totino (P
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Rubem de Falco, Nicete Bruno e outros atores vendem fotos autografadas para o fundo de greve

Rede Tupi anuncia venda
de uma das emissoras para
pagar salários atrasados

Sào Paulo — Ao reassumir ontem a direção da
Rádio e Televisão Tupi, o Sr Edmundo Monteiro afir-
mou que "a única soluçào para resolver a greve que
atinge as empresas é vender uma das emissoras". E
acrescentou: "Não sou leviano, por isso digo que não
tenho dinheiro para pagar os salários atrasados dos
funcionários".

Ao mesmo tempo em que fazia um apelo para que
os 2 mil funcionários voltassem ao trabalho, o Sr
Edmundo Monteiro, em tom irônico, dizia: "A greve é
justa e eu também sou uma das vitimas , pois não
recebo salários há cinco anos".

Problemas com estoque
de selos adiam a vigência
das novas tarifas postais

Brasilia — Previstas para entrar em vigor hoje, as
novas tabelas postais tiveram a vigência adiada, sem
data ainda fixada. A SEAP (Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços) decidiu marcar nova reunião
com a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos), segunda-feira, para discussão do percentual de 25%
de aumento das tarifas, em função de probemas de
estoques de selos alegados pela empresa.

A ECT vem-se opondo à fixação de um reajuste de
25%. Na última reunião com técnicos da SEAP, quarta-
feira, explicou que, com a carta simples a Cr$ 4, ficariam
praticamente perdidos cerca de três bilhões de selos que
possui em estoque, jâ que, segundo a empresa, eles náo
podem ser simplesmente carimbados com a nova tarifa.
A impressão dos novos selos demoraria cerca de dois
meses.

Apesar desta alegação e do adiamento da decisão, a
tendência da SEAP é de não abrir mão dos 25% propôs-
tos e já existe a preocupação, na secretaria, de que o
retardamento da vigência das novas tarifas postais
possa dar maior poder de barganha e pressão à ECT.
para conseguir um índice de re.yuste maior. De uma
reivindicação Inicial de um aumento único anual de 68%
os Correios estariam propensos a propor 73%.

Ao solicitar, no inicio das negociações com a SEAP,
um reajuste anual de 68% — o que se constituiria numa
exceção ao sistema de reajustes semestrais de preços e
tarifas adotado pelo Ministério do Planejamento — a
ECT trabalhava com um aumento de 43% em seu nivel
de investimentos para este ano, comparativamente ao
teto de 1979, e também com um considerável incremento
nas despesas de pessoal.

A elevaçáo de 43% no volume de investimentos
pretendida pela empresa foi reduzida á metade pelaSecretaria de Controle das Empresas Estatais, na dis-cussão do orçamento de recursos das empresas públicas.A ECT apresentou a proposta de 68% imediatamente
rejeitada.

Resolvidas as dificuldades das conversações entre a
ECT e a SEAP, a Secretaria vai estudar, neste primeiro
semestre, um novo reajuste, que, calculado sobre este
primeiro aumento, não deverá ultrapassar uma majora-
ção acumulada de 45%.

REUNIÃO

Reunido ontem com os presi-
dentes dos sindicatos dos artis-
tas, radialistas e dos jomalis-
tas, o Sr Edmundo Monteiro
disse que recebeu de todos os
condôminos do Grupo Associa-
do a incumbência de levantar
recursos para pagar os salários
atrasados desde novembro.

Afirmou que, para conseguir
o empréstimo de Cr$ 30 milhões
junto ao Banco do Brasil —
para cuja garantia está sendo
oferecido o edifício onde funcio-
nam as empresas do grupo em
Belo Horizonte — já manteve
contato com o Ministro Delfim
Netto, do Planejamento.

Como o Sr Edmundo Montei-
ro náo apresentou perspectivas
de prazo para pagamento dos
salários atrasados, os presiden-
tes dos sindicatos dos artistas e
radialistas, Srs Cláudio Mam-
berti e Alberto Freitas, náo
aceitaram o pedido de volta ao
trabalho e decidiram pela con-
ünuidade da greve, que entrou
ontem no nono dia.

O Sr Edmundo Monteiro
manteve encontro com o Co-

vernador Paulo Maluf, a quem,
segundo assessores, ofereceu o
Canal 4.0 Governador agrade-
ceu e respondeu: "Nâo preten-
do ligar-me ao setor de comuni-
caçáo".

A GREVE

Ontem, os funcionários da
Rádio e Televisão Tupi forma-
ram filas para receber uma aju-
da de Cr$ 500 do Sindicato dos
Jornalistas. "A situação é dra-
mática", afirmou o presidente
em exercido do sindicato, Sr
Fernando Moraes, acrescentan-
do que o Sr Edmundo Monteiro
chegou a dizer que "se estivesse
até hoje nos Associados estaria
pedindo esmolas para poder co-
mer; isso é um absurdo."

Com a decisão dos sindicatos
de manter a greve, a programa-
ção da TV Tupi continuará a
ser gerada no Rio de Janeiro,
para onde estão sendo enviadas
as mensagens publicitárias e os
tapes das novelas. A novela
Drácula, com Rubem de Falco
e Bruna Lombardl nos princi-
pais papéis, só irá ao ar até
sábado, quando terminam os
capítulos gravados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE OE UC-TAÇÓES

AVISO

CONCORRÊNCIA N° 01/80

A Comissão Permanente de Licitações chama a
atenção dos interessados para a Concorrência n°
01/80. que será aberta às 15 noras do dia 04 de março
de 1980, tendocomo objeto o fornecimento e instala-
ção de mobiliário para os gabinetes do Anexo IV da
Câmara dos Deputados.

O Edital e o Projeto serão fornecidos aos interes-
sados, mediante recibo, na Secretaria desta Comissão,
12° andar do Anexo I da Câmara dos Deputados, em
Brasília (DF), nos dias úteis, no horário das 14 às 16:00
horas, a partir do dia 1o de fevereiro de 1980.

Brasília, 30 de Janeiro de 1980

Antônio Neuber Ribas
Presidente.
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tmDnnrnEmpresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
c, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA

rnw,n AQROPECUÃRIA - EMBRAPA
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° CEA 05/80

AVISO

r E™Presa Brasi ara de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPAcom sede em Btasilia-DF. Quadra 700loco "B" n° 50. Setor deRadio e Televisão Sul - SRTS. torna público que fará realizar
concorrência Publica para Construção de Auditório. Unidade deBeneficamente de Sementes. Ampliação dos Campos Experimen-tais B , e Adaptação do Restaurante, na UEPAE DE BRASÍLIAem Brasiiia-DF.

",, 
^'i ví"^ ao local os lf«eres_ados deverão contactar com aUnidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Brasilia.sito à Km 09 da ÔR 153 (Brasília/Anápolis). Fazenda Tamanduánaquela cidade.

- Os interessados poderão adquirir o Edital. Especificações, Proie-tos e demais documentos na Sede da EMBRAPA. sala 805 8°
?2tS.fSs,^'as ú,eis,* 8:30 às 11.30 horas, ao preço de CiS15.000,00 (Quinze mil cruzeiros). -

'miSJâP'?_ M'nirra ".ra Par1iclPaÇão é de CrS 20.000.000.00 (Vinte

'cAao%BÍmentsSSo e propostas serão recebidas na Serip ria
^sTsa,r.3^

RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
Presidente da Comissão Julgadora s

Eletrobrás *f Centrais Elétricas Brasileiras SA

11 Chesf ~
V£>/ Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRÁS
CONCORRÊNCIA AMPLA

EDITAL CA-DSCT — 005/80
A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÀO FRANCISCO - CHESF.
pelo presente edital, torna pública a Sua decisão de realizar licitação
objetivando a execução de transporte de carga especial de 04
(quatro) Transformadores Monofásicos, de fabricação COEMSA, 

"

tipo MOV-FFA. 150 MVA, 500 -5-/3 + 4 x 2.5% 18 KV, 60 HZ,
números de ordem 7/17, 8/17, 9/17 e 10/17, com origem na fábrica*
da COEMSA — Construções Életromecânicas SÃ. na cidade de '
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, e destino na Usina Hidroeletri-
ca de PA-IV. na cidade de Paulo Afonso. Estado da Bahia.*
Cada Transformador pesa 127 (cento e vinte e sete) toneladas e tem-.
as seguintes dimensões:

Comprimento — 7,00m
Largura — 3.60m
Altura — 4,60m
Base do Transformador — 6.20m x 2.86m

A aceitação das propostas apresentadas para a referida licitação
estará condicionada a habilitação aas firmas interessadas em proces-
so de pré-qualificação simultaneamente realizada, mas com seu
julgamento precedendo ao da abertura das propostas propriamente
ditas.
Poderão participar da presente Concorrência Ampla as Empresas
Nacionais que comprovem haver executado serviços congêneres ao
do objeto do presente Edital.
A entrega dos documentos de pré-qualificação e das propostas, por
parte das firmas interessadas, deverá ser feita no endereço a seguir
indicado, ás 15:00 horas do dia 04 de março de 1980

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÀO FRANCIS-
CO — CHESF
DIRETORIA DE SUPRIMENTO - DS.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
-DCC
DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - DSCT
EDIFÍCIO ANDRÉ FALCÃO. BLOCO B; 3° - SALA B-
309
RUA DR. ELPHEGO JORGE DE SOUZA, 333 —
BONGI

RECIFE - PERNAMBUCO

Os prazos para execução dos serviços, serão de conformidade com
os Cronogramas Físicos apresentados pelos Licitantes, e devidamen-
te aprovados pela CHESF.
O contrato a ser assinado será de empreitada por preços unitários.
Ã titulo de caução para garantia de eventual celebração do Contrato,
deverão os Proponentes depositar na Divisão de Tesouraria Geral da ¦
CHESF. a importância de CrS 200.000.00 (Duzentos Mil Cruzeiros). -¦¦
As instruções para preparação das propostas, referentes aos serviços
acima mencionados, estarão à disposição dos interessados, na „ ,
Divisão de Contratações — DSCT. Bloco C, 3o. sala C-330, edifício , ,
André Falcão, no endereço acima citado, mediante o pagamento à
Divisão de Tesouraria Geral da CHESF, da importância de Cr$ 500.00
(Quinhentos Cruzeiros).

Recife, 29 de Janeiro de 1980
ENG. AGERSON CORRÊA

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES
(P
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Superintendente do INPS
vê escalada da violência
ria morte de funcionária

_lW."Se houve relação entre a morte da funcionária do
INPS Eunice Augusto dos Santos e a apuração de
fraudes contra a Previdência Social, isso poderá ser o
inleio de uma escalada da violência contra os funciona-
rios cumpridores do dever" — afirmou, ontem, o supe-
rintendente-geral do INPS no Rio de Janeiro, Sr José
Culos Rocha.

/A policia está investigando duas pistas sobre a
morte de Eunice, fornecidas por pessoas que tiveram
contato com seus seqüestradores: a faxineira do postoda Praça da Bandeira, que a viu sair com um mulato
que parecia ser conhecido dela; e uma moradora do
prédio dela, a qual afirmou que, no dia do seu desapare-
cimento, um homem louro esteve à sua procura, porvolte das 18h50m.
FAJ8IFICAÇAO

tias agências do INPS do Rio
de-Janeiro ocorre o maior nú-
mera de casos de fraudes, se-
gundo seu superintendente.
Eunice Augusto dos Santos,
quando trabalhou no setor de
benefícios da agência Madurei-
ra, pediu que fossem Investiga-
dasuordens de pagamento falsi-
ficadas. Uma comissão de in-
quérito apurou que a fraude
causou prejuízos de cerca de
Cr$ 12 milhões. Há cerca de um
ano e meio, ela foi transferida
para a Praça da Bandeira.

Ao adotar novas modalidades
de processamento, o INPS favo-
receu o aparecimento de carnes
falsificados. No posto da Penha,
o instituto foi lesado em Cr*$ 150
milhões; e no de Campo Gran-
de, em Cr$ 1 bilhão. Há, ainda,
um inquérito na agência de Pa-
racambi, sobre a obtenção de
aposentadoria por acidente do
trabalho.

QUADRILHAS

O superintendente José Car-
los Rocha citou esses números
para "provar que, ainda que a
morte de nossa funcionária es-
teja relacionada com fraudes,
isso náo nos atemoriza e prosse-
guiremos na apuração das lrre-
gularidades. O dinheiro do con-
tribuinte está sendo dilapidado
por quadrilhas piores do que a
Máfia".

O.funcionamento, ontem, no
posto da Praça da Bandeira foi
normal. Os funcionários, entre-
tanto, quando alguma pessoa
chegava, Indagavam se era so-
bre benefícios. Quando sabiam
que a pessoa queria informa-
ções sobre Eunice, diziam náo
saber de nada, que tinham to-
mado o conhecimento de sua
morte pelos jornais.

No edifício onde ela morava,
na Tijuca, com a sobrinha Lú-

cia Helena, o porteiro José Di-
níz disse que náo tinha muito
contato com ela e a via muito
pouco, quando saia pare o tra-
balho. Três irmãs, um irmão e a
mãe estão temerosos, também,
de serem mortos pelos crimi-
nosos.

O advogado Ivan Vasques de
Freitas, corregedor da policia,
disse, na Corregedoria, que es-
tava tratando das ações que
Eunice movia, na 9*., 12'. c 22*.
Varas Cíveis contra seu compa-
nheiro Elson Quesada Santana
sobre a partilha dos bens. Se-
gundo ele, Eunice, há cerca de
10 dias, havia entrado com pe-
dido na Justiça reclamando
uma casa que Elson possui em
Jacarepaguá.

No final de 1977, Elson tentou
matá-la, colocando arsênico no
açúcar dela e da mãe. A tenta ti-
va de morte foi registrada na
32* DP e até hoje a máe de
Eunice sofre de distúrbios gás-tricôs. Eunice e Elson eram des-
quitados e passaram a viver
juntos em Jacarepaguá. Depois
de certo tempo, ela foi morar na
parte dos fundos e ele ficou na
da frente. Segundo o advogado,
Eunice ganhou diversas causas
contra o ex-companheiro.

No dia em que Eunice Augus-
to dos Santos desapareceu, sua
família estava em casa e, como
ela não aparecesse, todos come-
çaram a ficar preocupados e
foram â 19* DP, na Tijuca. Os
policiais informaram que era
necessário esperar 48 horas pa-ra que ficasse caracterizado o
desaparecimento. Isso se pas-
sou na segunda-feira, dia 28, e,
na terça-feira, por volta das
19h, o cunhado dela voltou á
delegacia, onde foi atendido pe-
lo delegado João Kepler Fonte-
nele, que lhe disse ter registra-
do o desaparecimento, mesmo
sem ter decorrido o prazo legal.
Na delegacia, porém, não existe
o registro.

Quadrilha rouba meio quilo de ouro
Belém — Um avião monomo-

tor íoi assaltado por seis ho-
mens armados, que levaram, do
passageiro Alcir Queirós, 500
gramas de ouro. O aparelho,
pilotado por Eduardo Antunes,
ao pousar no Garimpo Rosa de
Maio, no Amazonas, foi atacado
pela quadrilha. Ele havia desci-
do para apanhar outro passa-
geirò e viajava de Jacareacanga
para Itaituba.

Alcir Queirós, que é estudan-
te de Engenharia da Universi-
dade Federal do Pará, disse que
levava o ouro para um amigo de
Itaituba. Os assaltantes, além
do ouro, levaram o dinheiro de-
le e do piloto. Todos eram bar-
budos e cabeludos e portavam
metralhadoras. Moradores in-
formaram que a quadrilha está
espalhando o terror nos garim-
pos, assaltando garimpeiros e
comerciantes.

Moça é seqüestrada em assalto
Dois bandidos assaltaram, na

madrugada de ontem, o comer-
ciante Cristóvão Sousa de Ma-
tos — de 26 anos, solteiro, resi-
dente na Rua Gaspar, 52, em
Pilares — e seqüestraram sua
namorada, Alice Helena Alves
de, Carvalho — de 22 anos —
que foi abandonada na esquina
da Avenida Brasil com a Rodo-
via Washington Luís, em Cor-
dovil.

O assalto ocorreu quando o

casal conversava no Passat do
comerciante, placa RJ-OR
1776, perto da residência da jo-vem, na Rua Gumerclndo Bes-
sa, no Rio Comprido. Com re-
vólveres apontados para sua
cabeça, o comerciante foi obri-
gado a entregar o relógio. Em
seguida, os bandidos manda-
ram que ele saltasse do carro,
no qual fugiram com Helena
abandonada com a roupa ras-
gada.

Sargento da PM chefiava quadrilha
Maceió — A Secretaria de Se-

gurança Pública divulgou rela-
ção de 18 mortes, entre as quais
as'de nove carreteiros, assalta-
dós em diversos pontos da BR-
101. O sargento reformado da
PM Benedito Mendes da Silva
foi apontado como chefe da
quadrilha de seis homens e três
mulheres, auxiliado por seu fi-
lho mais velho. Todos estão
presos e o sargento morreu ao
reagir à prisão.

Dono de dois bordéis próxi-
mos ao trevo da BR-101 com a
BR-116, o sargento atendia os
fregueses — geralmente moto-
ristas de caminhão—enquanto
seu filho, o Pelé, e os outros
cinco homens, planejavam o as-
salto. Três prostitutas foram
presas como cúmplices. Os
bandidos confessaram que rou-
bavam dinheiro e mercadoria,
que vendiam a um receptador
conhecido como Sargento.

Dois cadáveres aparecem em Caxias
Com fitas verdes e amarelas

nos pulsos direitos, foram en-
contrados, na manhã deontem,
en) frente ao n° 31 da Rua Gru-
mari, no Jardim Primavera,
Campos Elíseos, em Duque de
Caxias, dois mulatos, de mais
ou menos 18 anos. Os dois fo-
ram assassinados com diversos
tiros de armas de calibre dife-
rentes. Moradores disseram
que no local sempre aparecem
cadáveres.

Desconhecidos na localidade,
os dois homens vestiam bermu-
da grená e sunga azul; ambos
estavam calçados e sem camisa
e com as mãos amarradas com
cordas grossas; e os corpos es-
tavam unidos pelo pescoço,com fio elétrico preto. Eles fo-
ram encontrados pelos meni-
nos Marco Antônio, de cinco, e
Carlos Antônio, de sete anos,
quando iam comprar páo.

Servente é morto com dois tiros
Ele levou um tiro na testa e

outro no peito e, segundo teste-
munhas, foi morto por desço-
nhecidos, que fugiram a pé. O
crime foi registrado na 37a. DP.

O servente Adeilde Francisco
de Almeida—de 25 anos, soltei-
ro — foi assassinado, na madru-
gada de ontem, em frente à sua
residência, na Rua Artur Ma-
gjóli, 2, no Morro do Dendê, na
Ilha do Governador.

Segurança de obra é assassinado
O guarda de segurança da

obra que a Líder Engenharia e
Comércio realiza no n° 361 da
Rua Lucidio Lago, no Méier,
soldado reformado da Polícia
Militar Benedito Marques de
Araújo — de 52 anos, casado —
foi morto, com um tiro na cabe-
ça, por um dos dois homens —
um mulato e um branco — que

Bancário leva tiro
Ao reagir a um assaltante

preto, que dirigia um Corcel
azul, o bancário Delison Arleo
Costa Araújo — de 25 anos,
funcionário do Banco do Brasil— recebeu um tiro no peito. Ocrime ocorreu na Avenida Ser-
nambetiba, em frente à Reser-
va Biológica, na Barra da Tiju-
ca.(e o ladrão fugiu sem nada
levar.

Delison estava com a mulher,

assaltaram a empresa na ma-
nhã de ontem.

Benedito, que conduzia uma
sacola com Crt 200 mil, destina-
dos ao pagamento dos empre-
gados da obra, tentou reagir
aos bandidos, foi alvejado e
morreu no local, enquanto os
assaltantes fugiram no Passat
branco placa WR-6873.

no peito na Barra
Maria de Lourdes Santos Araú-
jo, de 22 anos, conversando no
Chevette placa QT 4956, quan-do o Corcel parou ao seu lado e
o motorista pediu o dinheiro. O
bancário reagiu e foi ferido. Sua
mulher gritou, chamando a
atenção de pessoas que passa-
vam, que o socorreram. Delison
está em estado grave, no Hospi-
tal Miguel Couto.

Polícia Federal investiga
assalto ao Banerj por ver
nele conotação política

O assalto à Agência do Banerj, na Rua Mayrink Veiga,
na quarta-feira pela manhã, pode ter conotação política.Essa suspeita levou o Serviço de Ordem Política e Social da
Polícia Federal a Investigar o roubo, Motivos; nenhum
funcionário foi roubado, o tipo de armas usadas pelosassaltantes, a Invasão ao estabelecimento como se fosse
uma operação militar e as ordens dadas por um só homem.

Nas Investigações, ontem, foi apurado que os bandidos
levaram Ci$ 5 milhões 904 mil 322 cruzeiros, dos quais Cr) 2
milhões 660 mil de um dos dois malotes deixados pelo carro-
forte da Brink-s. O restante eles apanharam na tesouraria;
no outro malote, havia Crt 210 mil e, numa gaveta do cofre,
Crt 445 mil, que foram deixados intactos.

Armas

Dois agentes do SOPS estiveram na agência e ouviram
os funcionários que viram os assaltantes de frente. Confor-
me haviam dito anteriormente, eles voltaram a afirmar quetodos os bandidos estavam bem vestidos, que náo pratica-
ram qualquer violência e nem disseram palavrões. Com
relação ao número exato de bandidos que entraram, os
funcionários tiveram dúvidas e começaram a admitir que
náo foram oito, mas, sim, seis.

Outro detalhe que a polícia não conseguiu saber ao certo
foi o tipo de armas usadas pelos bandidos. A maioria
afirmou que todos estavam de metralhadoras e escopetas,
outros admitiram que os bandidos usavam revólveres e
pistolas calibre 45 e alguns que eles portavam espingardas
marca Bolto ou Pazan, usadas por oficiais da Policia Militar.
Ê possível que alguns funcionários sejam levados, hoje, ã
Delegacia de Roubos e Furtos, para fazerem o reconheci-
mento de armas. Ontem, o Departamento Geral de Investi-
§ações 

Especiais começou a confeccionar o retrato-falado
os bandidos.

Subversivos

A Polícia Federal mantém sigilo sobre as primeirasinvestigações feitas pelo DOPS, explicando apenas que elas
sâo de rotinas, por se tratar de um banco oficial. O Departa-
mento de Polícia Politica e Social da Secretaria de Seguran-
ça Pública também passou a trabalhar e três detetives,
ontem, estiveram com o inspetor Paulo de Tarso, da 1*
Delegacia Policial, na Praça Mauá, para lerem depoimentos
e tomarem conhecimento do andamento das investigações.

O assalto â agência do Banerj está sendo considerado
pela polícia como um dos mais bem organizados dos últimos¦anos. Assaltos a bancos executados com perfeição de deta-
lhes foram os praticados por subversivos, em 1969, quandoos ladrões só apanhavam dinheiro das caixas ou do cofre-
forte. Todos agiam de ternos e faziam questão de náo
molestar funcionários ou clientes.

O assalto de quarta-feira foi idêntico. A maioria dos
funcionários usava jóias, que foram vistas pelos bandidos
mas não foram levadas. Nenhum deles demonstrou nervo-
sismo, tanto que não quiseram levar a carabina Urco dos
vlgiliantes que estava na cabine e só levaram os pentes, o
que, segundo a policia, demonstrou não serem assaltantes
comuns, pois uma carabina seria útil em outros assaltos.

A entrada no banco foi feita com perfeição e, em segun-
dos, todos os pontos estratégicos da agência estavam sob
vigilância de um dos bandidos. Apenas dois foram encarre-
gados de imobilizar os 50 funcionários, enquanto os demais
ficaram observando. O que dava as ordens usava temo de
tergal beje e os funcionários voltaram a afirmar que ele
demonstrava cultura, tinha um timbre de voz forte e era
obedecido pelos demais.

Apesar do sigilo em torno das Investigações, soube-se
que serão mostradas aos funcionários do banco fotografias
de subversivos que participaram de assaltos a bancos e que
já estão em liberdade.

Assaltantes dé um banco
mineiro seriam os mesmos

Juiz de Fora — O delegado de Furtos, Roubos e Defrau-dações, Gilberto Goulart de Oliveira, disse, ontem, acreditar
que a quadrilha que assaltou a agência do Banerj no Rio deJaneiro foi a mesma que roubou Crt 437 mil do Banco Real,em Matias Barbosa, a 20 quilômetros desta cidade, nasegunda-feira.

A descrição dos assaltantes—oito, comandados por um
só que falava — é a mesma, bem como a das armas
utilizadas nos dois assaltos: metralhadoras e uma escopeta.
A polícia apreendeu uma pasta tipo 007, usada no assalto,
com o emblema de uma empresa de segurança, um cartucho
calibre 38 e peças de roupas.

O roubo

Eram 13h30m quando um Passat e o Brasília placa FZ
5113 (ambos roubados, com placas falsas) estacionaram em
trente à agência. Oito homens armados saltaram, encosta-
ram uma metralhadora na nuca do guarda e foram diretos
aos caixas, recolhendo o dinheiro, que levaram em apenas
três minutos.

Enquanto seis assaltantes mantinham os clientes e os
empregados sob a mira de armas, dois pegaram o dinheiro
das quatro caixas. Eles mandaram que os gerentes ficassem
quietos, mas não pediram que abrissem os cofres. A descri-
ção dos assaltantes coincide com os que roubaram o Banerj,
â exceção de um, que é baixo e tem bigodes; todos os demais
sáo altos.

Os bandidos sabiam que, nas segunda-feiras á tarde, a
agência recebe muitos depósitos de fazendeiros, que ven-
dem gado aos domingos e depositam o dinheiro no dia
seguinte pela manhã. O delegado de Juiz de Fora — Matias
Barbosa está sem delegado titular — acredita que o assalto
tenha tido a participação de empregados ou pessoas ligadas
a uma empresa de segurança que presta serviços a bancos,
já que, no assalto do Rio de Janeiro, os assaltantes sabiam
que, minutos antes, um carro forte havia deixado dinheiro
na agência.

Seis levam Cr$ 250 mil
do Econômico em Jaboatão

Recife — Seis homens armados de revólveres assalta-ram, pouco depois do meio-dia de ontem, a Agência Praze-res do Banco Econômico, no Municipio de Jaboatáo, a 16
quilômetros da Capital. Os ladrões levaram Crt 250 mil, dos
quais Cr$ 110 mil da caixa forte. A quadrilha entrou emduplas, colocou-se em pontos estratégicos e, depois, comarmas na mão, entregou sacolas aos caixas.

Um dos bandidos dirigiu-se â tesouraria e, em menos de10 minutos, todos fugiram numa Brasília, em direção aocentro do Recife. A polícia fechou os acessos â cidade, masnáo localizou os bandidos. Esse foi o terceiro assalto em
pouco mais de um mès e o segundo ao mesmo banco, semprefora do perímetro urbano. A policia acredita que os ladrões
pertencem â quadrilha de Bui da Lingua, que, no dia 28 dedezembro, roubou Crt 300 mil do Banco Econômico, emPaulista.

Mulher denuncia polícia
brasileira que entregou
seu marido ao Paraguai

São Paulo — A Sra Dirce Mecchi Gimenez denunciou àComissão Justiça e Paz de São Paulo que policiais brasilei-ros prenderam seu marido, o paraguaio Remígio Gimenez,em Foz do Iguaçu, entregando-o à Policia do Paraguai, ondeele está preso há mais de um ano sem acusação ou culpaformada.
A Comissão entrou em contato com entidades de direi-

tos humanos ho Paraguai, pedindo-lhes para intervir juntoao Governo de Assunção pela liberação do Sr Gimenez, queestava há 21 anos no Brasil, morando em Sáo Paulo, onde se
refugiou após perseguição a que foi vitima quando fez
oposição ao Presidente Alfredo Stroessner.

Nenhum dos oito filhos do primeiro casamento do Sr
Gimenez pode vê-lo desde sua prisão, a 19 de dezembro de
1978. Morando em Foz do Iguaçu, eles vão freqüentemente a
Assunção, mas só conseguem permissão para deixar roupas
e cigarros para o pai na portaria do presidio.

Segundo Dona Dirce Mecchi Gimenez — a segunda
mulher, brasileira — o Sr Remígio Gimenez viajou no inicio
de dezembro de 1978 para Foz do Iguaçu, para passar o
Natal com os filhos. Foi preso no dia 19 por dois policiaisbrasileiros, nas imediações de uma exportadora.
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Passageiro de ônibus reage
a assalto em Imbariê e mata
ladrão com um tiro no peito

Um passageiro do ônibus placa KJ-1219, da linha
Piabetá—Caxias, dirigido por Alvecho Rodrigues Sea-
bra, matou, com um tiro no peito, na tarde de ontem,
um dos dois homens que assaltaram o coletivo. O
assalto ocorreu nas proximidades de Imbariê e o outro
assaltante, que estava com um revólver de plástico,
pulou do ônibus em movimento e fugiu.

O bandido morto estava com uma faca tipo peixei-ra na mão direita e Cr$ 606 — que havia tomado do
trocador João Silva — na esquerda. Ele não foi identifi-
cado, o mesmo ocorrendo com o passageiro que o
matou.

ggéo quase foi enterrado como se fosse Lírio

IASERJ dá como morto homem
que sobreviveu a derrame e
como vivo sósia que morreu

Uma troca de boletins médicos na quarta-feira, no
Hospital do IASERJ, deu como morto o paciente Lírio
Conceição Dias, que está vivo, e como vivo seu sósia
Aggéo Coutinho de Carvalhaes, que morreu após ser
removido para a Sociedade Espanhola de Beneficência.
Ambos com 74 anos, vítimas de acidente vascular-
circulatório (derrame cerebral).

O erro só foi descoberto no Cemitério de Inhaúma.
Os parentes constataram que o corpo que se prepara-
vam para enterrar não era o de Lírio, que não tem o
dedo anular da mâo esquerda. A família de Aggéo
tomou conhecimento do fato na manhã de ontem,
depois de passar toda a noite procurando. Informou o
diretor da Divisão Médica do IASERJ, Sr Luiz Carlos
Amaral Gurgel, que foi instaurado inquérito adminis-
trativo.
COINCIDÊNCIAS

A notícia da morte do deteti-
ve aposentado Lírio Conceição
Dias. que mora na Rua Mendes,
21, em Quintino, foi recebida
com profundo choque por sua
mulher. Dona Mercedes Dias,
por volta das 21h, logo apôs o
jantar. Poucas horas antes, ela
estivera no hospital, onde sou-
be que a recuperação do mari-
do era rápida, razão pela qualseria transferido para a Socie-
dade Espanhola de Beneficèn-
cia —• que mantém convênio
com o IASERJ — onde comple-
taria o tratamento.

Imediatamente, ela e o genroDemétrio foram para a benefi-
cència onde foi expedido o ates-
tado de óbito, e passaram a
tratar dos funerais. Depois de
tudo providenciado — o corpo
transferido para o Cemitério de
Inhaúma e os parentes avisa-
dos, ocorreu o novo choque: D.
Mercedes verificou que o corpo
ao qual estava abraçada náo
era o do marido. Lírio nâo tem o
dedo anular.

"Nâo sei" — diz ela — "como
foi que eu não morri. Até agora,
náo sei explicar o que senti
naquele momento. Ao mesmo
tempo que estou feliz, não pos-
so compreender como existe
gente irresponsável neste
mundo".

A família do enfermeiro apo-
sentado Aggéo Coutinho de
Carvalhaes, já tinha procurado
por seu corpo, inutilmente, nos
dois hospitais. Walter Ribeiro,
genro de Aggéo, disse que che-
gou a comunicar o fato à 5' DP,
porque no IASERJ o sogro nâo
estava, e na Beneflciência cons-
tava o falecimento de Lírio.

Ele explicou que a morte de
Aggéo nào chegou a abalar a
família profundamente, porque
o sogro já estava desenganado
pelos médicos. "Mas isto nâo
justifica a troca de boletins,
pois certamente incluiu a medi-
cação de Lírio, completamente
diferente. Não quero acusar
ninguém, mas isto pode ter ace-
lerado o seu processo de morte"— salientou.

Aggêo já havia sofrido dois
enfartes e teve derrame cere-
bral dia 24, sendo internado no
Hospital Salgado Filho, de on-
de foi para o IASERJ, no dia
seguinte, onde a familia consta-
tou que o atendimento náo era
bom, segundo Walter Ribeiro.

Durante o enterro — a família
de Aggêo arcou com todas as
despesas pagas pelos parentesde Lírio — Walter notou um
fato estranho: "O meu sogro
apresentava dois ferimentos
profundos na fronte, nos lados
esquerdo e direito, e ninguém
soube explicar o que era".
INQUÉRITO

Logo que foi descoberto o er-
ro, a direção do IASERJ adotou
algumas providências, uma de-
las colocar diversos guardas de
segurança nas portarias, com a
recomendação de não permitira entrada de repórteres. Contu-
do, o diretor da Divisão Médica,
Sr Luiz Carlos Amaral Gurgel,
nâo se recusou a falar sobre o
caso, afirmando que "houve um
erro administrativo, envolven-
do dois pacientes com o mesmo
diagnóstico, idades iguais e
grande semelhança física".

Para ele, isso não justifica o
erro cometido e jã foi Instaura-
da uma comissão de Inquérito
para apurar as responsabilida-
des e punir os culpados. Foi
dada ciência dessa atitude
aos parentes do Sr Aggêo, aos
quais se pediu que procurem o
IASERJ dentro de 10 dias, para
que saibam o que ficou apura-
do. "Da mesma forma, estamos
prontos para ressarcir todas as
despesas que ambas as famílias
tiveram — afirmou.

Informou, também, que o pa-
ciente Lírio Conceição Dias es-
tá se recuperando bem e conti-
nuarâ a receber tratamento no
próprio IASERJ. Quanto à par-
ticipaçáo da Sociedade Espa-
nhola de Beneficência no episc-
dio, salientou que "nâo cabe
qualquer culpa àquela organi-
zação médica, que fez apenas
receber um doente por nós re-
movido para lá, dentro do con-
vento que mantemos. Realmen-
te, o estado de saúde do Sr
Aggêo era irreversível.

Policiais do Rio Grande do
Sul são presos por vários
assaltos e dois homicídios

Porto Alegre — A Delegacia de Homicídios pren-
deu — sob a suspeita de terem cometido dois crimes de
morte e vários assaltos em Porto Alegre e em Santa
Catarina — o investigador Adailton José Martins, de 41
anos; o ex-policial Nelson Quevedo de Oliveira, expulso
por corrupção; e o motorista Ubirajara Martins. Investi-
gações ainda estão sendo feitas na Praia de Cabeçudas
e em Imbituba, em Santa Catarina.

A polícia suspeita que uma das vítimas da quadri-
lha foi o comerciante português Urbano Lopes Neto, de
71 anos, encontrado morto com dois tiros e facadas, em
setembro do ano passado, no limite dos municípios de
Viamáo e Gravataí.
O COMERCIANTE

O comerciante, como em ou-
tros golpes dados pelos poli-ciais, teria sido atraído a um
local deserto, com a promessade um negócio muito vantajo-
so. Ao comparecer ao local
combinado, foi obrigado a assi-
nar dois cheques — de Crt 20
mil e de Crt 40 mil — e mantido
em cativeiro atê que o dinheiro
fosse recebido. Em seguida, foi
morto para não denunciar os
policiais.

O delegado de Homicídios.
José Valnei Teixeira, que assu-
miu o cargo esta semana, disse,
ontem, que os golpes da quadri-
lha ainda não estão totalmente
esclarecidos.

O CONSTRUTOR

Outro caso que está sendo
investigado é o desaparecimen-

to do construtor Dalvo Antônio
Castalan, que. em novembro do
ano passado, saiu de casa pela
manha, para se encontrar com
três homens que o haviam pro-
curado na noite anterior, a flm
de vender-lhe uma fazenda.

Como Dalvo nâo voltou para
o almoço, como era de seu hábi-
to, a familia esperou mais algu-
mas horas e deu parte à policia.
Durante as investigações, ficou
apurado que o construtor sairá
de casa com uma pasta conten-
do Crt 150 mil e um talão de
cheques.

Dois cheques — um de
CrS 200 mil e outro de Crt 20 mil
— foram descontados na Agên-
cia Glória do Banco do Estado
do Rio Grande do Sul. no mes-
mo dia em que Dalvo desapare-
ceu. Uma semana depois, a ca-
mioneta que ele dirigia quando
saiu de casa-foi encontrada nas
proximidades do Aeroporto
Salgado Filho.

MATAGAL

Segundo apuraram policiaisda delegacia de Imbariê, os dois
bandidos viajavam como pas-sageiros, tendo um deles sido
morto quando se preparava pa-ra saquear os demais ocupan-
tes do ônibus. Seu companhei-
ro estava junto do motorista,
que mantinha sob a mira de
uma arma, mais tarde consta-
tado que era de plástico.

No local em que o bandido
pulou, os policiais deram uma
busca no matagal, na suposição
de que ele estivesse ferido, poishavia saltado do ônibus em mo-
vimento, a cerca de 70 quilôme-tros por hora. Acreditam os po-liciais que ele deve estar ferido
com gravidade e, por isso, aler-
taram os plantões dos Hospi-
tais de Duque de Caxias e
Gegúlio Vargas para a posslbi-lidade de que ele possa procu-rar um dos dois para medicar-
se.
MENORES

Um homem morreu e um me-
nor ficou ferido, quando este
último, em companhia de outro
menor, assaltou o ônibus da
linha Sáo Francisco—Campo
Grande, placa XM-7308, na

Avenida Brasil, próximo ao
Campo de Instrução Militar de
Gericino. em Magalhães
Bastos.

Uma viatura da Patrulha Ro-
doviária da PM. que passava
pelo local, perseguiu e prendeuo menor M.M.. de 16 anos, queconseguira fugir do ônibus, in-
temando-se no campo de pro-vas militares, onde foi preso e
encaminhado à 31' DP. em Ri-
cardo de Albuquerque.

FERIDO

. Segundo apurou o delegado
Edio Negrão, os dois menores
embarcaram no ônibus e. logo
após passar pela roleta. MM,
sacou da cintura um revólver
calibre 38 e ordenou que passa-
geiros e o trocador colocassem
o dinheiro e objetos numa saco-
Ia segura pelo seu cúmplice. A.,
de 14 anos. morador no Enge-
nho da Rainha.

Nesse instante, um passagei-ro preto, náo identificado, queviajava no banco traseiro, co-
meeou a disparar contra os dois
assaltantes. Atingido, na cabe-
ça, no peito e nas costas, A.
caiu. enquanto um passageiro
mulato, dc 35 anos presumíveis,morreu com um tiro na cabeça.

Juiz manda prender filhos
do fazendeiro Júlio Avelino
pela morte de um detetive

Ao aceitar denúncia do Promotor Rodolfo Ceglia, o
Juiz do 4o Tribunal do Juri, Alberto Mota Morais,
decretou a prisão preventiva de três filhos do fazendei-
ro de Vassouras, Júlio Avelino de Oliveira: José Lúcio, o
Zeca; Marco Antônio, o Marquinhos; e Júlio Avelino de
Oliveira Filho, o Julinho. Eles foram denunciados como
mandantes do assassínio do detetive Orlando de Melo,
em fevereiro de 1978, em Jacarepaguá.

A acusação é de homicídio duplamente qualificado,
cuja pena é de 12 a 30 anos. O Promotor, que também
denunciou os executores do crime—José Vieira, Mauri-
lio e Mário Honório de Oliveira — pediu a prisão
preventiva de todos para assegurar a instrução do
processo, porque, "em liberdade, os denunciados po-
dem coagir testemunhas. Os três filhos participaram de
reuniões com o pai, colaborando e dando idéias para a
execução".
O ASSASSÍNIO

O detetive Orlando de Melo
— que vivia com Maria Lúcia
Bastos Brick, acusada pela fa-
milia Avelino da morte de Lú-
cio Flávio de Oliveira, também
filho de Júlio Avelino, encon-
trado com um tiro na cabeça
em um dos quartos da Fazenda
Centenário, em Vassouras, em
1975 — foi assassinado no dia 2
de fevereiro de 1978, no ponto
de ônibus da Rua Pedro Teles,
na esquina da Rua Capitáo Me-
neses, em Jacarepaguá.

Ele ia para o Palácio da Justi-
ça depor em um processo, como
testemunha, como detetive lo-
tado na Delegacia de Entorpe-
centes. Segundo o processo, o
crime foi praticado por José
Vieira, Maurilio, Mário Honório
de Oliveira e Orlandino Teodo-
ro (assassinado pelo grupo, em •
março de 1978, porque amea-
çou denunciar os Avelino), a
mando do fazendeiro e de seus
três filhos. Júlio Avelino de Oli-
veira só náo foi denunciado por
estar morto.
METRALHADORA

O detetive foi assassinado
porque dava proteção a Maria
Lúcia Brick, que conheceu
quando ela se apresentou à De-
legacia de Homicídios pedindo
garantias de vida contra a fami-
lia Avelino. Ela vivera com Lú-
cio Flávio e estava sendo aeu-
sada pela família de sua morte.
Orlando Melo foi um dos poli-
ciais designados para protege-
Ia e passou a viver com ela.

Vários crimes ocorreram de-
pois da morte de Lúcio Flávio,
inclusive a morte do pai de Ma-
ria Lúcia, Oscar Brick. O deteti-
ve Orlando Melo vinha receben-
do ameaças, tanto que pediu
permissão ao delegado de en-
torpecentes para levar para ca-
sa uma metralhadora. O pedido
foi negado, porque aquela arma
só era usada em diligências.

FUGIRAM

O Promotor Rodolfo Ceglia
denunciou os mandantes e os
executores do assassínio do de-
tetive por homicídio duplamen-
te qualificado, por motivo tor-
pe, porque praticado mediante
paga, e recurso que Imposslbili-
tou a defesa da vitima, abatida
pelas costas. Também foram
acusados por formação de gru-
po e quadrilha."O processo demonstra que
uma série de crimes foi pratica-
da a mando do velho fazendeiro
e de seus filhos, sempre com
nomes em crimes iguais" —
acentuou.

Ao pedir a prisão preventiva,
o promotor explicou que a me-
dida "visa a assegurar a aplica-
çáo da lei penal e a instrução do
processo, pois, em liberdade, os
denunciados podem coagir tes-
temunhas. Formam uma asso-
ciação criminosa".

A denúncia foi aceita pelo
Juiz Alberto Mota Morais, que

decretou a prisão preventivados Avelino, na segunda-feira,
mantendo o despacho em sigilo
para poder -prendê-los. Mas na-
da adiantou, pois a polícia não
conseguiu encontrá-los.
FORÇAS ARMADAS

Agentes das Policias Federal
e estadual já foram mobilizados
para a captura dos três filhos
do fazendeiro. No final da tarde
de ontem, após uma reunião
entre o Juiz Mota Morais, o
Promotor Rodolfo Ceglia e o
delegado de homicídios, Amai-
do Campana, ficou decidido
que, se for preciso, o magistra-
do recorrerá às Forças Arma-
das. O Exército, segundo o Juiz,
jâ foi solicitado a colaborar. Os
Avelino sâo donos de 43 fazen-
das no Estado do Rio—a maior
parte — Minas Gerais, Mara-
nhão, Mato Grosso e Espirito
Santo.

Em relatório de 10 laudas, o
delegado Arnaldo Campana
narrou todos os fatos ocorridos
após a morte de Lúcio Flávio:
todas as pessoas assassinadas
estavam direta ou tndiretamen-
te ligadas a Maria Lúcia, acusa-
da pela familia da morte do
rapaz.

"Outra característica impor-
tante é a de que alguns dos
pistoleiros assalariados dos
Avelino foram também mortos
após as empreitas" — frisou o
Juiz Alberto Mota Morais, cl-
tando o caso de Orlandino Teo-
doro, assassinado em março de
1978. porque ameaçou denun-
ciar os Avelino, quando soube
que Orlando Melo era detetive.

Salientou, também, o magis-
trado, que o fazendeiro Júlio
Avelino tinha "profundo rela-
cionamento com os mais peri-
gosos marginais da Baixada
Fluminense, muitos dos quais
integrantes da Policia Militar.
Alguns, hoje, Já excluídos e
cumprindo pena, outros foragi-
dos e ainda em condições de
cometerem crimes, já que seus
serviços sempre foram regia-
mente pqgos".

Acrescentou, ainda, que "o
Inquestionável poderio econô-
mico e financeiro dos Avelino é
excelente atrativo para os mar-
ginals, notadamente os pisto-
leiros profissionais, assíduos
freqüentadores do local chama-
do Palácio, residência central
do clà dos Avelino. Júlio Aveli-
no exerceu, durane longos
anos, um reinado de tenor nas
cidades onde tinha proprieda-
des, principalmente Governa-
dor Valadares, Vassouras, Ai-
mores e Baixo Guandu".

O magistrado acentuou igual-
mente que, a familia Avelino,
descrente do valor das autori-
dades do Estado, "exercita sua
própria justiça. À volta de uma
enorme mesa, sáo tomadas as
decisões, indicadas as vitimas e
escolhidos os carrascos, com os
quais sáo discutidos os preços
dos serviços".
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Petrobrás investirá Cr$ 30
bilhões em bens de capital

Sáo Paulo — O chefe do Serviço de
Material da Petrobrás, Fernando Cruz,
revelou ontem que a previsão orçamen-
tárla de investimentos para este ano
atinge Crt 90 bilhões dos quais 1/3, ou
seja, cerca de Crt 30 bilhões, se destina-
rio à aquisição de materiais no setor de
bens de capital. Ressalvou no entanto,
que a previsão ainda depende de uma
aprovação do Ministério do Planeja-
mento.

Representantes da Petrobrás e da AB-
DIB (Associação Brasileira para o Desen-
volvimento da Indústria de Base), que
formam um grupo de trabalho, realiza-
ram uma demorada reunião, com o obje-
tivo de discutir as previsões orçamenta-
rias da Petrobrás no setor de bens de
capital até 1982. Foram definidas tam-
bém as 16 empresas/consórcios que cons-

truiráo módulos no Brasil, objetivando o
desenvolvimento da Bacia de Campos.

O Sr Fernando Cruz explicou, após a
reunião na sede da ABDIB, que "discuti-
mos as previsões orçamentárias até o
ano de 1982, embora ainda estejamos
aguardando a aprovação, pelo Ministério
do Planejamento, do orçamento de 1980,
que é de cerca de Crt 90 bilhões. Conver-
samos também sobre o calendário de
reuniões entre a Petrobrás e a ABDIB.
Ficou acertada umá reunião na Bahia,
em agosto. Numa das próximas reuniões,
a diretoria da Petrobrás também partici-
para. Ele náo revelou as previsões orça-
mentárias de 1981 e 1982, explicando que"elas ainda teráo que ser corrigidas".

O secretário executivo da ABDIB, en-
genheiro Sylvio de Aguiar Pupo, comen-
tou que está havendo harmonia e enten-

dimento entre a Petrobrás e o nosso
setor. Esta é a única área da Indústria de
base que já nos deu uma idéia do que vai
Investir. Os demais setores ainda estáo
na dúvida e na incerteza, a exemplo do
siderúrgico e da energia elétrica. Da reu-
niào de ontem também participaram o
SEMESP (Sindicato da Indústria de Má-
quinas do Estado de Sáo Paulo) e a
Ablnee (Associação brasileira da Indús-
tria Eletro-Eletrónlcal.

Durante a reuniào de ontem foi defini-
da a lista das empresas qualificadas paraa construção de módulos no Brasil, tendo
em vista o desenvolvimento da bacia de
Campos. Só foram qualificadas as quereúnem condições de executar o serviço.
Elas receberão, quase sempre, asslstén-
cia técnica de firmas estrangeiras com
experiência comprovada em construção
de módulos.

ESTADO DE GOI AS
Governo Ary Vtlâdlo

EDITAL
CONCORRÊNCIA n° 002

A Companhia Agrícola do Estado de Goiás —
CAESGO torna público, para conhecimento dos
interessados, que receberá no dia 11 (onze) do mês
de março do corrente ano de 1980, às quatorze (14)
horas, em sua sede, à Av. Universitária n° 609,
Setor Universitário, em Goiânia, propostas para o
fornecimento das máquinas e dos equipamentos
abaixo mencionados:

— 011 (onze) cavalos mecânicos;
II — 011 (onze) pranchas carregatudo; ,
III — 004(quatro) veículos

para carga pesada;
IV — 004 (quatro) veículos

para carga média;
_ 001 (hum) veículo adaptado

para comboio.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados
que poderão obter cópias do mesmo, bem como
todas as informações que julgarem necessárias,
junto à Comissão de Licitação no endereço acima
referido, nos dias úteis, das treze (13) às dezoito
(18) horas.

Goiânia, 24 de janeiro de 1980

Luiz Gonzaga de Freitas
Presidente da Comissão de Licitação (P

ESTADO DE GOI AS
Governo Ary Vaiadfto

EDITAL
CONCORRÊNCIA N°. 003

A Cia. Agrícola do Estado de Goiás — CAESGÓ
— torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que receberá no dia doze (12) do
mês de março do corrente ano de 1980, às
quartoze (14) horas, em sua sede, à Av. Univer-
sitária n° 609, Setor Universitário, em Goiânia,
proposta para o fornecimento das máquinas e
dos equipamentos abaixo mencionados:

— 004 (quatro) raspadeiras
agrícolas (scrapers);

II — 002 (dois) conjuntos
de irrigação;

III — 008 (oito) grades de aração;
IV — 006 (seis) arados;

— 002 (dois) valetadeíras;
VI — 002 (duas) niveladoras.

O Edital encontra-se à disposição dos interes-
sados que poderão obter cópias do mesmo,
bem como todas as informações que julgarem
necessárias, junto à Comissão de Licitação, no
endereço acima referido, nos dias úteis, das
treze (13) às dezoito (18) horas.

Goiânia, 24 de janeiro de 1980

Luiz Gonzaga de Freitas
Presidente da Comissão de Licitação (p

INSTITUTO NACIONAL
DAS EMPRESAS DE PREPARAÇÃO

DE SUCATA DE FERRO
E AÇO - INESFA

NOTA OFICIAL
A Diretoria do INESFA.após participar da reunião convocada peto
Conselho Interministerial de Preços — CIP, em 29.01.80, no Rio
de Janeiro, tem a informar o seguinte:
1. As recentes medidas tomadas pelo Governo com relação ao

setor siderúrgico, e, indiretamente, atingindo nosso setor,
nào coincidem com o principio de livre economia de merca-
do que sempre defendemos;

2. entretanto, face à conjuntura inflacionária que atravessamos,
este Instituto, nào poderia deixar de contribuir para o
sucesso dos objetivos colimados, por se tratar a inflação de
agente nocivo aos interesses de todos;

3. continua em vigor a resolução CIP NG 96, de 12.03.79, com os
seguintes preços máximos de sucata "in natura":

Estamparia
Cavaco
Granel pesada
Ferro fundido
Estamparia revestida
Chaparia
Mista
4. o INESFA está confiante em uma rápida revisão dos custos

industriais de preparação de sucata por parte do CIP
atualmente fixados em CrS 550,00 por tonelada e baseados
em estrutura registrada naquele Conselho em setembro de
1978;

5. o INESFA nào hesitará em denunciar ao CIP quaisquertentativas de especulação, seja por parte de geradores,fornecedores e atravessadores, bem como de consumido-
res finais do insumo que adquirem sucata diretamente das
fontes de geração.

CrS 1.200,00 por tonelada
CrS 700,00 por tonelada
CrS 1.000,00 por tonelada
CrS 1.100,00 por tonelada
CrS 800,00 por tonelada
CrS 900,00 por tonelada
CrS 800,00 por tonelada;

São Paulo, 30 de janeiro de 1980.

A Diretoria
(P

ESTADO DE GOIÁS
Governo Ary Valadlo

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 001

A Companhia Agrícola do Estado de Goiás
— CAESGO —torna público, para conheci-
mento dos interessados, que receberá no
dia 10 (dez) dos mês de março do corrente
ano de 1980, às quartoze (14) horas, em
sua sede, à Av. Universitária n° 609, Setor
Universitário, em Goiânia, propostas para o
fornecimento das máquinas e dos equipa-
mentos abaixo mencionados:

— 100 (cem) tratores de esteiras;
II — 002 (duas) motoniveladoras;

III — 010 (dez) tratores de pneus;
IV — 006 (seis) pás carregadeiras;

_ 006 (seis) retroescavadeiras;
VI _ 001 (hum) guindaste mecânico.

O edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados que poderão obter cópia do mes-
mo, bem como todas as informações que
julgarem necessárias, junto à Comissão de
Licitação, no endereço acima referido, nos
dias úteis, das treze (13) às dezoito (18)
horas.

Goiânia, 24 de janeiro de 1980
Luiz Gonzaga de Freitas

Presidente da Comissão de Licitação (P

ESTADO DE GOIÁS
Governo Ary Valadfio

EDITAL
CONCORRÊNCIA DE N° 004

A Cia. Agrícola, do Estado de Goiás —
CAESGO — torna público, para conheci-
mento dos interressados, que receberá no
dia treze (13) do mês de março do ano
corrente de 1980, às quatorze (14) horas,
em sua sede, à Av. Universitária n° 609,
Setor Universitário, em Goiânia, propostas
para o fornecimento das máquinas e dos
equipamentos abaixo mencionados:

— 004 (Quatro) Veículos
Utilitários.,

II — 004 (Quatro) Veículos
de Passeio.,

III — 045 (Quarenta e Ccinco
Veículos para CcargaLevé.

O Edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados que poderão obter cópias do
mesmo, bem como todas as informações
que julgarem necessárias, junto à comis-
são de licitação, no endereço acima referi-
do, nos dias úteis, das treze às dezoito (18)

• horas.
Goiânia, 24 de janeiro de 1980.

Luiz Gonzaga de Freitas
Presidente da Comissão de Licitação (P

BANCO IPIRANGA
DE INVESTIMENTOS S.A.

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CGC 33.097.528/000106

AVISO
O Liquidante Extrajudicial comunica aos interessadas que foi autori-

. ,d« peto BANCO CEMTRAL DO BRASIL, a unificação dos patri-
mônios do BANCO IPIRANGA DE INVESTIMENTOS S/A e da S/A
BRASIL - EUROPA DE ESTUDOS E PARTICIPAÇÕES, ambas
instituições em regime de Liquidação Extrajudicial, como forma
especial e qualificada de realização do ativo e liquidação do passivo,
com base no Art. n? 31 da Lei n° 6024, de 13 de março de 1974.
2. Em conseqüência, na forma da escritura pública lavrada, em
28/12/79, no 219 Ofício de Notas, a fis. 0001, do Livro 1284, o
BANCO IPIRANGA DE INVESTIMENTOS S/A - Em Liquidação
Extrajudicial, como empresa unificadora, absorve a S/A BRASIL -
EUROPA DE ESTUDOS E PARTICIPAÇÕES - Em Liquidação
Extrajudicial, empresa unificada, passando, assim, o passivo e ativo
desta última a integrar o patrimônio da primeira, tudo de acordo com
os respectivos balanços levantados em 11/12/79, assinados pelo
Liquidante e copiados nos competentes livros "Diário".
3. Com a unificação concretizada, fica extinta a S/A BRASIL -
EUROPA DE ESTUDOS E PARTICIPAÇÕES - Em Liquidação
Extrajudicial, com sede na Rua da Quitanda 19 - 99 andar, suce-
dendo-lhe em todos os seus direitos e obrigações a empresa unifica-
dora, BANCO IPIRANGA DE INVESTIMENTOS S/A, que continua-
rá em liquidação extrajudicial e prosseguirá, sem solução de continu-
idade, os negócios ou operações da empresa unificada, observadas as
limitações próprias do regime excepcional em que se encontravam
antes da unificação e em que se encontra a empresa unificadora.
4. Foi assim atendida a resolução do Banco Central do Brasil, por
meio da mencionada escritura pública de 28/12/79, como melhor
forma de direito, nela intervindo o acionista majoritário da unificado-
ra, CIA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
5. Os balanços da empresa unificada e da empresa unificadora, bem
como a mencionada escritura de 28/12/79, acham-se à disposição dos
interessados para exame, resultando da unificação de tais balanços o
balanço geral da unificadora, BANCO IPIRANGA DE INVESTI-
MENTOS S/A - Em Liquidação Extrajudicial, que assim se expressa,
resumidamente:
ATIVO

Disponível
Realizável
Imobilizado
Resultado Pendente CrS
Compensação CrS

PASSIVO
Não Exigivel Crt 111.349.746.00
Exigivel CrS 1.230.393.477,17
Resultado Pendente CrS 412.289.302,79
Compensação CrS 441.863 44_ JS CrS 2.195.895.963,31

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1980.
(al AMAURY DE ALMEIDA GUIMARÃES

Liquidante

Crí
CrS
CrS

17.879.054,71
767.279.630,53
83.986.830,30

884.887.010,42
441.863.443.35 CrS 2.195.895.969.31

Produtividade para
acordos em estatais
vai a 2,66% e 3,35%

Brasilia — O CNP8 (Conselho Nacional de PolíticaSalarial) homologou ontem 35 acordos salariais de empresasestatais ou mistas, entre as quais as do sistema Telebrás —
incluindo Teleij e Cetel, do Rio — com uma taxa de
produtividade media de 2,66%, e a Light. do Rio e de SãoPaulo, com taxa de produtividade media de 3,35%.Os acordos abrangem 121 mil 651 empregados de 32empresas do sistema Telebrás e tres concessionárias deenergia elétrica. Na reuniào do CNPS, terminada na noite deanteontem, deveriam ser apreciados 102 acordos salariais,cuja data-base é janeiro, mas ás análises demoraram, entreoutras razões porque os membros do conselho tomaramdecisões relativas a outros processos.Assim, os 87 acordos restantes só poderão ser analisadosna próxima semana. Todos os pouco mais de 300 milempregados das 102 empresas já tiveram o reajuste automá-tico de seus salários, ou seja, o INPC (índice Nacional dePreços ao Consumidor) de Janeiro (33,2%). Como Sua data-base é Janeiro, teráo mais um percentual a ser acrescentadoa seus salários, determinado pela taxa de produtividade.Eles teráo outro reajuste automático, segundo a lei da
política salarial, em julho, a ser determinado pelo INPC.

O CNPS decidiu também que todas empresas a elevinculadas — estatais, de economia mista e concessionárias
de serviços públicos náo podem mais, desde ontem, corrigircurvas salariais e fazer reformulação de planos de cargostodos os anos, como era comum acontecer. Segundo o SrFlávio Oori, assessor econômico do Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, e também seu representante no CNPS,"agora, as empresas que sáo vinculadas ao CNPS só pode-rão apresentar correção de curvas salariais e novos planosde cargos a cada quatro anos".

A medida foi adotada, justificou, porque" com a nova
politica salarial, náo há mais necessidade de as empresas
proporem, anualmente, correções de curvas salariais e pia-nos de cargos. O reajustamento Já é dado automaticamentea cada seis meses, acompanhando a Inflação, e o aumentovem com a taxa de produtividade".

Ressalvou, contudo, que os pedidos de correção decurvas salariais e de reformulação de planos de cargos queJá foram encaminhados ao CNPS serão apreciados.
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Aureliano cumprimentou os operários

Aureliano preside a
lançamento de mais
3 navios da Fronape

ATA DE REUNIÃO 00 CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

FORÇA E LUZ CATAGUA2ES-LEOP0LDINA,
REALIZADA EM 02/01/80.

SÚMULA: Indicação do Conselheiro e
Diretor Ivan Muller Botelho para o exer-

cício da função de relações com o
mercado.

Aos dois dias do mês de janeiro de mil novecentos e oitenta, às
10:00 horas, na sede social, na Praça Rui Barbosa, 80, em
Cataguases (MG), reuniu-se o Conselho de Administração da
Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, sob a presidên-cia do Dr. Ormeo Junqueira Botelho, tendo como secretário
designado o Dr. Dilson Martins de Freitas. O Sr Presidente
informou que a presente reunião fora convocada para a indicação
de um Diretor para o exercicio da função de relações com o
mercado, de acordo com a Instrução CVM n° 09, 11/10/79, quefoi lida. Debatido o assunto, os conselheiros deliberaram, na
forma do artigo 11 da aludida Instrução, atribuir ao Diretor-
Presidente da Companhia, Ivan Muller Botelho, o exercício da
referida função, cumulativamente com as suas atuais atribuições
executivas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, quevai assinada por mim, a) Dilson Martins de Freitas, secretário
designado, e por todos os membros do Conselho de Administra-
ção. a) Ormeo Junqueira Botelho; a) Ivan Muller Botelho; a) José
Inácio Peixoto Filho.
Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas
das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia

Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

a) Ivan Muller Botelho

DIRETOR-PRESIDENTE
JUCEMG 495.450/80 ¦

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — Certifico que
este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e

número apostos mecanicamente.

Foram lançados ao mar,
ontem, em cerimônia presidi-da pelo Vice-Presidente da
República, Aureliano Cha-
ves, o Felipe Camarão, o Mai-
sa e o Diva, encomendados
pela Petrobrás (para a Frona-
pe) ao estaleiro Ishika w^jima
do Brasil. O primeiro é um
petroleiro de 277 mil tonela-
das de porte bruto e o segun-
do um navio-tanque de 17 mil
900 toneladas, que transpor-
tara produtos refinados, co-
mo gasolina, óleo diesel e óleo
lubrificante.

Durante a cerimônia, assis-
tida pelos Ministros dos
Transportes, da Indústria e
do Comércio, das Minas e
Energia e pelo chefe do SNI,
foi entregue também o navio-
tanque Diva, que, junto com
o Maísa, poderá carregar o
equivalente ao volume de 1
mil 700 caminhôes-tanques
de 10 mil litros cada. Até o
flm do ano, a Fronape (Frota
Nacional de Petroleiros), da
Petrobrás, contará com mais
três minipetroleiros, um pe-troleiro e três navios-tanques.
A SOLENIDADE

Em seu discurso, o Ministro
dos Transportes, Eliseu Re-
sende, lembrou que, em janei-
ro, foram lançados ao mar
cinco novas embarcações,
num total de 440 mil tonela-
das. Defendeu a necessidade
de construir mais para evitar
a utilização de navios estran-
geiros. Com os dois lança-
mentos de ontem, segundo
explicou, a Petrobrás poderá
reduzir o frete de cabotagem

BANCO BOZANO, SIMONSEN OE INVESTIMENTO S. A.
C. G. C.-MF n° 33.517.640/0001-22

Sociedade de Capital Aberto DEMEC/RCA-200-76/337

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDO

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, a partir do dia 15 de fevereiro de
1980 será efetuado o pagamento do dividendo correspondente ao segundo
semestre de 1979, ad referendum da próxima Assembléia Geral Ordinária do
BANCO BOZANO, SIMONSEN DE INVESTIMENTO S. A., à razão de CrS 0,12
(doze centavos) sobre o Capital Social de CrS 1.050.000.000,00 (hum bilhão e
cinqüenta milhões de cruzeiros).

A tributação do Imposto de Renda, incidente sobre o dividendo obedecerá
aos critérios estabelecidos em lei para as sociedades de capital aberto.

LOCAL DE ATENDIMENTO
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco n° 138 — loja
SAO PAULO — Rua Boa Vista n° 88
BELO HORIZONTE — Rua Espírito Santo n° 945
CURITIBA — Rua Monsenhor Celso n° 219
RECIFE — Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos n° 53, conjunto 71
MANAUS — Av. Eduardo Ribeiro n° 520 — 4o andar
FORTALEZA — Rua Guilherme Rocha n° 381 — 1o andar
Edifício Dummar
PORTO ALEGRE — Av. Alberto Bins n° 603
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - 10:00hs às 16:00hs

Os acionistas residentes em localidades onde náo mantemos filiais, recebe-
rão seus dividendos através de cheques nominativos, que lhes serão remetidos
sob registro postal para seus respectivos endereços.
_ ...Ficam suspensas as transferências e desdobramentos de ações no período
de 15 a 26 de fevereiro -de-19j$0..-

Rio de Janeiro, yrde~Janer.o-iie-.980
JONES GRAHAM KELLOCK

Diretor
GEOFFREY AINSWORTH LANGU\NDS

Diretor (P

de navios estrangeiros ao lon-'
go da costa brasileira. ''"" "

O Felipe Camarão e Mais»
tiveram como madrinhas,
respectivamente, a esposa do
Vice-Presidente da Repúbli-
ca, Sra Vivi Sanches de Men-
donça, e a esposa do Ministro
da Indústria e do Comércio;"
Sra Vera Prates Penna. Ter-'
minada a solenidade, o Vice-
Presidente da República, Ati-'''
reliano Chaves, acompanh'â:'
do pelo Ministro dos Trans-
portes, cumprimentou os
operários do estaleiros Ishi-
kaw^jima.

Estiveram presentes ao lan-
çamento os Ministros da In-
dústria e do Comércio, Cami-
lo Pena; Minas e Energia. Ce-
sar Cals, e do SNI, Otáyjo
Aguiar de Medeiros; o presf
dente da Petrobrás, Shigeaki
Ueki; o presidente da Ishi-
brás, Orlando Barbosa, e o
superintendente da Su-
naman.
os navios ""yy

O Felipe Camarão tem 337
metros de comprimento e ve> •
locídade de 16,4 nós e é o '
último navio do 2o Plano de
Construção Naval contratado >
à Ishibrás. O Maisa e o Diva
tém 160 metros de compri-
mento e velocidade de W,7'
nós.

A partir de agora, a Frota
Nacional de Petroleiros, Ftck
nape, da Petrobrás, passa a
ter 55 navios num total de'*'
milhões 3 mil 258 toneladas
de porte bruto que até o final
do ano será elevado para"5,l'
milhões de toneladas.

BIRD apoiai.;
trem para 3,
P. Alegre _

Porto Alegre — O Ministro
dos Transportes, Eliseu Resen-
de, anunciou ontem que""ò""BIRD (Banco Mundial) finan- '.
ciará 152 milhões de dólares ,
para oprojetodo trem suburba-
no em Porto Alegre, cujos edi,-,,
tais de concorrência parará,,,construção de obras civis serão.,
lançados hoje. Lembrou que'omesmo sistema de transporte"'
será implantado no Rio, Sáb""
Paulo, Belo Horizonte, Brasilia,
Curitiba, Florianópolis, Salva-
dor e Fortaleza.— A idéia do Governo é redu,-,,
zir ao máximo o uso do autorçtó.'..
vel nas grandes capitais, para
que sua participação caia de
29% para 20% até 1985, garán-tindo uma reorganização" no
transporte de massa que permi-ta uma significativa economia
de combustíveis — disse o Mi-
nistro Eliseu Resende". ' ',

O Ministro veio à capital gàü-cha para ver o protótipo do
trem movido a ar, projetado
pela Coester ParticipaÇõèS'
Ltda e assinar hoje convèniòdé
recursos de Cr$ 4 bilhões e 244'
milhões para programas1-de-transporte alternativos na re-
giào metropolitana. Em còleti-
va, no Palácio Piratini, o Sr
Eliseu Resende disse que não
há intenção do Govemo decdH-" .
ceder subsídios para as empre-1"-sas-de-transportes çoletivosr
alegando que "subsídio ge»"ineficiência", mas sim dar con-'
dições de uma "melhoria globalno sistema de transportes dò
pais.

(frtltttò
RETIFICAÇÃO

Face às incorreções verificadas na publicação das demonstrações financeiras, referentes
ao semestre findo em 31.12.79, ocorrida no dia 30.01.80, neste Jornal, retificamos:

Comind - Banco de Investimento S.A
Patrimônio líquido
Capital social CrS 21.000.000,00
reservas de capital Cr$ 348.736.035,34

Comind Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento^
Lucro líquido poração Cr$ 0,2326"

(P'4
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Verolme entregou maior
volume de navios em 79

Empresário acha que
custo do frete pode

superando Ishibrás entravar exportações
A Verolme foi o estaleiro que

maior tonelagem de navios en-
{regou durante 1079, atingindo
2WJ.mll toneladas de registro
bruto, segundo o levantamento
que anualmente o Instituto de
Estudos da Marinha Mercante
Ibero-Amerlcana realiza, Nos
ulttaBM anos, a Ishikawajlma
vinha liderando o mercado,
m» pra 1979 ficou em segundo
lugK.com 281 mil toneladas de
regjitro bruto.

A^Terolme poderia ter atingi-
drfum volume de entregas ain-
daHttfiíerior, uma vez que esta-
vaapavista também para final
do mb passado a entrega do
navio Marulm, para a Petro-
brás, gue apresentou um defei-
to è, teve adiada a entrega para
final do mes de fevereiro. Hoje
ele eíítra em prova de mar. Du-
rafttè'79, o estaleiro entregou
quatro navios, dois para o mer-
cado interno, o Muriaé e o Mor-
retes para a Petrobrás e dois
para exportação, o Beberibe e o
Bocaina para o grupo Nan
Fung.

CRITÉRIO

O critério de avaliação do
mercado utilizado pelo Institu-
to é o de tonelada de registro
bruto (peso do navio), ao invés
de tonelagem de porte bruto
(capacidade de carga). Pelo se-
gundo critério da Ishikawajima
teria'atingido 554 mil tpb, man-
tendo a liderança, uma vez que
as entregas da Verolme soma-
ram em 1979, pelo mesmo críté-
rio, 513 mil tpb.

CONCORRÊNCIA

A Verolme retirou-se da con-
corréncia que a Petrobrás está
realizando para a construção
de navios de 18 mil toneladas
de porte bruto que está sendo
analisada atualmente, segundo
afirmou o presidente do estalei-
ro J. O. A. Ten Bokel. Ele disse
que o estaleiro permanece na
concorrência para os navios de
80 mil toneladas, mas retirou-se
dos menores após recomendar
algumas alterações na concor-
rêncla não aceitas pela Petro-
brás e consideradas pela em-
presa como fora das exigências
da Ücitação.

Segundo J.O. A ten Bokel, ca-
so selam aprovados os contra-
tos de exportação, a Verolme
estará com sua capacidade de

Movimento
portuário
cai no Sul

Porto Alegre — A movimen-
taçáo.de cargas através dos três
portos gaúchos—Porto Alegre,
Rio Grande e Pelotas — no ano
passado totalizou 13 milhões
533 DãúU toneladas, computados
tanto os produtos importados
como os exportados. Esse mo-
vimento de carga foi inferior em
9,4% ao registrado no ano de 78,
em função das frustrações de
safras de soja, milho e trigo
ocorridas no ano passado.

O total de carga movimenta-
do com exportações nos três
portos, foi de 6 milhões 351 mil
toneladas, enquanto que em
importações o volume foi de 7
milhões 181 mil toneladas.

ARMAZENAGEM
Os graneis sólidos (soja em

grão, farelo, milho, trigo, fertili-
zahtes) sáo responsáveis pela
nutfòrj participação no embar-
que. e desembarque de cargas
nos portos, registrando 9 mi-
lhôái 371 mil toneladas em lm-
portüçôes e exportações duran-
te o ano de 79, ou seja, mais de
70% do total movimentado pe-
lo« portos naquele ano. A exem-
pio, jrjp ano anterior, a importa-
ção .de graneis de outros Esta-
dos e países — 5 milhões 33 mil
toneladas — ultrapassou as ex-
portátfões, que foram de 4 mi-
lhões 337 mil toneladas. Os gra-
néis sólidos, os líquidos a gra-
nei (óleo de soja, derivados de
petróleo) perfazem uma partici-
pação de 95% do total movi-
mentado nos portos em 1979.

Em termos de movimentação
de carga, tanto em importações
como exportações, o porto de
Rio Grande é o mais importan-
te do Estado. Sua capacidade
estática de armazenagem, so-
mente para cerais, é de 571 mil
toneladas distribuídas em 10
armazéns e silos tanto do porto
como de empresas privadas.-O
porto de Porto Alegre dispõe de
uma capacidade para armaae-
nar 233 mil toneladas (carga
geral ou grãos), em graneleiros
e armazéns convencionais e
apresenta ainda uma disponibi-
lidade em termos de área de 68
mil ,300 metros quadrados para
carga geral, e 22 mil 500 metros
cúbicos para graneis líquidos.

O. calado oficial do porto de
Rio. Grande é de 29 pés (8,80
metros) com uma capacidade
horária de embarque no termi-
nal do novo porto de até 1 mil
500 V hora, enquanto no termi-
nal da CESA (Companhia Esta-
dual de Silos e Armazéns) a
capacidade é de 1 mil V hora.
Nps demais terminais de em-
presas particulares a capacida-
de varia de 2 mil t/ hora (no
terminal da Cotryui) e de 300 V
hora (nos da Samrig e Bian-
chini).

Em Porto Alegre, o calado
máximo é de 17 pés (5 metros) e
capacidade horária de movi-
mentação no porto de 200 V
hora em graneis sólidos no ter-
minai da CESA e de 5001/ hora
nó da Companhia de Armazéns
e Graneleiros, enquanto que os
terminais privados podem rece-
ber 300 V hora e embarcar 3801/
hora, tanto para sólidos como
para líquidos.

.Tanto o porto de Rio Grande
como o de .Porto Alegre opera-
r$m com equipamentos relati-
vãmente novos, pois a maioria
dos guindastes de Rio Grande
datam de 1967. enquanto que
ds carregadores (que transpor-
Um a mercadoria do armazém
até o navio) foram adquiridos
entre 1970 e 1975.

construção preenchida até
meados de 1983. Atualmente
estáo sendo analisados pela Ca-
cex a exportação de quatro na-
vios para a Gokal, do Paquis-
tão, e dois para o armador gre-
go Andenals, no valor total de
183 milhões 300 mil dólares.

Em 1979, a Verolme registrou
um lucro em torno de Cr$ 200
milhões, contra um prejuízo de
Cr$ 100 milhões no ano ante-
rior. Apesar da venda do Bebe-
ribe e do Bocaina ter possibili-
tado o lucro, o presidente da
Verolme disse que os navios,
individualmente, deixaram
prejuízos ao estaleiro.

Ele disse ainda que a Verolme
vai ampliar a sua faixa de mer-
cado com a construção do novo
pier de acabamento para na-
vios até 150 mil toneladas de
porte bruto, onde será instala-
do também um novo guindaste
com capacidade para oito tone-
ladas.

Segundo J.G.A. ten Bokel, a
Rhijn Scheld Verolme, da Ho-
landa, reduziu 60% sua capaci-
dade de construção, vendeu o
estaleiro para navios de grande
porte, tipo Very Large Crude
Carrier (VLCC), e atualmente se
vem dedicando mais ao merca-
do de reparação naval.

Segundo o presidente da Ve-
rolme, a Rhijn Scheld não tem
participação nos investimentos
que estão sendo feitos para am-
pliação do estaleiro no Brasil e
construção de novos equipa-
mentos para os operários,
atualmente no total de 5 mil
961 homens, dos quais 310 tra-
balham no Rio e o resto em
Angra dos Reis. "A Verolme
não recebe dinheiro da Holan-
da, como também náo envia
dividendos para a Rhijn
Scheld", disse J.G.A. ten Bokel.

CCN

A Companhia Comércio e Na-
vegaçáo — estaleiro Mauá —
vai lançar ao mar no próximo
dia 6 o navio, de 15 mil tonela-
das de porte bruto, Nicia, cons-
traído para a Companhia Pau-
lista de Comércio Marítimo. A
embarcação, destinada a ope-
rar na linha do Mediterrâneo,
está equipada com porão trigo-
rífico e desenvolve uma veloci-
dade de 17 nós. Tem um com-
primento de 160 metros, boca
de 21,3 metros e calado de 12,5
metros.

Rio supera
Santos em
exportação

Durante 1979, o porto do Rio
de Janeiro caracterizou-se co-
mo eminentemente exporta-
dor. No ano passado foram mo-
vimentadas 13 milhões 515 mil
toneladas de carga no sentido
da exportação de longo curso
(para outros paises), o que re-
presenta 110% acima do movi-
mento de importação, que tota-
lizou 6 milhões 411 mil tone-
ladas.

Este total, Inclusive, está
168% acima do total exportado
pelo porto de Santos, seu prin-
cipal concorrente. Em 1979,
Santos movimentou 5 milhões
42 mil toneladas de carga de
exportação de longo curso, fi-
cando também 6% abaixo do
seu próprio movimento de im-
portaçáo, que atingiu 9 milhões
821 mil toneladas ano passado.

TOTAL

No total de carga movimenta-
da o ano passado, o porto do
Rio também superou em 29,7%
o de Santos. O Rio movimentou
27 milhões 187 mil toneladas
(incluindo longo curso e cabo-
tagem), enquanto o seu princi-
pai concorrente movimentou,
segundo as estatísticas, 20 mi-
lhões 960 mil toneladas de car-
ga durante 1979.

No movimento de cabotagem
o Rio de Janeiro também supe-
rou Santos em 18,6% registran-
do um movimento geral de 7
milhões 239 mil toneladas du-
rante 1979, contra um total de 6
milhões 99 mil toneladas movi-
mentadas o ano passado pelo
porto de Santos.

Enquanto o Rio de Janeiro
apresentou um crescimento de
16,3% no seu movimento de
1979, o de Santos cresceu 6,3%.
Durante o ano passado o Rio
movimentou 27 milhões 187 mil
toneladas, contra 23 milhões
376 mil toneladas no ano ante-
rior, enquanto o de Santos mo-
vimentou 20 milhões 960 mil
toneladas em 1979, contra 19
milhões 700 mil toneladas em
1978.

A Companhia Docas do Rio
de Janeiro, englobando os por-
tos do Rio de Janeiro. Angra
dos Reis, Niterói e Forno —
Cabo Frio — movimentou 48
milhões 709 mil toneladas,
apresentando um aumento de
13,2% sobre 78, quando o com-
plexo sob a sua administração
movimentou um total de 43 mi-
lhões 17 mil toneladas de carga.

Curitiba — O alto custo do frete marítimo, a falta de uma
padronização dos produtos nacionais a nivel de mercado exter-
no e principalmente a imagem de "Pele, mulata e banana", que
o Brasil tem no exterior, foram citados pelo superintendente da
Bernard Krone do Brasil, Sr Ivo Luis Baschette, como as
principais dificuldades para o desenvolvimento das exporta-
ções do pais.

A Krone acabou de assinar um contrato de exportação de
carretas e tanques para o Oriente Médio no valor de 25 milhões
de dólares e o primeiro embarque deve sair ainda no primeiro
trimestre desse ano. É a primeira vez que a Krone do Brasil
exporta para o Oriente Médio, mais especificamente o Egito, já
que seus produtos eram enviados diretamente da matriz, na
Alemanha. "Era importante para a Krone, que está instalada
na cidade industrial de Curitiba há nove meses, realizar este
negócio, através do Brasil", explicou o empresário.

Política
"O que estamos tentando é nos integrar dentro da politica

governamental de exportações. Ora, se o Brasil importa petró-
leo do Oriente Médio, vamos tentar equilibrar a balança de
pagamentos, exportando nossos produtos para lá", disse. As 2
mil e 500 unidades que deverão ser enviadas para o Egito
representam 40% da capacidade de produção da empresa, que
opera com material e mão-de-obra inteiramente nacionais."Nossas carretas náo sào um produto enlatado europeu.
Elas serão adaptadas para as condições do pais onde deverão
operar", explicou o Sr Ivo Baschette. Informou que a qualidade
do produto nào é idêntica ao produzido na Alemanha, devido às
diferenças de matéria-prima, mas os clientes que matem um
rígido controle do custo operacional nas suas empresas tem
dado preferência as carretas e demais implementos de trans-
portes fornecidos pela Krone do Brasil. "Isto significa a aceita--
çáo definitiva de nossos produtos" — frisou.

A Bernard Krone alemã opera hã 50 anos com cerca de 70
produtos ligados diretamente ao transporte rodoviário e, con-
forme explicou o Sr Ivo Baschette, a instalação de uma unidade
no Brasil se deveu principalmente à tendência natural da
evolução do transporte rodoviário no país. Atualmente, além
de atender uma faixa, ainda pequena, no mercado interno, a
empresa exporta para o Paraguai, Chile, Bolivia e outros países
latino-americanos. "Nós vamos disputar agora uma faixa maior
no Oriente Médio e estamos com contatos com outros países
além do Egito," lembrou o empresário. Para isso, a Krone vai
acompanhar diretamente a montagem de seus Implementos no
Egito, com uma equipe de engenheiros especiais, visando
garantir a qualidade. Os equipamentos seguirão para lá pelo
sistema SKD, ou seja semidesmontados, forma encontrada
para baratear o custo do frete.

Concex regulariza
navios para Camaçari

A Conferência de Fretes Brasil/Argentina/Brasil está indi-
cando um navio extra a cada dia para regularizar o transporte
de produtos petroquímicos exportados pelo pólo de Camaçari,
na Bahia, principalmente para a Argentina, segundo informou
o coordenador do comitê executivo de transportes do Concex,
Joáo Augusto Souza Lima.

Ele disse que a conferência de fretes prontificou-se também
a expedir um waiver (documento que libera o exportador de só
embarcar sua mercadoria em navio que pertença à conferência)
num máximo de 48 horas, caso náo haja embarcação disponi-
vel. Antes, a liberação destes documentos chegava a levar 15
dias.

Coordenação
Segundo Souza Lima, o Coflc, órgão que congrega as

empresas sediadas no pólo petroquímico de Camaçari, é que
vai coordenar a exportação de cerca de 1 mil 500 toneladas
mensais de produtos. As negociações entre armadores e expor-
tadores foram conduzidas pelo comitê de transporte do
Concex.

O comitê solicitou também à Sunamam a colocação de
mais navios na linha para a Austrália, operada pelo Lloyde
Brasileiro. Souza Lima disse que vários exportadores haviam
solicitado espaço ao Lloyd para embarques mas a empresa
Informou que não havia disponibilidade, uma vez que a Suna-
mam só lhe autorizara o uso de dois navios de linha, o que
implica uma regularidade de saida a cada dois meses.

População é contrária
à construção do porto
de Suape em Pernambuco

Recife — A construção de um porto e do distrito industrial
de Suape, projeto que o Govemo pernambucano considera
essencial para o desenvolvimento de Pernambuco, está sendo
arduamente combatido por diversos setores da população, que
criticam a falta de critérios econômicos rigorosos para a
decisão de construir este complexo, o caráter marcadamente
multinacional dos empreendimentos previstos e as decorrên-
cias ecológicas negativas sobre a área onde ele poderá vir a ser
instalado.

O projeto Suape prevê a construção de quatro grandes
unidades industriais — cimento, fertilizantes, alumínio e lami-
nação, numa área de 500 Km', além de construção de um porto
no litoral Sul do Estado, a 40 quilômetros do Recife. Segundo
cálculos do Govemo estadual, os investimentos necessários à
instalação das indústrias, infra-estrutura e construção do porto
envolverão recursos da ordem de 10 milhões de dólares até
1985.

Alegam os moradores da região que serão expulsos da área
e não serão aproveitados como trabalhadores nas novas e
sofisticadas fábricas projetadas. De acordo com os cálculos do
economista Renato Duarte, diretor do mestrado de Economia
da Universidade Federal de Pernambuco, cada um dos 6 980
empregos diretos criados no Projeto Suape custará 218 mil
dólares, gasto considerado alto demais para a geração de um
único emprego.

O Grupo de discussão de Suape levantou o perigo da
contaminação das águas do mar pelos dejetos dessas indústrias
e lembra o desastre ecológico que esta' acontecendo na Bahia,
causado pelo Pólo petroquímico de Camaçari. É necessário que
se analise se sáo justificáveis os altos danos à ecologia em
função da grandiosidade dá obra e do modelo de industrializa-
ção proposto, se sáo tão poucos os benefícios para a população
diretamente atingida".

A construção do porto poderá começar no início do próxi-
mo ano, apesar dos protestos do grupo de discussão de Suape,
já que o porto do Recife náo tem funcionado em sua plena
capacidade por falta de produtos exportáveis.

Política
Em Brasília o presidente da Portobrás, Sr Oscar Amo

Markus, disse que dentro da política governamental para o
setor portuário nacional a prioridade, em Pernambuco, é
dirigida para a melhoria, modernização e expansão do porto de
Recife, ficando a presença da empresa no complexo industrial-
portuário de Suape limitada á assistência técnica na constru-
ção do abrigo do porto.

Enfatizou o Sr Oscar Arno Markus que a iniciativa de
construção de Suape é do Governo de Pernambuco, náo tendo,
por isso, a Portobrás participação financeira nesse projeto. Ele
acrescentou que, numa primeira etapa, esse complexo portuá-
rio se destinará a atender as necessidades de derivados de
petróleo, cujas instalações serão vinculadas à Petrobrás, e a
outros graneis líquidos da região.

A assistência técnica da Portobrás, através do seu Instituto
de Pesquisas Hidroviárias, se refere ao dimensionamento das
pedras para a obra do abrigo e tranqüilizaçáo da área de
acostagem.
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Vellinho diz que deixou Concex
porque o órgão vai ser esvaziado

Brasília — "Qual o sentido de um em-
presãrlo dar tempo integral a um órgão
que vai se limitar a fazer atas?", desaba-
fou, ontem, no Ministério do Planejamen-
to, o Sr Paulo Vellinho, ao justificar seu
pedido de demissão da secretaria-
executiva do Concex (Conselho Nacional
de Comércio ExterioD.Na sua opinião, o
organismo será esvaziado, voltando a
atuar como um simples departamento da
Cacex (Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil).

Entre as "divergências conceituais" en-
tre ele e o Ministro Emane Galvèas, res-
ponsáveis pelo seu pedido de exoneração,
citou que o novo Ministro da Fazenda,
contrariamente às suas posições, náo que-
ria que o Concex atuasse na politica tarifa-
ria, alegando ser esta uma atribuição do
CPA (Conselho de Política Aduaneira).
Também se opôs, segundo o Sr Paulo
Vellinho, a que o órgão tomasse a iniciati-
va de desburocratizar o setor exportador,
por considerar ser esta uma função da
Cacex."Não consegui convencer o Ministro
Galvèas nem ele conseguiu me convencer.
Larguei minhas empresas para me dedicar
integralmente a uma tarefa abrangente,
que era a do Concex, conforme a lei que
alterou sua estrutura e atribuições. Como
esta tarefa não será mais abrangente, náo
tinha mais sentido ficar na secretaria-
executiva do órgão. Creio, mesmo, que ela
será ocupada por um técnico do Govemo,

Cacex revela
as vendas em 79
A exportação no ano passado somou 15

bilhões 344 milhões 377 mil dólares, lide-
rada pelo café, minério de ferro, farelo de
soja, material de transporte e máquinas.
Os produtos industrializados cresceram
31,78% sobre 1978, somando 8 bilhões 571
milhões, representando 56,22% do total da
pauta, cabendo aos básicos 6 bilhões 514
milhões, com acréscimo de 8,98%.

Segundo a Cacex—Carteira de Comer-
cio Exterior do banco do Brasil, os produ-
tos industrializados que apresentaram
performance mais significativa em rela-
ção a 1978 foram: semimanufaturados —
pasta para fabricação de papel, com mais
124 milhões de dólares; e pasta de cacau
refinada, com mais 76 milhões; manufatu-
rados — material de transporte, mais 269
milhões; e máquinas e instrumentos me-
cànicos, com mais 148 milhões; e entre os
básicos — minério de ferro, com mais 260
milhões; e farelo de soja, com mais 81
milhões de dólares.

Entre os 16 principais produtos da pau-
ta brasileira, os que obtiveram a. maior
valorização do seu preço médio, por tone-
lada exportada, foram peles e couros, com
55,35% sobre o preço de 1978, ou seja,
evoluíram de 4 mil 943 dólares para 7 mil
679. Na lista de 90 produtos que tèm os
preços assinalados, a maior valorização
foi para o arroz, de 106,94%: era exportado
a 207 dólares a tonelada, em 1978, e passou
a 430, no ano passado.

Por grupos de produtos, tèm-se os se-
guintes valores na exportação de 1979:
café (em grão e industrializado), 2 bilhões
318 milhões de dólares; soja (em grão,
farelo e óleo), 1 bilhão 651 milhões; cacau
(amêndoa, manteiga, mantsa e pasta), 934
milhões 994 mil; açúcar (demerara, cris-
tal, refinado e melaço), 412 milhões 453
mil; algodão (em rama, tios, tecidos e
roupas), 340 milhões 140 mil; madeira
(compensados, laminada, serrada e mo-
veis), 244 milhões 761 mil; máquinas e
ferramentas, 2 bilhões 260 milhões; e pro-
dutos minerais, 1 bilhão 972 milhões de
dólares.

porque nenhum empresário de bom senso
vai deixar sua atividade para liderar um
órgão que tende a se esvaziar", afirmou o
presidente do grupo Springer-Admiral.

No Palácio do Planalto, onde mais tar-
de, às 17h, teve uma audiência com o
Presidente Joào Figueiredo, para se despe-
dir e cumprimentá-lo "como amigo, pois
foi ele quem me escolheuüuma lista multi-
pia", 

~o-Sr~Paulo~Veliintfflr;-em--entrevlsta-
coletiva, fez questáo de enfatizar que a sua
saída do Concex não criou qualquer ani-
mosidade entre ele e o Ministro da Fazen-
da. "O Presidente da República entendeu
minhas razões, que são muito claras, náo
polêmicas. Sào razões de homens adultos
que se respeitam. Galvèas é multo meu
amigo, nos queremos muito bem, nos res-
peitamos. Acho melhor assim" — de-
clarou.

Eis a entrevista do empresário gaúcho,
concedida no Palácio do Planalto:

P — O senhor é favorável à criaçáo da
corretora estatal?

PV — Dentro daqueles objetivos que
foram bem definidos e reformulados, sou
favorável a ela, desde que seja um instru-
mento de apoio e proteção das nossas
vendas de produtos básicos e das nossas
compras de produtos básicos.

P — O Ministro Riselibieter, ao deixar o
cargo, falou num déficit de 4 bilhões de
dólares para a balança comercial. Ê uma
ameaça?

PV — Eu acredito no equilíbrio. Fiquei
um pouco preocupado nos últimos dias
com o relatório feito, segundo dizem, pela
Cacex, com perspectivas pessimistas. Mas
eu vi que o diretor da Cacex reformulou os
seus números e hoje concorda em que seja
possivel o equilíbrio. Eu acredito no equili-
brio e sempre acreditei nele. Acredito que
os 20 bilhões de dólares, que é um trabalho
operativo, a Cacex deve fazê-lo, é respon-"saBÜIâãdendete-Eu-aeho-que 

Benedito
Moreira, ao fazer suas reformulações, vai
atingir e talvez até superar os 20 bilhões de
dólares.

P — Com sua saida do Concex, este
órgão vai se somar àqueles diretamente
ligados à equipe do Ministro Delfim Netto?
O Senhor acredita que essa concentração
é positiva ou negativa?

PV — O Concex náo vai ser somado aos
órgãos que integram a Seplan. O Concex,
na minha opinião, pela conceituaçâo do
Ministro Galvèas, vai ser esvaziado, vai
voltar a ser o que era antes do evento de 2
de setembro, ou seja, um apêndice da
Cacex.

P — O Senhor apoiou a decisáo de nâo
aumentar as exportações para a URSS?

PV — Nào apoio o boicote. Acho que o
Brasil deve vender. Acho que o Brasil vai
vender. O país nào pode ser cerceado na
comercialização, especialmente nesse ano,
que é um ano delicado, durante o qual
teremos que comercializar tudo o que pu-
dermos.

Ação argentina determina^
êxito do embargo à URSS

O êxito do embargo parcial de ven-
das de grãos forrageiros ã Uniào Sovié-
tica. imposto pelos Estados Unidos, de-
pende fundamentalmente da Argenti-
na, o único dos grandes paises exporta-
dores cuja safra, a iniciar-se em março,
está em sua maior parte por ser ainda
comercializada — revela um estudo a
ser publicado no numero de fevereiro
da revista Agroanalysis. da Fundação
Getúlio Vargas.

O estudo procura avaliar os efeitos
a curto prazo da imposição do embar-
go, cujo ônus imediato seria absorvido
apenas pela Argentina, prevendo tam-
bém algumas modificações de caráter
mais permanente no mercardo interna-
cional de grãos, devido ao peso das
importações soviéticas e das disponibi-
lidades norte-americanas. Qtianto ao
Brasü, sâo limitadas as possibilidades
de vir a beneficiar-se do embargo, mes-
mo que queira, pois disporá de uma
grande colheita apenas de soja. cujas
importações pela URSS náo deverão se
alterar muito.

Tendencias

Estima-se em 48 milhões dc I a que-
bra de safra soviética de grãos de
1979180, coincidindo com uma das
maiores safras da história dos EUA.
Assim, a decisáo do Presidente Carter
de deixar de vender 17 milhões de t de
grãos aos soviéticos — 8 milhões de t de
um acordo de longo prazo continuarão
a ser entregues — "suscita dificuldades
inesperadas para os dois Governos" e"está destinada a afetar outros paises e
a deixar profundas marcas no comer-
cio internacional de produtos agrico-
las", observa a revista.

As importações soviéticas se desti-
nam principalmente à alimentação
animal, com maior peso para milho e
sorgo, além de trigo. A soja seria um

substituto apenas parcial, pois a fart-
nha teria de ser misturada com alguma
outra coisa — palha, por exemplo —
para ser usada como forragem. "Para
que o embargo produza plenamente os
seus efeitos" — continua o estudo —
"será preciso que os EUA retirem de
circulação, através daformaçáo de es-
toques, uma quantidade próxima das
17 milhões de t cujo embarque para a
URSS foi interditado".

De acordo com projeções do próprio
Departamento de Agricultura dos EUA,
a Argentina disporá de 5,7 mühóeslt de
grãos forrageiros para exportação, na
atual safra, sendo o único exportador
com grandes disponibilidades a curto
prazo. Além disso, o Governo argentino
tem outro motivo para nào aderir, com
entusiasmo, ao embargo, pois as expor-
tações de milho do país, para a URSS,"passaram de 432 müit, em 1977178,
para 1,771 milhãoit, em 1978179".

Quanto ao Brasil, poderia "suprir a
Uniáo Soviética com 740 mült de grãos
de soja, 30 mült de óleo e 400 mült dc
farelo que náo seráo fornecidos pelos
EUA. Isso representaria, contudo, um
valor de apenas 268 milhões de dólares.
É interessante observar que as vendas
de soja do Brasil para a URSS já foram
bem mais significativas do que sáo ho-
je. Em 1976, as exportações de grãos
para aquele país alcançaram 1,161 mi-
Iháoit, embora, no ano passado, te-
nham ficado em apenas 67,5 mült"."Sendo assim — continua o estudo —
o Brasü poderia recuperar o nivel de
venda de 1976 e alegar que estava
retornando à prática habitual de co-
mércio com a URSS, em função de uma
safra normal. Ê possível, também, que
aumente a demanda dos soviéticos com
relação á raspa de mandioca e ao
melaço. Finalmente, se a safra brasilei-
ra de milho aproximar-se efetivamente
das 20 mühóeslt, o Brasü teria a alter-
nativa de repor seus estoques ou expor-
tar 1 milháolt".

[m^MOORE M9 (ÍORMACK
**i&t INCORPORATtO

CHEGADAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
MORMACTIDE (Descarrega/Carrega) Fevereiro 06

MORMACARGO (Descarrega/Carrega) Fevereiro 18

MORMACVEGA (Descarrega/Carrega) Fevereiro 25

MORMACRIGEL (Carrega) Fevereiro 29

MORMACGLEN (Descarrega/Carrega) Março 11

MORMACALTAIR (Carrega) Março 14

Jacksonville-Charleston-Savannah-Boston

New York-Norfolk-Philadelphia-Baltimore

«L—iM^^S&à SP»<t ...»¦' ^n, jL jrAiLd.1. a y fri i

rvw%^^w\£
í "FROTAMANILA"

í

FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO via
ÁFRICA DO SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e HONG KONG.
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.

Carregando no Rio cerca de:

15 de março

MOORE McCORMACK
INAVEGACAO) S A

Agentes Gerais no Brasil

Av Rio Branco. 25 ¦ 7r e 8o andares
Tel 233-0722 (PBX)

iiiiiwr^^
AGENCIAS MARÍTIMAS S.A.

14.' . TEI. 233-0622
• RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 25
TEIEGR.: "SUBMULOC

fèe/tSitUiifaçoa-:
HAMBURG-SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-

GESEUSCHAFT • EGGERT & AMSINCK • HAMBURG
SERVIÇO OC CARGA E PASSAGEIROS 0E HAMIURG. IREMEN.

ROUEROAM. ANTUÉRPIA PARA 0 IRASIl. URUGUAI
E ARGENTINA í VICE VERSA

SIÍ0IS MM fUROPfl CHfGIOIS OKUROM:
CAP SAN ANTÔNIO 6/2

SANTAFÉ 12/2 SANTACRUZ 13/2
SANTACRUZ 29-2 

CApSANDIEG0 27/2

SANTAFÉ 24/3

CAP SAN ANTÔNIO 5/4

TRANSMARES NAVIERA CHILENA LTDA.
UNHA «GUIAI CriUSNI MIA VI LM II ISO. TMC1HUIN0
0PO0N11. PUNIA UÍNAS SAN ANTÔNIO. ANIOfACISII

PRÓXIMA SUO» 00 RIO:

CONDOR '2/2
COPIHUE 21/2
CORDILLERA 29 2

^—— ¦— m ¦¦ ¦ m

r\ ^^^^ AGENTES DA IATA
PASSAGENS OE TÒOIS IS
UNHAS AÉREAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

!

Descarregando no Rio cerca de:

"FROTABEIRA" 17defevereiro
"FROTAKOBE" oadeabrii

AGENTE:
í

f EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. i
Rio: Av. Rio Branco, 25 - 2.1 andar - Tel.: 233-8772 ál Telex: 2123416 EXME BR

J
**** ZIM ISRAEL

Tt M± N AVIGATION CO. LTD.
HAIFA

 SERVIÇOS REGÜLARES
BRASILJMEtMTERRANEO'lSRAEL

N/M "PETROMARE STAR"
Santos 02/03.02.80

Carregará: Rio de Janeiro04.02.80
Salvador 07.02.80

Para Marseille. Gênova. Nápoles e Haila.

N/M "SINGAPORE MERCHANT"
Descarregará: Santos 14.02.80

e
Carregará:* Rio de Janeiro 16.02.80

+ Para Barcelona. Marseille. Gênova. Livornoe Nápoles.

N/M "GIANT-PILOT"
na.~.~a«....4- Rio de Janeiro 25.02.80Descarregará. Santos27.02.80  j

AGENTES - NO - BRASIL
RIO: Astracsrgo Marítima e Aérea Ltda.
Rua Dom Gerardo. 63 — 20:: and. Salas 2002'4. Fone 233-2978
(Ires linhas) Telex. 2121655 KHUN BR 20 090 Rio de Janeiro RJ
S. PAULO: Agência Marítima Rosalinha Ltda.
Rua Marconi. 107/8° andar — Fones 351128/360841 Tele> .
21556 AGMR BR 11000 São Paulo —SP. |

SANTOS: Agência Marítima Rosalinha Ltda.
Praça da Republica. 87 — 6° andar Con|. 62 Fone 333138
Telex: 0131110 AGMR BR — 11100 Santos — SP.



(W)
22 — ECONOMIA JORNAL DO BRASIL ? sexta-feira, 1 ^2/80 D Vo Caderno

Informe Econômico
O mapa da mina

O secretário-geral do Ministério do Pia-
nejamento, José Flávio Pécora, explicou
ontem que o decreto que o Presidente Fi-
gueiredo baixará na próxima quarta-feira
disciplinando o orçamento das empresas
estatais tem como principal novidade a
eliminação dos recursos a definir.

Explicou que a orientação é "cada des-
pesa ter sua receita previamente definida",
quer "em recursos próprios, flnanciamen-
tos externos e internos ou repasses do Te-
souro Nacional".

Segundo José Flávio Pécora, no estudo
realizado pelo Ministério do Planejamento
para definir aos tetos de investimento das
estatais, foram estabelecidos estimativas e
limites que acabam com a possibilidade de,
com a necessidade (freqüente nos últimos
anos) de as estatais fecharem seus orça-
mentos, pressionarem os mercados finan-ceiros internos e externos ou o Orçamento
da União, agindo como focos importantes
de inflação, para cobrirem o hiato dos re-
cursos a definir, que tinham peso importan-
te em seus orçamentos e planos de investi-
mento.

Mas, o presidente do Banco Central,
Carlos Geraldo Langoni, revelou o segredo
que dará ao Governo condições de suprir
recursos não inflacionários para atender
as estatais: '

Com a maxidesvalorização do cruzeiro
serão gerados excedentes fiscais que serão
repassados pelo Tesouro ãs empresas esta-
tais. Esses recursos serão oriundos do IPI,
ICM e Imposto de Exportação, já que o
Governo não mais transferirá ao setor pri-vado os créditos fiscais que concedia nos
últimos anos.
Significado

Que a presença dos 1 mil 500 empresa-
rios ao almoço oferecido aos Ministros Del-
fim Netto e Ernane Galvêas, signifique ao
menos que estejam todos de acordo com o
objetivo principal do Governo: o combate áinflação.

Previsão

A co-gestáo proposta pelo Partido do
Governo resultará inevitavelmente em con-
gestão cerebral de empresários, operários,
burocratas e políticos.

A previsão é do empresário Antônio
Ermírio de Moraes.

Feijão da seca

O secretário-geral do Planejamento, Jo-
sé Flávio Pécora, reconheceu ontem uma
perda de peso na safra do feijão das águas.
Mas disse que o Governo já está-se prepa-rando para recuperar as perdas incenti-
vando ao máximo o plantio do feijão das
secas, que tem início no final deste mês.

No seu discurso, o Ministro do Planeja-
mento, Delfim Netto, aludiu "as perdas com
respeito ao feijão", acrescentando que "se-
gunda-feira colocaremos em andamento
um plano para aumentar o plantio e colher
resultados em 3 a 4 meses. Isso mostra que
quando as coisas não acontecem, o Gover-
no não fica chorando, mas trabalha pararecuperar a situação".

O que explica, também, a ofensiva
agressiva do Governo para tabelar o feijão-
preto antes de que a sociedade passe a
sofrer no bolso os efeitos da ação aos espe-
cúladores com a frustração das safras.

As últimas previsões da CFP indicavam
uma safra de apenas 890 mil toneladas de
feijáo-preto, contra 1 milhão 132 mil t na
safra 78179. Sáo Paulo, onde o aumento da
área plantada foi substancial, Paraná e
Minas e Bahia (Irecê) foram os responsa-
veis pela frustração por conta do excesso
de chuvas.
Sem metas

O Ministro da Fazenda Ernane Gal-
vèas. agora o principal responsável pelocomércio exterior brasileiro, disse ontem
que "o Governo não tem uma meta rígida
para as exportações de café este ano. Vai
ser exportado o que for permitido".

No documento elaborado pelo Ministe-
rio do Planejamento propondo a fusão da
da Interbrás e da Cobec e uma política de
comercialização de produtos primários, es-
tava assinalada uma meta de 3 bilhões 900
milhões de dólares de receita de café este
ano.

A não fixação de metas rígidas, acorda-
da ontem em reunião de que participaram
os Ministros do Planejamento, Delfim Netto,
e da Indústria e do Comércio, Camilo Pen-
na, e o presidente do IBC, Embaixador
Octávio Rainho das Neves, é uma definição
importante para os exportadores e impor-
tadorez de^afé^ue-jmrticipaTnr-hojereTn
Boca Ratón, na Flórida, do Encontro Anual
da Associação Norte-Americana de Café.

Diagnóstico

Na reunião entre o chefe do departa-
mento da dívida pública do Banco Central e
representantes ao setor financeiro paulista,
um ex-presidente do BC, com o seu tradicio-
nal hábito de falar com o cachimbo na boca,
arrematava:

Elevar as exportações para 20 bi-
lhões de dólares este ano é dificil, mas não
impossível. Quero ver segurarem as impor-
tações nesse patamar e empatar as contas.

Comparando o seu período no Governo
com o atual, comentou: "Naquela época
tínhamos dois problemas, as safras e o
petróleo Parece que agora a sorte aumen-
tou. Só ficou o petróleo."

DECLARAÇÃO DA GORDON COMESTÍVEIS S.A.
GORDON COMESTÍVEIS S.A e GORDON LEE SIMMONDS, seu diretor-presidente, tendo sido vitima
nos últimos dias de acusações formuladas na imprensa por pessoas interessadas em denegrir e lançar
suspeitas sobre a correção dos seus procedimentos administrativos, sente-se na obrigaçáo de
esclarecer a seu público o que se segue:
1. Os acionistas Saul, Amali|a e Miriam Podcameni promoveram ação judicial alegando não pagamento
oportuno de dividendos,
2. Dentro das etapas preliminares do processo judicial, o Juiz da 10* Vara Cível determinou a realização
de perícia para verificar a exata procedência das alegações apresentadas. Tal prova pericial é ato de
rotina processual, implicando exclusivamente em fornecer elementos para decisão do Julgador.
3. Os limites da perícia, por decisão judicial expressa, estáo restritos a questões relativas a
pagamentos de dividendos.
4. Elementos inescrupulosos vem distorcendo os objetivos da perícia tentando dar ao público a falsa
impressão de que se tornou necessária uma auditoria ampla da empresa, pretendendo assim fazer
supor que existam irregularidades na condução dos negócios sociais.
5. A distorção propositada de atos processuais normais nos é repugnante, pois fica claro ainda que o
objetivo dos detratores é criar condições de vantagens pessoais, justamente no momento em que a
empresa inicia procedimentos para a abertura de seu capital.
6. À falta de escrúpulos dos detratores está sendo rebatida pelo início de medidas criminais contra
todas as pessoas envolvidas; procedimentos cíveis para ressarcimento dos prejuízos que tais atitudes
vem causando; e procedimentos disciplinares junto a Ordem dos Advogados do Brasil contra o
profissional envolvido, por flagrante desrespeito às normas éticas e ao escárnio que o referido
profissional vem fazendo à integridade e supremacia da Justiça.
7. Gordon Comestíveis, já tendo tomado todas as medidas necessárias para resguardar sua
integridade confia na decisão final da Justiça.

(AS.IGORDON LEE SIMMONDS
Diretor-Presidente

IP
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Surpreendidos com o fechamento, os operários da Santo Amaro não têm na
cidade de 70 mil habitantes opção de trabalho em seu ramo de atividade

Grupo Votorantim fecha usina
siderúrgica punida pelo CIP

Sâo Paulo e Salvador — O
Grupo Votorantim fechou on-
tem na Bahia a usina siderürgi-
ca de Santo Amaro — uma das
11 recentemente punidas com
corte de crédito por praticarem
preços acima da tabela — des-
pedindo 300 operários, "em face
aos prejuízos consecutivos que
ela vinha obtendo devido ao
preço irreal do aço não plano ali
produzido", segundo afirmou o
diretor-supe rintendente do gru-
po, Antônio Ermírio de Morais.

Cientificado da medida em
Porto Alegre, o Ministro da In-
dústria e do Comércio, Camilo
Penna, disse que a usina não
tem a "mínima expressão no
conjunto industrial do grupo,
pois é muito pequena", e acres-
centou não acreditar que isso
se repita com outras siderürgi-
cas. Em Brasília, o Secretário
de Abastecimento e Preços,
Carlos Viacava — de quem par-tiu a iniciativa de punição à
Santo Amaro — lamentou o fe-
chamento, dizendo que desde
quarta-feira, "quando o Gover-
no teve a confirmação de que as
siderúrgicas haviam retroagido
seus preços ao nível fixado ofi-
cialmente, o CIP deu inicio a
toque de caixa com a máxima
urgência a análise dos proces-
sos ide aumentos de preços) do
setor."

INSÒNIA
"O preço de uma tonelada de

aço saia ao custo de produção
de um quilo de oxigênio", ale-
gou o Sr Antônio Ermírio, di-
zendo que nâo teve outra alter-
nativa a não ser o fechamento.
E prosseguiu: "Sou empresário,
não uma sociedade beneflcen-
te. Indenizei em 100% os 200
operários, além de pagar o avi-
so prévio. Tudo montou em CrS
5 milhões 500 mil. Antes de
tomar essa decisão, sofri muito.
Estou até sofrendo de insònia,
mas tinha que adotar essa me-
dida, pela falta de perspectiva
em termos de preços no setor
de não planos. Agora, vou apro-

veitar parte dos equipamentos
da Santo Amaro, como fomos e
a sua oficina mecânica, que era
muito boa."

Segundo o empresário, a side-
nirgica Santb Amaro entrou
para o Grupo Votorantin "mui-
to a contragosto. Compramo-la
para atender ao Governador
Juracl Magalhães, da Bahia,
em 60. Ele praticamente veio de
joelhos a nós, e nós o atende-
mos. Eu mesmo cheguei a assi-
nar o documento de compra do
seu controle. Lembro até hoje— prosseguiu — que a assinatu-
ra da compra foi feita numa
Sexta-Feira Santa. Quem sabe
até fomos castigados por traba-
lhar em dia santo e, por isso,
houve prejuízo. Mas sempre
trabalhei e não acredito nessa
hipótese. Compramos a Santo
Amaro porque ela estava paraser fechada."

O superintendente do Grupo
Votorantim acrescentou que"havia muitos planos para San-
to Amaro, mas acabamos sendo
traídos pelo Governo, com a
implantação da Usiba. Foi uma
traição, uma grande traição
mesmo. Eles construíram uma
usina para 300 mil t/ano de não
planos. A Santo Amaro foi re-
duzida a nada, e passou a dar
prejuízos. Fiz ainda um plano,encomendei um projeto à De-
mag. Fui à Alemanha pessoal-
mente encomendar o projeto
para ampliação da usina. Che-
guei a investir Cr$ 15 milhões
em pequenas ampliações, mas
agora desisto de tudo, para não
ter mais prejuízo. A Santo
Amaro nunca apresentou lucro,
não sabe o que é lucro. Sinto
pelas 200 familias que deixa-
mos. mas náo tinha outra alter-
nativa."

O Sr Antônio Ermírio de Mo-
rais está aborrecido com a di-
vulgaçáo da punição à Santo
Amaro, observando que os pre-
ços praticados na verdade eram
inferiores aos das estatais e queo Governo poderia muito bem

chamá-los e explicar que esta-vam ocorrendo irregularidades."Afinal de contas, náo sou mo-leque e tenho um nome a zelar.Eu penso muito e sempre buscoagir com honestidade", con-cluiu.
INTERVENÇÃO

Logo que tomaram conheci-
mento do fechamento da fábri-
ca, que funcionava há mais de
30 anos em Santo Amaro, ope-
rários, políticos e entidades de
classe do Município, reunidos
no Sindicato dos Metalúrgicos
local — que se declarou em
assembléia permanente—deci-
diram enviar telegramas ao Go-
vernador Antônio Carlos Maga-
lhães (ele estava em Brasilia),
aos Ministros da Indústria e do
Comércio e do Planejamento e
diretamente ao Presidente da
República, solicitando sua in-
tervençáo.

Na assembléia, os operários,
que à tarde haviam sido convo-
cados para assinar o aviso pré-vio, decidiram que esperarão
até segunda-feira uma resposta
das autoridades e, caso não sur-
ja uma solução, pretendem rea-
üzar uma passeata de protesto
no decorrer da semana. O senti-
mento de revolta entre eles é
muito grande, nào só pela es-
cassez de oportunidades de tra-
balho na cidade, como também
pelo fato de que muitos deles
trabalharam durante toda a vi-
da no ramo siderúrgico e náo
sabem fazer outro tipo de ser-
viço.

Em Porto Alegre, o Ministro
Camilo Penna admitiu que os
preços dos produtos siderürgi-
cos estavam defasados em rela-
çâo aos custos, mas mesmo as-
sim considerou "um erro grave"a prática de preços acima da
tabela do CIP. O representante
do Grupo Votorantin que levou
a ordem de fechamento a Santo
Amaro, Bento Pires Ribeiro,
justificou a medida como sendo"em conseqüência da politicaeconômica do Govemo."
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CESP reluta em fazer
usinas e ameaça ritmo
do Programa Nuclear

Laércio Silva
Brasília — A relutância da CESP (Companhia Energética

de Sâo Paulo) em assumir a responsabilidade pela construção
da quarta e da quinta usinas nucleares põe em risco o Progra-
ma Nuclear brasileiro. A Nuclebrás nâo vè outra concessioná-
ria, que nâo a CESP. em condições de assumir tal empreendi-
mento, que envolve gastos de pelo menos 2 bilhões de dólares,
e, por isso, busca reunir-se com as autoridades paulistas paratratar do assunto.
A Cemig (Centrais Elétricas de Minas Gerais), que no momento
está com praticamente uma sô grande obra, a Usina de Embor-
cação, de 1 milhão de kW, no rio Paranaiba, jâ que São Simão,
uma outra obra sua no mesmo rio esta praticamente concluída,
talvez fosse uma outra concessionária em condições de enfren-
tar a construção das próximas usinas nucleares, mas essa
hipótese esbarra na Incompatibilidade geográfica do Estado de
Minas Gerais com as usinas nucleares que, no Brasil, serão
sempre localizadas no litoral, tanto pela facilidade de transpor-
te quanto pela demanda de grandes massas dágua para refrige-
ração.

As subsidiárias da Eletrobrás estáo todas sobrecarregadas
de investimentos e obras, principalmente Fumas — Centrais
Elétricas, que embora, no momento, esteja com apenas uma
hidrelétrica em fase de conclusão — Itumbiara — está tocando
a construção de três usinas nucleares ao mesmo tempo, em
Angra. Além disso, o plano do Governo federal para o setor é
tocai* apenas as obras já iniciadas e eleitas como prioritárias,impondo cortes substanciais no orçamento da Eletrobrás e
subsidiárias nos últimos três anos.

Problemas

Para alocar as próximas duas usinas nucleares em Sào
Paulo a Nuclebrás tem. entretanto, ainda muitos problemas
pela frente. Primeiro, nem sabe ainda se o Govemo paulista
está interessado em construir usinas nucleares em seu territó-
rio. A CESP está dando início, agora, à construção de três
hidrelétricas ao mesmo tempo (Taquaruçu. Rosana e Porto
Primavera), totalizando 2 mil 600 megawatts de potência
instalada, ou seja, exatamente a potência de duas usinas
nucleares do porte adotado pelo Brasil.

Mas as três sáo os últimos aproveitamentos hidrelétricos de
porte razoável existentes no Estado de Sáo Paulo. Conclui-las,
a CESP só terá mais alguns com potência nâo superior a 100
MW e muitas outras com capacidade abaixo de 40 MW. Esse
será o principal argumento dos homens da Nuclebrás Junto aos
paulistas, porque em 1987 toda a produção de Itaipu estará
absorvida pelo mercado assim como as três novas usinas da
CESP.

Um outro problema que a Nuclebrás terá que enfrentar emsua negociação com Sáo Paulo será o de quem vai construir asusinas.
É idéia da Nuclebrás concentrar em suas máos e de suassubsidiárias todas as atividades de construçáo das centraisentregando a usina pronta (tura key job) á concessionária!imitando, mais ou menos, o modelo usado na Alemanha O

principal objetivo para essa concentração é nào incentivar uma
pulverização dos esforços para absorção de tecnologia e knowhow. Furnas, por exemplo, chegou a montar toda uma infra-estrutura técnica na área nuclear para poder pelo menosacompanhar de forma o mínimo critica a construçáo de suasusinas, e a diretoria anterior da CESP chegou a esboçar acriação de um Departamento de Energia Nuclear.

Mas no caso de São Paulo, é muito provável que o Govemodo Estado queira que a CESP construa a usina sozinha. Mas aNuclebrás está preparada até mesmo para abrir parcialmentemào de suas intenções monopolistas. A empresa deverá aceitarnegociar um meio-termo com a CESP, sem abrir máo, entretan-to, da engenharia, que em qualquer hipótese terá que ficar coma Nuclen, embora o gerenciamento da obra e as subcontrata-
ções possam ficar com a CESP e, como é óbvio, não abrirá màotambém do fornecimento dos equipamentos e serviços ineren-tes ao ciclo do combustível. O que a Nuclebrás não deixarámesmo é de iniciar a fabricação dos geradores de vapor (prazode fabricação, 53 meses) e do vaso de pressão (48 meses) para aterceira usina do Acordo em meados de março.

Empresa energética
não quer ser forçada

São Paulo — Não está nos planos da CESP (Cia. Energética
de São Paulo) nenhum programa na área de energia nuclear e a
empresa ficará inclusive em dificuldades se for forçada pelo
Govemo federal a assumir a responsabilidade de construçáo da
quarta central atômica brasileira. Esse ponto-de-vista foi exter-
nado ontem pelo seu presidente, Sr Francisco Lima de Sousa
Dias Filho.

Revelou que a CESP até agora náo recebeu qualquer
convocação ou consulta nesse sentido por parte da Nuclebrás,
ou outros órgãos federais do setor, e se receber, ele encaminha-
rá o assunto ao Governador, por entender tratar-se de um
problema politico, que nâo é tecnológico, mas principalmente
de recursos. O que preocupa a empresa, na área nuclear, é o
grande volume de investimento requerido e a insuficiência de
recursos existentes.

Admitiu o Sr Sousa Dias que um eventual empreendimento
da CESP no campo nuclear poderia levar a empresa a uma
acentuada descapitalizaçào, razão por que a política em curso
tem em vista a concentração de esforços em fontes energéticas
renováveis, como a energia hidrelétrica e as pesquisas sobre
tecnologias para obtenção de metanol de madeira. Nos próxi-
mos seis anos, a empresa estará comprometida com a constru-
çào dos três grandes aproveitamentos remanescentes em ferri-
tório paulista, as usinas de Porto Primavera, que será a
segunda de maior potência instalada do Estado (2 mil 800
megawatts), Rosana e Taquaruçu.

Para essas usinas, cuja concorrência das obras civis já está
aberta, o Governador Paulo Maluf manteve entendimentos
preliminares com grupos econômicos europeus interessados
em financiar o projeto, através de um empréstimo global de
aproximadamente 900 milhões de dólares. São grupos financei-
ros alemães, franceses, italianos e suíços, havendo promessa
dos alemães de concederem um prazo de pagamento de 10 anos
depois de instalada a última máquina, o que representa um
financiamento a prazo de quase 20 anos.

Cais nega contrato
para a 4a usina

O Ministro das Minas e Energia. César Cais, negou,
ontem, que a quarta usina nuclear do Brasil já tenha
sido contratada, conforme foi anunciado na ultima quar-
ta-feira pelo presidente da Nuclebrás. Paulo Nogueira
Batista. Disse que ela "será contratada este ano", por-
que "náo está contratada e nem escolhido o local".

Os repórteres perguntaram-lhe sobre se o presidente
da Nuclebrás está enganado e o Ministro César Cais,
demonstrando irritação, recomendou, duas vezes, que a
pergunta fosse feita ao Sr Paulo Nogueira Batista. O
titular da Nuclebrás ao informar a contratação da
quarta usina, a terceira realizada pelo Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha, excluiu a possibilidade dela ser cons-
truída em Angra dos Reis.

Penna diz que Proálcool
é intocável e alta do
açúcar ajuda o programa

"O Programa Nacional do Álcool é intocável, firme e
irredutível", disse ontem o Ministro da Indústria e do Comer-
cio. Camilo Penna, ao ser indagado sobre se os aumentos no
preço do açúcar no mercado internacional prejudicariam ou
não a produção do álcool.

Isso só virá a beneficiar o programa, disse ele. pois com os
recursos da venda do açúcar poderemos ter maiores investi-
mentos na produção de álcool. Já o Vice-Presidente Aureliano
Chaves afirmou que a gasolina náo terá novo aumento imedia-
tamente, mas não descartou a possibilidade de um aumento em
breve.

Multinacionais

O Sr Camilo Penna disse ainda na solenidade de entrega a
Petrobrás do navio Felipe Camarão, construído pela Ishikawa-
jima do Brasil, que a lei permite a participaçào das empresas
multinacionais no Programa Nacional de Álcool. Entretanto,
dos 10.7 bilhões de litros programados para 1985. 60*?r já estào
assegurados com empresas nacionais.

O Ministro da Indústria e Comércio acrescentou que náo
prevê déficit para este ano na balança comercial pelo contra-
rio. espera um pequeno superávit, e diz que para isso será
necessário produzir mais e a menores custos e uma maior
investida no mercado internacional principalmente, nas áreas
de manufaturados, café e açúcar.

Governo
pede apoio
empresarial

Porto Alegre — O Ministro da
Indústria e do Comercio. Cami-
lo Penna. defendeu ontem a co-
participação e co-
responsabilidade do empresa-
nado nacional no combate à
inflação "que por excelência e
um imposto que prejudica os
pobres, ê um mal. e removê-lo
nào è um ato de cosmética ou
de estética, e sim absolutamen-
te necessário"

Advertiu, mais uma vez. queo Govemo nào recuará no com-
bate à inflação acentuando ser
fundamental que os empresa-
rios tomem parte desse esforço,"aumentem sua produtividade,
sua eficiência empresarial, uti-
lizem sua capacidade ociosa e
só remarquem seus preços em
caso de absoluta necessidade
de reposição, nào remarquem
por especulação, pois náo abri-
remos mâo de medidas que coi-
bam a especulação".

INFLAÇÃO VAI FECHAR

Segundo o ministro, em con-
trapãrtida. o Governo deve dar
o preço justo para o empresário"ia que o lucro e o elemento
básico da empresa, o lucro óbti-
dc pela produtividade, e nào
peia especulação '. frisou. O Mi-
nistro Camilo Penna acentuou
que o Brasil vive um momento
de abertura aemocratica, e
abertura significa "participa-
çáo e responsabildlade, e. nesse
caso. cada um tem de ceder um
pouco, para que a inflação seja
vencida. Disse que o Governo
náo admite que "a inflação se
abra. ela vai fechar".

O Ministro da Industrio e do
Comércio manteve reuniòeson-
tem à tarde, nesta Capital, com
empresários ligados a industria
de adubos e ao pólo petroqúí-mico gaúcho. Os industriais do
adubo enfatizaram a necessida-
de de um reajuste de 25*> nos
preços do produto, em função
da maxivalorização do dólar,
que encareceu os custos de im-
portaçáo dos insumos, bem co-
mo reclamaram a definição de
uma política global para o setor
de fertilizantes. O Ministro in-
teirou-se também das queixas
de alguns produtores agrícolas
que não estão recebendo os fer-
tilizantes a preços contratados
em novembro passado, e sim
bastante elevados. O Sr Camilo
Penna garantiu que se os pre-
ços cobrados pelas indústrias
estiverem acima da tabela o
CIP será avisado.

DOW CHEMICAL

Na reunião com o.s empresa-
rios do 3o Pólo Petroquímico,
depois de uma explanação feita
a respeito do estagio das obras
do complexo, alguns deles ma-
nifestaram preocupação sobre
a provável implantação no pais
de um complexo industrial da
Dow Chemical, que iria compe-
tir com os produtos fabricados
pelos pólos já existentes, no
pais e principalmente com o
pólo gaúcho.

Segundo o ministro, o Gover-
no Figueiredo deseja estimular
a concorrência, quer evitar mo-
nopólios, "portanto nào fâre-
mos reserva de mercado nem
para a Dow garantir mercado
futuro, nem para o pólo petro-
químico garantir monopólio.
Não podemos fazer isso, porque
além de cuidar das empresas,
temos que cuidar do consumi-
dor", frisou. Disse que a Dow
Chemical teria poder de con-
corrència e nào de monopólio,
como estáo antevendo os em-
présários ligados ao setor. "Se
no pólo existem bons empresa-
rios com poder de competir, por
que náo podem competir com a
Dow? Por que a Dow pode pro-
duzir mais barato do que
eles?", frisou. Em todo o caso,
assegurou que o caso Dow será
examinado à luz das informa-
ções que vim buscar aqui em
Porto Alegre.

Ao comentar as recentes de-
missões de ministros e conse-
quentes alterações nos órgãos a
eles subordinados, o Sr Camilo
Penna disse que este é um Go-
vemo de abertura, "que procu-
ra captar mais o.s anseios e as
possibilidades de sempre reno-
var-se. O Governo anterior era
mais fechado, náo se mudava
ministro ainda que houvesse
problema serio. Mas agora esta-
mos num Governo de abertura,
participação e renovação.

Maluf põe
Afif na
Agricultura

São Paulo — O administrador
de empresas Guilherme Afif
Domingos, 36 anos, foi escolhi-
do ontem para o cargo de Se-
cretário da Agricultura deste
Estado. .Presidente do Banco
de Desenvolvimento do Estado
de Sào Paulo, ele será substitui-
do pelo ex-Senador do extinto
PSD e pecuarista. Auro de
Moura Andrade, que se notabi-
lizou na politica nacional como
excelente orador e por ter rece-
bido e aceito a renúncia do ex-
Presidente Jânio Quadros,
quando na presidência do Con-
gresso.

O Sr Guilherme Afif desta-
cou-se no Badesp por ter impri-
mido medidas- antiburocráti-
cas. punindo um grande nume-
ro de empresas inadimplentes
e. segundo o seu diretor finan-
ceiro. Ayrton Girao, "também
por ter recebido do Governador
Paulo Maluf carta branca para
dirigir a instituição, sempre as-
sediada por políticos em busca
de favores". O Sr Auro de Mou-
ra Andrade vinha atuando dis-
cretamente como assessor poli-
tico do Sr Maluf e membro do
GAP (Grupo de Assessoria e
Planejamentoi. orgáo estatal.

O novo Secretário da Agncul-
tura de Sâo Paulo tomará posse
na próxima segunda-feira." no
Palácio dos Bandeirantes,
substituindo o economista
Eduardo Pereira de Carvalho
que assumiu recentemente a
Secretaria-Geral do Ministério
da Fazenda.
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Delfim aponta exportação como a única saída
O Ministro do Planejamento, Delfim Netto, afirmou

ontem que a prioridade é a agricultura, de modo a gerarexcedentes exportáveis e a dar suporte ao desenvolvi-
mento social. "O balanço de pagamentos é o constrangi-"mento maior à expensão industrial. O setor industrial"tem que voltar-se de forma decisiva para a exportação.
Cada dólar exportado significa redução do constrangi-
mento aos fatores de desenvolvimento, e é preciso" empregar mais pessoas''."O caminho, apesar de estreito, é perfeitamentecaminhável" — disse Delfim, no almoço em que foi' homenageado pela Federação Nacional dos Bancos,"juntamente com o Ministro Emane Galvèas, da Fazen-¦:"*da. Depois de lembrar que "a inflação é um processoinsldioso, que se manifesta de mil formas", o Ministro-Jo Planejamento prometeu "montar uma série de dl-
quês, na tentativa de reduzir a velocidade dos reajustes
de preços", e prometeu resultados positivos num praiode quatro a seis meses, "para que depois voltem a'crescer de novo salários e preços".""** Quanto k meta de 20 bilhões de dólares na exporta-"èão, disse o Ministro Delfim Netto tratar-se de "objetivo

" político, colocado sobre a vontade dos homens", de
modo a garantir a redução do endividamento externo.-Otimista, o Ministro afirmou que até 1984/85 estaremos
importando fisicamente menos petróleo do que hoje,
mas a substituição do óleo Implicar* novas pressõesinflacionãrias "com as quais teremos que conviver".

Na próxima quarta-feira — anunciou o Ministro
Delfim Netto — o Presidente Figueiredo aprovará pro-
posta que eliminara o déficit do setor público, tanto o
déficit do orçamento quanto o déficit das empresas, e as
estatais não gerarão pressão adicional inflacionária-¦este ano. "Quando as coisas não acontecem como se
espera, o Governo põe-se • trabalhar para resolver" —
assinalou o Ministro do Planejamento, usando a mesma
frase para explicar a necessidade de se aumentar a

t .produção de alimentos, inclusive de feijão.

Na homenagem, o que
não faltou foi comida

""T, Se a ausência de muitos nomes expressivos de diver-" sós setores da economia nacional era facilmente consta-
tada no salão onde se reuniram pouco mais de 1 mil 500"' pessoas, o mesmo não acontecia na mesa principal, onde""tomaram assento cinco atuais Ministros de Estado, sete" éx-Ministros, o Governador Chagas Freitas, prefeito Is--••rael Klabin, entre outros.- Sobrou comida preparada para uma reunião prevista

. inicialmente para 3 mil pessoas e que contou com 2 mil
218 inscritos — o convite custava Ci$ 800,00 — inclusive
150 convidados entre autoridades e jornalistas. Foram
gastos 600 Kg de filé-mignon, 500 Kg de batata, 500 latas' de petit-pois, 500 litros de leite, 100 Kg de creme de leite e" 300 Kg de sorvete, além de 600 molhos de alho poro. Dez
recepcionistas foram colocadas no salão.f Para servir o menu que constou de uma sopa vickys-
solse; um medalhão ao Porto com batatas e um creme de
petit-pois e sorvete, mobilizaram-se 220 garçons, oito
maltres e mais 50 pessoas no trabalho de cozinha e copa.
Beberam-se 2 mil garrafas de água mineral e 600 garrafasde vinho rose nacional Saint Mlchael. O almoço começou
a ser preparado ãs 4h da manhã. Marcado para o meio-' dia, começou às 13h. A formação da mesa principal exigiu improvisações,
Já que alguns convidados não compareceram. Flnalmen-
te ficou formada por 37 pessoas. Além dos dois Ministros
homenageados, Delfim Netto e Emane Galvêas, do Go-
vernador e do Prefeito do Rio, estavam também os
titulares das pastas do Interior, Mário Andreazza; da
Educação, Eduardo Portella, e do Trabalho, Murilo Ma-

. cedo.
Os ex-Mlnistros convidados a participar da mesa

.... foram Marcus Vinicius Pratini de Moraes (da Indústria e
do Comércio), Otávio Gouvêa de Bulhões (Fazenda),
Ângelo Calmon de Sá (da Indústria e do Comércio), Reis
Velloso (Planejamento) — que abraçou longamente o SrDelfim Netto quando este chegou à mesa — Dirceu'" Nogueira (Transportes), Alysson Paulinelli (Agricultura)~*e Cordeiro de Farias (Interior, no Governo Castelo Bran-

se co). O ex-Chanceler Vasco Leitão da Cunha, também
ui. presente, ficou em uma das mesas com empresários.

No centro da mesa ficou o presidente da Federação
Nacional dos Bancos, Teôphllo de Azeredo Santos, la-
deado pelos dois Ministros homenageados. Estavam

. ainda á mesa os Srs Napoleão Cavalcanti Barbosa, da
..Confederação Nacional das Indústrias; João Havelange,
..presidente da FIFA; Guilherme Figueiredo, presidente

da Funterj; Giulitte Coutinho, presidente da CBF.
ms E ainda, Mário Leão Ludolf, presidente da Flrjan;

Paulo Pereira Lira, ex-presidente do Banco Central;
Casimiro Ribeiro, presidente,da Anbid; Gil Macieira,
presidente da Caixa Econômica Federal; Roberto Mari-
nho, presidente das Organizações Globo; Carlos Geraldo
Langoni, presidente do Banco Central; Clóvis Ramalhe-te, Cônsultor-Geral da República; Roberto Bornhausen,
presidente da Febraban; Domício Veloso, presidente da
Confederação Nacional da Indústria. Senador Flávio

"Brito, José Flávio Pécora, Seeretário-Geral do Ministério
do Planejamento; Oswaldo Collin, presidente do Banco
do Brasil-, Luiz Sande, presidente do BNDE; Rui Barreto,
presidente da Confederação das Associações Comerciais
do Brasil e da Associação Comercial do Rio de Janeiro;¦Jorge Hilário Gouveia Vieira, presidente da CVM; Ger-"mano Brito Lira, presidente da Adecif; Ernesto Albrech,^presidente do IRB; e Humberto da Costa Pinto, presi-
dente da Associação Brasileira de Tradings.

Os empresários que ficaram no salão apenas ouviram
os discursos de Theóphtlo de Azeredo Santos, em nome
dos empresários e do Ministro Delfim Netto. Cerca de 30" fotógrafos, repórteres de rádio e TV, além de cinegrafls-"tas, se postaram à frente da mesa, obstruindo a visão de' "qualquer parte do salão. Não viram, por exemplo, que o
Sr. Carlos Langoni passou boa parte do tempo enquanto—Delfim discursava fazendo dois barquinhos de papel
rasgando páginas da revista Índice, fartamente distribui-
da. O Ministro Mário Andreazza, usando o mesmo papel,"fazia canudinhos que depois levava ao canto da boca e
mastigava.

¦¦¦-•¦ Tanto Delfim como Galvèas tiveram grande dificul-
dade para vencer os cumprimentos de amigos e empresa-
rios com o assédio da imprensa, que os cercaram durante
todo o tempo, até o momento em que começaram a
servir. Já na mesa, sentado, Delfim deu diversas entrevis-
tas, sempre bem humorado.

O Ministério do Planejamento não tira nada de
ninguém; ele deixa apenas de dar. Se você tem Crt 60
milhões a receber e só leva Crt 30 milhões, não pode dizer
que lhe tiraram Crt 30 milhões. É preciso ver sempre pelolado otimista, de que levou Crt 30 milhões, respondeu a
uma pergunta sobre cortes de Crt 6 milhões na verba do
metrô carioca.

7 Theóphüo defende
o império da lei

O professor Theóphilo de Azeredo Santos, reeleito
presidente da Federação Nacional dos Bancos para o
triênio 1980/82 — cuja diretoria foi empossada ontem no
almoço —, assinalou em seu discurso de saudação aos

. Ministros Delfim Netto e Emane Galvêas que "solidarie-
' <jade é a palavra-chave do novo Brasil". Ele acha que o" Governo terá que "aceitar os contrapesos da democracia

e viver sob o império da lei"."Ninguém poderá fugir ao seu quinhão de sacrifício
na construção do novo Brasil" — afirmou o Sr Azeredo
Santos, acrescentando: "A fase que vivemos até pouco
tempo foi de primado da economia. Havíamos nos cons-
cientizado de que na lneflcêncla econômica residia uma
importante fonte de nossos males sociais. Mas é preciso
lembrar que economia é meio e não fim e que as
conquistas econômicas não completam nossos objetivos,
se náo se refletem em progresso politico e social".*--¦ "O mundo torna-se nervoso, rigoroso, frio, áspero e
hostil. A inquietação mostra sinais de desespero, com as••• -nações ousando cada vez mais no jogo da guerra. Estão•cada vez mais longe os tempos da generosidade, e náo
devemos contar com ela. Os tempos são de rigor e luta e,' muitas vezes, infelizmente, de egoísmo" — asseverou,
entretanto, o banqueiro, ao analisar a situação interna-
cional, a partir da crise do petróleo.¦"•* Quanto ao futuro, reafirmou o professor Azeredo
Santos a sua "confiança na solução dos problemas do

., ...pais". E acrescentou: "Sabemos que estes problemas. aumentaram nos últimos anos, mas sabemos, também,
que cresceram, ao mesmo tempo, as potencialidades do

., Brasil. Nosso poderio industrial e agrícola desenvolveu-
,,r, se tanto quanto se sofisticou. Temos abertas as estradas

da tecnologia nas áreas eletrônica, nuclear, aeronáutica
e outras que comandarão as ações do futuro. E contamos"com nosso trunfo maior: a forte expansão de nossa
produção de alimentos."
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Delfim alertou empresários para necessidade de gerarem mais empregos, direta e indiretamente

-Trechos do discurso de Delfim
Falando em meu nome e no nome de

Galvèas, quero dizer que é uma alegria
para mim e para o Galvêas agradecer o
discurso do Teôphllo e uma boa oportu-
nidade para conversar sobre os nossos
problemas e fixar as linhas que devere-
mos seguir no futuro próximo e para que
possamos estabelecer os objetivos de
prazo mais longo. Ninguém ignora, eu
sei, hoje neste pais, que nós temos três
problemas extremamente importantes,
três problemas que têm que ser resolvi-
dos simultaneamente, se quisermos
manter a nossa identidade.

O primeiro destes problemas é a redu-
ção da taxa de inflação. É uma tarefa
urgente, ã qual se dedica neste instante
toda a nação brasileira. O segundo pro- '
blema é o do nosso balanço de pagamen-
tos. É também um problema de magnitu-
de extraordinária, um problema que tem
que ser resolvido, porque condiciona a
nossa possibilidade de crescimento mais
rápido. E o terceiro problema que temos
de resolver também, junto com o comba-
te á inflação e junto com o perfil do
balanço de pagamentos, é o problema do
ajustamento da economia brasileira à
escassez de petróleo.

Temos, portanto, de enfrentar estes
três problemas. É preciso que todos com-
preendam como o Governo pretende en-
frentá-los, como o Governo estabeleceu
um certo caminho para a solução simul-
tánea destes problemas. É preciso quetodo saibam que o caminho, apesar de
estreito, é realizável, que o caminho, ape-
sar de difícil, é perfeitamente caml-
nhável.

Do ponto-de-vista da inflação, acredi-
to que temos feito tudo o que era possívelfazer. Enfrentamos, desde o Início deste
ano, quatro causas fundamentais na nos-
sa inflação. De um lado um déficit espan-
toso do setor público, de outro lado uma
escassez muito grande de alimentos, ain-
da um certo desconforto na política sala-
rial, e finalmente o próprio aumento dos
preços externos do petróleo.

A cada uma destas causas, com exce-
ção da quarta, o Governo deu uma res-
posta que me parece adequada e que vai
produzir resultados num prazo mais ou
menos curto.

Do ponto-de-vista do controle do setor
público, eu posso dizer-lhes, hoje, que o
Presidente Figueiredo deverá aprovar na
próxima quarta-feira uma proposta con-
junta dos Ministros da Kázenda e do
Planejamento que praticamente elimina
o déficit do setor público, quer o déficit
do orçamento que já não existia, quer o
déficit das empresas. Encontramos um
mecanismo de financiamento que cobri-
rá todas as despesas das empresas públi-
cas sem nenhuma geração de inflação
adicional. Verão, quando o Presidente
aprovar este programa, que as empresas
do Governo não gerarão pressão adicio-
nal Inflacionária no ano de 80.

Do ponto-de-vista da escassez de ali-
mentos, dedicamo-nos a uma políticaagrícola bastante ousada e esperamos
poder colher os seus frutos dentro de
alguns meses. Já não há mais a menor
dúvida de que a área plantada cresceu
substancialmente e o tempo está corren-
do de forma bastante razoável. Devere-
mos ter uma ampliação muito slgnlficati-
va da produção de alimentos. Assim tam-
bém teremos uma contribuição impor-
tante para a contenção da Inflação.

Tivemos apenas uma frustração no
que se refere ao feijão. Mas ainda na
segunda-feira já estaremos de novo colo-
cando em marcha um programa de am-
pliação da área plantada de feijão, que se
está plantando agora em janeiro e em
fevereiro e que colheremos dentro de
quatro meses, para corrigi-los. Isto mos-
tra que, quando as coisas não acontecem
exatamente como se espera, o Governo
nào fica chorando, náo fica se lamentan-
do. Ele põe-se a trabalhar de novo, para
que as coisas entrem no caminho correto.
Eu trago aqui o exemplo do feijão. Dá
bem a idéia de qual é a filosofia do
Governo Figueiredo, a de perseguir de
forma permanente os seus objetivos.

No que diz respeito ao programa sala-
rial, o Ministro do Trabalho teve oportu-
nidade de apresentar um projeto quedepois foi estudado pelo Governo e tive-
mos a felicidade de vê-lo aprovado peloCongresso Nacional. Um projeto que res-
tabeleceu uma politica salarial — ainda
que cause algum desconforto no início do
combate à Inflação—mas que vai produ-zlr resultados extraordinários quando ti-
vermos revertida a tendência inflacio-
nãria.

Esta política prevê duas coisas impor-
tantes. A primeira delas é uma diminui-
ção do leque de distribuição salarial e a
segunda uma transferência lenta mas
segura na distribuição funcional de ren-
da a favor do salário. Creio que, na medi-
da em que puder continuar a aplicar esta
politica, na medida em que ela continuar
a afirmar-se, ele vai ser num futuro muito
próximo um fator importante para a es-

tabllizaçâo dos preços e para uma melho-
ria da distribuição funcional de renda.

A quarta causa da inflação que é a
alta dos preços do petróleo, para esta não
existe nenhuma medida Imediata que o
Governo pudesse realizar. Estamos pro-duzindo uma substituição que se dará ao
longo de alguns anos. Vamos portantoter que conviver com essa pressão Infla-
cionária. Náo apenas o Brasil, mas todos
aqueles países que são Importadores de
petróleo.

Estes fatos mostram que o Governo
tomou as medidas importantes no querespeita ao combate á inflação e quedeveremos ter resultados positivos num
prazo de quatro, cinco ou seis meses.
Ninguém deve esperar resultados ex-
traordinários num prazo muito curto. A
inflaçào é um processo insidioso. que se
manifesta de mil formas, e é preciso quetrabalhemos e continuemos a trabalhar
duramente para poder reduzi-la.

A estratégia do Governo também nes-
te campo foi a de montagem de uma série
de índices que os senhores estão acostu-
mados a verificar pela ação do Conselho
Interministerial de Preços. Estamos ten-
tando reduzir a velocidade de ajustamen-
to dos preços, e desta forma reduzir a
taxa de inflação. Aqui a combinação
desta politica de preços com a políticasalarial deverá, em prazo muito curto,
dar os seus resultados.

Nos próximos meses seguiremos de
forma inflexível a politica salarial. Isso
significa que os salários se ajustarão um
pouco acima do próprio crescimento dos
preços. Mas é preciso que os empresários
compreendam que isso se dará por um
prazo curto, até que através da própria
política capturemos os ganhos de Infla-
çáo e depois voltem a crescer em parte,
de novo, salários e preços.

E Importante a compreensão desse
fenômeno, é importante que todos com-
preendam que esse é um processo de
ajustamento de alguns meses, para quesaibam que as eventuais dificuldades,
que as eventuais reduções de margem de
lucro são passageiras, são parte de um
processo de ajustamento consciente quefoi realizado através da politica salarial e
da politica de preços.

Essa é a única forma de desembocar-
mos numa política que permita realmen-
te uma redução persistente da inflação.
Fizemos, portanto, com relação a isso, o
que nos parecia correto fazer e creio quecom um pouco mais, um pouco menos de
tempo, os resultados virão e a inflação
vai realmente diminuir.

Ainda aqui tomamos alguns riscos.
Fixamos a correção monetária e fixamos
a correção cambial para dar segurança
ao setor empresarial e para dar a ele a
convicção de que o Governo tem a cons-
ciência que a taxa de inflação vai ser
reduzida e que o segundo semestre vai
revelar ganhos Importantes nessa taxa
de inflação.

Com relação ao balanço de pagamen-
tos, temos feito também um grande es-
forço, concentrando a politica de expor-
tação nas mãos do Ministro da Fazenda.
Ele vai conduzir o combate da exporta-
çáo, ele vai coordenar todos os setores do
Governo e o setor privado para que pos-
samos atingir o objetivo fixado de 20
bilhões de dólares, um objetivo certa-
mente ambicioso, mas factível porque
deveremos ter uma oferta de exportação
do setor agrícola consideravelmente
maior do que a do ano passado; factível,
porque o setor industrial tem condições
de expandir sua produção; factível, por-
que os empresários brasileiros se acostu-
maram á exportação e precisam apenas
de saber se o Governo tem todo o interes-
se na sua atividade, que o Governo está
disposto a analisar caso a caso, que o
Governo está de portas abertas para
discutir o caso de cada um- deles, para
ampliar as exportações, para que possa-
mos atingir esse objetivo.

(...) Como as fontes de substituição
internas — aqui também é preciso que
nós compreendamos que o primeiro
substituto do petróleo é o petróleo e
todas as substituições que nós estamos
descobrindo são substituições mais one-
rosas que o petróleo — como todas as
substituições são socialmente mais one-
rosas do que o petróleo, isso representa
que essa substituição contém em sl uma
certa pressão inflacionária, com a qual
também teremos que conviver.

Talvez, como o primeiro substituto do
petróleo é o petróleo, mais importante do
que a sua substituição é o grande esforço
de pesquisa qúe está sendo realizado
atualmente. Hoje já temos a segurança
de que deveremos em 1984/85, estar pro-
duzindo internamente 500 mil barris de
petróleo por dia. A todo instante se des-
cobrem novos poços, pequenos, mas que
vão aumentando a nossa reserva, e que
permitem estimar um aumento de pro-

duçào para 1984/85 da ordem de 500 milbarris por dia.
Se juntarmos os 300/ 350 mil barris

produzidos em substituição com estes
500 mil barris por dia, vamos verificar
que em 1984/ 85 estaremos produzindoalguma coisa parecida com 850 mil barris
por dia de petróleo, ou seja, pouco menos
do que 100 mil, 150 mil barris do consumo
atual. Se supusermos esta taxa de cresci-
mento de 7% a 8%, deveremos estar em
1984/ 85 consumindo 1 milhão 300 ou um
milhão e 400 mil barris por dia. Ou seja, a
perspectiva já começa a demonstrar queem 1984/ 85 deveremos estar importando
fisicamente menos petróleo do que lm-
portamos hoje. Isso dá uma idéia do
grande esforço que o país realiza também
neste campo.

O que há de significativo neste com-
bate de três frentes, no combate à infla-
ção, no combate ao déficit no balanço de
pagamentos e no ajustamento da econo-
mia à produçáo do petróleo, é que, poruma singular coincidência, eles podemfazer-se com medidas que sáo absoluta-
mente coerentes.

A expansão das exportações, a redu-
çáo da inflação e a ampliação da produ-
çáo interna de energia significam umaampliação do setor agrícola, significam
uma concentração de esforços no setoragrícola, o que toma as três políticaspj-tfeitamente compatíveis. E é por isto
que eu disse que o caminho, apesar deestreito, era perfeitamente cami-nhável.(...)

Ao lado disto temos que dar umaênfase, também compatível com as ne-
cessidades atuais, ao setor social. Nós
temos que dar um suporte ao setor so-ciai, porque através disto Iremos genera-lizando os benefícios dos aumentos de
produção que realizarmos Internamente.
Todos temos que entender, entretanto,
que existe um limite fisico para isto. Se
desejamos realmente terminar com a in-
fiação, ou reduzi-la de forma signifleati-
va, as aplicações não poderão ser muito
maiores do que a poupança interna mais
o déficit em conta-corrente. É exatamen-
te isto que estabelece o limite da nossa
capacidade de atender aos múltiplos se-
tores.

É preciso também que compreenda-
mos que a restrição maior, hoje, à expan-
são no setor Industrial, reside no balanço
de pagamentos. O balanço de pagamen-tos constitui o constrangimento maior
para a expansão da taxa de crescimento
do Produto Interno Bmtc....)

A combinação dessa eficácia econômi-
ca com a abertura politica exige a libera-
ção do país do constrangimento imposto
pelo balanço de pagamentos, e essa libe-
ração exige que todos nós nos dedique-
mos á exportação. Nós precisamos desse
esforço exportador; nós precisamos des-
sa mobilização, para que possamos vol-
tar a crescer rapidamente. E o Brasil é
um país que precisa do crescimento rápi-
do. E um pais que está absorvendo um
coüngente gigantesco de mão-de-obra.

Eu volto a insistir, ainda que tenha
parecido a algumas pessoas uma propo-sição não multo correta, que o Brasil
talvez tenha sido o primeiro pais do
mundo a compreender que o problemado petróleo está ai para ficar conosco.
Nunca mais nós teremos aquele petróleobarato, que construiu a tecnologia do
mundo ocidental. Nós temos que nos
ajustar rapidamente, porque daqui a 10
anos ou daqui a 15 anos, aqueles quetiveram a coragem de se ajustar, aqueles
que souberam pagar o sacrifício desse
ajustamento, seráo os que estarão em
condições melhores; seráo aqueles queterão produzido já o processo de constru-
çáo de um novo sistema produtivo apoia-
do não sobre o petróleo ______ sobre a
energia renovada. E nós, que estamos
neste instante, não apenas reconstruindo
nossa economia, mas querendo construir
uma sociedade pluralista, uma sociedade
que combine com a liberdade de lniciati-
va, com a liberdade politica.

Nós temos de pensar sobre essas col-
sas. Nós temos de compreender que ain-
da que seja dificll, ainda que seja traba-
lhoso, ainda que tenhamos de recomeçar
20 vezes, 50 vezes, nôs temos condições
de construir uma sociedade desenvolvi-
da e politicamente livre. E tendo essas
condições vale a pena trabalhar para ela,
vale a pena trabalhar para que possamos
construir essa sociedade, vale a pena
juntar nossos esforços; que nos juntemos
todos, para construir uma nação real-
mente desenvolvida e livre. Ela está á
nossa frente, nada impede que o foca-
mos, nada Indica que náo possamos fazê-
lo, basta que compreendamos que o ca-
minho está aí à nossa disposição e basta
que tenhamos a disposição política de
palmilhá-lo. Basta que compreendamos
que todos nós podemos fazer uma socie-
dade desenvolvida e politicamente livre.
Basta que compreendamos que o Brasil
tem condições de fixar seu destino, por-
que tem os recursos de que necessita
para isso, porque tem a disposição politi-
ca para isso, porque tem realmente a sua
disposição todos os ingredientes para a
construção dessa sociedade.

Vamos, pois, trabalhar e construir.

Langoni prevê crédito
apertado, mas afasta
a ameaça de recessão

f\ nM.Manta A*\ Di_n_vn á^an. ann.nnfnw.n_ ___•__ O/V __. ___..._. .O presidente do Banco Cen-
trel, Carlos Geraldo Langoni,
revelou ontem que "a expansáo
de até 501 nos meios de paga-mento e de 45 .<• a 50*7. no crédl-
to ao setor privado" — fixadas
no Orçamento Monetário, a ser
aprovado pelo Conselho Mone-
tário Nacional, dia 26 — "deve-
rá provocar uma liquidez aper-
tada este ano para se reduzir a
inflação. Mas o Governo traba-
lharã com cuidado para evitar
que uma crise de liquidez pro-voque efeito recessivo na eco-
nomia".

Segundo Langoni, a queda de
4,39i! na base monetária icon-
junto das arrecadações e apli-
caçoes de recursos das autori-
dades monetárias) até o dia 15 e
a contração de 8,47_ nos meios
de pagamento, cuja taxa anual
de expansão reduziu-se de
73,7%, em dezembro, para 65%,"sáo o primeiro Indício de que a
Inflação está revertendo".

Explicou o presidente do
Banco Central que "quando os
meios de pagamento começam
a crescer menos que os preçostem-se o quadro que permiteuma reduçáo na inflação, em-
bora isso tenha que ser feito
com cuidado para evitar colo-
car a economia em recessão".
Fazendo paralelo como primei-ro ano efetivo de Delfim Netto
no comando da economia, em
1968, Langoni disse que "1980
será inverso em termos de ofer-
ta de moeda e crédito".

Em 1968, para uma inflação
de 25%, os meios de pagamentocresceram 39% e os emprésti-
mos do Banco do Brasil e ban-
cos comerciais ao setor privado

aumentaram 63.3%. o que per-mitiu um deslanche no cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to de 1968 até 1974.

O presidente dtj Banco Cen-
trai destacou que o expressivo
na absorção dos meios de paga-mento é que. ao invés dos anos
anteriores, ela foi feita com o
encolhimento da base monetá-
ria e náo com a redução do
multiplicador dos meios de pa-
gamento. Acrescentou que o
superávit de Cr$ 24 bilhões no
Tesouro Nacional e o expressl-
vo aumento na colocação de
Letras do Tesouro Nacional nos
leilões semanais de janeiro fo-
ram os responsáveis pela con-
tenção mometaria, numa provade que as medidas em dezem-
bro estão produzindo resul-
tados.

Disse, ainda, que "Indepen-
dente do Orçamento Monetá-
rio, que resta apenas detalhar
os limites das principais con-
tas, especialmente as aplica-
ções do Banco do Brasil, já es-
tamos trabalhando dentro dos
números globais, inclusive as
aplicações do Banco do Brasil".

Sobre as taxas de juros, infor-
mou que "além dos instrumen-
tos clássicos, estamos numa
verdadeira guerra de guerrilha"
para conseguir que as taxas de-
clinem. Afirmou que se os ban-
cos e as instituições financeiras
náo reduzirem suas taxas pelaaçáo de suas próprias entida-
des, poderemos passar a uma
açào concreta, responsabillzan-
do os administradores e conge-
lando depósitos a prazo ou de-
terminando a suspensão dos re-
passes e redescontos".

Empresários acreditam
na qiieda da inflação

Antes do almoço, diversos
empresários manifestaram-se
sobre o que consideram o prin-
cipal problema econômico
atual do pais e se acreditam
que a inflaçào deste ano ficará
em níveis compatíveis com as
taxas de 45% e 40% para as
correções monetária e cambial.

Cláudio Bardella, presidente
do Grupo Bardella: "Só mestre
em futurologia pode responder
qual será a Inflação deste ano.
Mas se o Governo tomou essas
medidas é porque acredita. Pa-
ra este ano, no entanto, já mo-
difleamos três vezes nossas pro-
jeçôes sobre a inflação. O ba-
lanço de pagamentos continua
sendo o principal problema do
pais".

Jose Mindlin, presidente da
Metal Leve: "As metas fixadas
ajudam a limitar a inflaçào,
mas não há possibilidades de se
prever qual será a taxa. Cair ela
cal. A inflação e o balanço de
pagamentos são os principais
problemas da economia, o resto
é subproduto."

Roberto Bornhausen, presi-
dente do Unibanco: "Prefiro di-
zer que nós precisamos alcan-
çar as metas de inflação. Para
mim, a manutenção do nível de
desenvolvimento adequado a
uma boa absorção da mão de
obra é o principal problema do
país".

Robert Blocker, presidente
do Lar Brasileiro:

"É possível o alcance das me-
tas de Inflação, que é um pro-

blema mais sério que o do ba-lanço de pagamentos".
Ivo To nin, vice-presidente do

Citibank: "Acho que o Governo
mudou o comportamento psi-cológico ao fixar esses parãme-tros, e no mercado financeiro jãestamos notando queda nas ta-
xas dc juros, o que è um indicio
de reversão da inflaçào"

Marcilio Marques Moreira,
vice-presidente do Unibanco"
Já sinto que a expectativa ln-
flacionárla começa a arrefecer,
mesmo com os índices ainda
altos, o importante é a reversão
dos prognósticos".

Roberto Maisonave, presi-dente do Grupo Maisonave:"Deus me perdoe, se eu não
acreditar na baixa da Inflação".

Fernando Carvalho, presi-
dente da Bolsa do Rio; "A cs-
pacidade de trabalho do Ume
do Governo faz crer que conse-
gulremos aproximar a inflação
do teto fixado para a correção".

Vitorio Behring Cabral, pre-sidente da Abrasca-Associaçáo
Brasileira das Empresas Aber-
tas: "Pode-se chegar lá, ao nível
dos 45% Só depende do esforço
de todos os envolvidos".

Mauro Magalhães, presiden-
te da Ademi-Associaçáo do*.
Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário: "Torço
para que a inflaçào cala, mas é
a primeira vez que vejo querer
se fazer isso por decreto. E acho
que Deus é brasileiro, mas pare-
ce que foi cassada".

ipitalizaçâoTLetra s.a.Capitalização!Letra s.a.Ci
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Ganhe CrS 100.000,00
com apenas CrS 175,00
mensais

Os sorteados deverão
procurar qualquer agên-
cia da Letra S.A, a partir
do dia 04 de fevereiro de
1980.

São seis sorteios
mensais com a
fiscalização da SUSEP.
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OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS
DO TESOURO NACIONAL

Consoante instruções do Banco Cen-
trai do Brasil, lembramos que podem ser
apresentados para imediato resgate os cer-
tificados representativos de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional vincula-
das ao extinto Fundo de Indenizações Tra-
balhistas, vencidos e não prescritos.
Rio de Janeiro (RJ), 1o de fevereiro de 1980
AGÊNCIA CENTRO DO RIO DE JANEIRO
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Segurador afirma que
concentração é danosa
para economia do país

Sáo Paulo—O diretor da Sáo
Paulo — Companhia Nacional
de Seguros, Sr Firmlno Whita-
ker, empresa que está comemo-
rando 60 anos de atividades,
classificou "a concentração que
vem ocorrendo no setor segura-
dor de extremamente danosa
para a economia brasileira".

Ele anunciou que "o mercado
segurador no Brasil náo está
crescendo, mas inchando, pois
as empresas sáo obrigadas a
fazer seguros para obter finan-
ciamentos junto aos bancos". O
seguro, acentuou, faz parte da
reciprocidade exigida pelos
bancos as empresas para con-
ceder crédito. Desta forma, as
empresas se vêem obrigadas a
segurar várias vezes seu patri-
mõnio, elevando seus custos
sem necessidade, num processo
altamente Inflacionário.

INCOMPATÍVEL

Segundo cálculos de segura-
doras independentes, um terço
dos seguros feitos atualmente
no Brasil representa duplica-
ção. Na sua opinião, banco e
seguradora são dois ramos in-
compatíveis, uma vez que um
detesta o risco e o outro tem

como objetivo básico garantir
sua cobertura.

O mercado segurador, atual-
mente, "tem 60% de seus pré-
mios nas mãos de empresas li-
gadas a bancos, 20% com segu-
radoras nacionais independen-
tes e os 20% restantes com se-
guradoras estatais e estrangei-
ras. Em 1979, o setor "inchou"
de 56% a 60%, de acordo com
seus cálculos.

RESERVAS

A São Paulo, conforme Infor-
mou ontem seu diretor, está
aplicando no mercado de ações
apenas o percentual mínimo de
suas reservas técnicas definido
em lei. "Se o mercado acionário
náo fosse tão errático — assina-
lou — talvez aplicássemos
mais".

Os Imóveis constituem, na
sua opinião, o ativo mais segu-
ro no decorrer de 1980, especial-
mente para garantir carteiras
que não exigem grande liqui-
dez, como é o caso do ramo de
seguros de vida. Os certificados
de depósito bancário (CDB)
deixaram de ser interessantes,
com as restrições impostas peloGoverno sobre as taxas de cap-
tação.

Falta de componentes
para TV preto e branco
abre crise no mercado

São Paulo — A falta de componentes para produ-
ção de televisores em preto e branco é o principal
problema com que se defrontam as indústrias do setor
para atender o aumento da demanda que cresceu de
forma explosiva em 1979 e cuja evolução vem sendo
mantida este ano.

Para o diretor de marketing da Telefunken, Ste-
phen Bergen, "a única solução para estabilização do
mercado é o CIP (Conselho Interministerial de Preços)
atender a reivindicação das indústrias e conceder um
aumento de 30% para os televisores em preto e branco a
partir de Io de fevereiro."
PREÇO ARTIFICIAL

A evolução da demanda em
1979, segundo o diretor da Tele-
funken, foi caracterizada pelo'
preço artificial do aparelho pre-
to e branco que cresceu apenas
24%, quando deveria ter au-
mentado de 30% a 35%.

"Esse controle rígido do CIP
motivou o aumento dos pedi-
dos de uma forma arrasadora e
hoje estamos trabalhando para
atender solicitações realizadas
no ano passado".

Vale confirma descoberta
de cinco jazidas de ouro

Em resposta ao pedido de esclarecimento
da Bolsa do Rio sobre os motivos que esta-
riam levando as ações da Vale* a elevação
sensíveis — 66,9% só este mès — a empresa
confirmou a descoberta de cinco jazidas de
ouro na Bahia. Duas delas com potencial de
produção de 39 toneladas, e as outras ainda
por definir, segundo o Diretor de Relações
com o Mercado, Luiz do Amaral Pereira.

O presidente da Bolsa, Fernando Carva-
lho, disse entretanto que o telex "nada escla-
receu em termos de resultados da empresa".
Mas nada respondeu, ao ser questionado so-
bre qual a atitude que a Bolsa tomará, jã que
não ficou satisfeita.

Para o presidente da CVM — Comissão de
Valores Mobiliário, Jorge Hilário Gouvea
Vieira, a Vale "deu as informações que tinha a
dar", afirmando que não cabe à comissão"obrigar uma empresa a dar mais informa-
ções".

As ações da Vale, que ficaram suspensas
até as llh no pregão de ontem, para que o
mercado tomasse conhecimento de sua res-
posta, subiram ontem mais 7,56% e os nego-
cios somaram Cr$ 24,8 milhões—o equivalen-
te a 12,10% do volume global de CrS 715
milhões. No ano, ela lidera a lista das maiores
lucratividades, com 66,9%.

Segundo a empresa, não há nada ainda
decidido sobre o critério a ser adotado para a
contabilização da correção monetária espe-
ciai, o que depende de decisáo final do Conse-

lho de Administração. Mas diz esperar a con-
ciusão dos estudos para os próximos 15 dias,
inclusive no que se refere às suas coligadas e
controladas.

Quanto as pesquisas que a Docegeo vem
realizando, esclarece que começaram há qua-
tro anos e se concentram em três regiões:
Santa Luz, na Bahia, e Carajás e Andorinha,
no Pará.

Em Santa Luz, revela que foram descober-
tas cinco jazidas de ouro, com potencial defi-nldo de 39 toneladas em duas delas, e teormédio de 7,5 gramas por tonelada de minério.
Os estudos de viabilidade deverão ser con-cluídos em 81, e caso sejam positivos, a expio-ração poderá ser iniciada em 83/84.

No caso das Jazidas de Carajás, afirma a
Vale que prosseguem as pesquisas em depósi-
tos de cobre, nos quais existe ouro associado
com teor de 0,4 gramas por tonelada de mine-
rio. Mas a exploração do ouro só será possível,
acentua, como subproduto na metalurgia do
cobre, "sendo a quantidade normal de produ-
ção de ouro uma decorrência na dimensão do
projeto de exploração de cobre, em fase de
estudos". ^^

Quanto às jazidas de Andorinhas, a Doce-
geo descobriu e pesquisou seis corpos — con-
tinua a nota — chegando a uma reserva total
de 2t de ouro. A titulo de pesquisa, foi instala-
da em 79 e encontrou-se uma unidade de
concentração com capacidade de produção
para 200 kg de ouro/ano.

fócios em SP cresceram 73%—n
São Paulo — A Bolsa de São Paulo

publicou ontem um balanço do mercado
acionário em 79, em que assinala que as
características mais marcantes foram: o
aumento significativo do volume geral de
negociações (73% superior ao de 78);
acentuada desconcentração dos nego-
cios (as 10 ações mais negociadas tive-
ram sua participação reduzida de 41,5%
em 78 para apenas 26,6% em 79); e alta
generalizada dos preços, evidenciada pe-
Ia evolução do índice Bovespa médio do
ano, de 15,4%, e pela valorização de
58,1% do índice de fechamento em rela-
ção ao de abertura.

O volume de negócios realizado nos
279 pregões de 79 envolveu 23 bilhões 830
milhões de ações, que movimentaram
Cr$ 41 bilhões 818 milhões. Esse total
supera em valor real 12,8% o alcançado
em 78.0 volume médio diário das nego-
ciações atingiu Cr$ 169,9 milhões e o
volume médio por negócio situou-se em
Cr$ 111,8 mil, valores que no ano anterior
eram de, respectivamente, Cr$ 97,8 ml-
Ihões e Cr$ 63,2 mil.

A significativa valorização do índice
Bovespa em 79, segundo o balanço, de-
veu-se principalmente ao excelente de-
sempenho das ações de segunda linha
(+89,1%), que foram as responsáveis, no
primeiro semestre, pelo comportamento
satisfatório do índice, compensando a
queda na média das blue-chips (-2,2%).

No segundo semestre, as ações de
primeira e de segunda linhas tiveram
bom desempenho, tendo a carteira teóri-
ca do índice registrado um incremento
de 33,4%. Das ações mais negociadas na
Bovespa, 89 apresentaram lucratividade
superior ao índice de inflação de 1979,
fixado em 77,2%.

As ações que tiveram maior lucrativi-
dade em 79 foram: Siderúrgica Guaira-
SP, 872,3%; Ind. Hering-OP, 663,8%; Ind.
Hering-PPA, 507,9%; Sopave-PP, 478,1%;
Valmet-OP, 446,5%, Ford Brasil-OP,
426,4%; Siderúrgica Riograndense-OP,
341,7%; Confrio-LPB, 337,5%; Magnesita-
PPA 328,8%; Artex-OP, 326,7%.

Conselho abre negócios
no pregão da Bolsa do
Rio a, corretora de fora

As corretoras de todo o país poderão operar no pregão daBolsa do Rio, nào só no Mercado Futuro, como havia sidodefendido inicialmente, mas em todos os mercados. A decisãofoi aprovada pelo Conselho de Administração e será ratificadacom a mudança dos estatutos, em assembléia já convocada
para o dia 16, segundo o presidente Fernando Carvalho.

O passo seguinte é o referendo da medida pela Comissáo de.Valores Mobiliários e posterior modificação da Resolução 39 doBanco Central pelo Conselho Monetário. Na prática, a aberturado pregão do Rio a corretoras de fora significa sua liderança no
processo de instalação de um mercado nacional único.

As operações a Futuro também foram objeto de mudanças
na reunião do Conselho, que modificou os Artigos 9 e 14 da
Resolução 132/79, relativos as exigências de margens. Ficou
decidido que, "sempre que a diferença entre a margem requeri-
da e a retida, a nivel individual, for igual ou maior que 35% da
margem retida," a Caixa de Liquidação debitará automática-
mente a diferená ã corretora." E-ainda que bonificações e
subscrições não acarretarão alteração, em quantidade e valor,
nas posições em aberto, que serão designadas com o respectivo
direito,

Lojas Arapuã de S. Paulo
adquirem o controle da
rede Primavera de Recife

Sáo Paulo—"Náo vamos parar aí", disse o diretor das Lojas
Arapuã, Edson Bossonaro, ao anunciar a compra do controle
acionário das Lojas Primavera, de Recife, por Cr$ 250 milhões.
Agora, acrescentou, a Arapuã passou a contar com 170 unida-
des em operação em 10 Estados e 75 cidades, devendo chegar ao
final de junho com um faturamento de Cr$ 8 bilhões 900 milhões
(seu exercício terminará nesse mês).

Edson Bossonaro explicou que "o nivel de ambição da
Arapuã é atingir todo o território nacional, com o atendimento
de primeira que dispensamos aos nossos clientes. Nossa ambi-
ção é nacional. Estamos primeiramente alcançando a regiáo
Nordeste, dentro de um planejamento que se iniciou com a
compra da Radiolar, de Salvador".

Novos empreendimentos

O Sr Bossonaro disse ainda, que "mesmo em Recife, onde
foi adquirida a rede de Lojas Primavera, poderemos buscar
novos empreendimentos, para suprir áreas vazias. O Grande
Recife, uma regiáo imensa, e o próprio Estado de Pernambuco,
sáo atrativos para nós. Continuamos estudando novos negócios
na região, ampliando nossa área de atendimento".

As lojas Primavera operam com eletrodomésticos, móveis e
confecção em geral, destacando-se o magazine da Rua Nova. O
valor da transação, segundo o Sr Edson Bossonaro, está
estimado em Cr$ 250 milhões, sendo definitivamente fixado
após o término de levantamento patrimonial, que inclui dois
prédios próprios, escritórios e 5 mil metros quadrados de
depósito. A rede Primavera representará 8% do faturamento da
Arapuã.

Lojas Arapuá S/A faz parte do seguinte conglomerado de
empresas: — Lojas Arapuá S/A; Fenícia 8/A Crédito, Financia-
mento e Investimentos, Fenícia Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários Ltda; Fenícia Promotora de Vendas Ltda;
Fenícia S/A Arrendamento Mercantil, Duchen — Companhia
Paulista de Alimentação, Construtora Lotus S/A; Arapuã Norte
dft^ro-pecuárla de Exportação S/A; Cia. Agropecuária Simeira;
Simeira Comércio e Indústria Ltda; (holding do grupo) e Cia.
Industrial e Mercantil Paoletti, atualmente sob administração
do grupo Fenícia.

EMPRESAS
A Marcopolo S.A. Carroça-

rias c Ônibus começa a operar
sua unidade industrial no dis- -
trito Paulo Camilo, em Betim
(MG), este ano, estando em fase
de conclusão a terraplenagem
dos 78 mil 200 metros quadra-dos, adquiridos à Companhia
de Distritos Industriais de Mi-
nas. O investimento, na primei-ra fase, é de Cr$ 90 milhões e a
produção anual será de 720 car-
roç árias.

A Mecom — Minas Moderna
Engenharia e Comércio S.A .
com sede em Belo Horizonte,
está comemorando 40 anos,
Seu capital social é de Cr$ 200
milhões.

O Grupo Fenícia assumiu a
administração da Etti, que em
79 efetuou vendas ao exterior,
no montante de 20 milhões de.. .
dólares.

Foi inaugurado o supcrmer-
cado SuperSendas Penha, com '
30 mil metros quadrados, o
maior dos 20 anos da organlio.

A primeira empresa de
transporte aéreo brasileira a
trabalhar com o Fokker-F27
Super MK800 é a TAM —
Transportes Aéreos Regionais,
O vôo inaugural do primeiroavlào. que já se encontra em
São Paulo desde o dia 25, será
hoje. de Congonhas para Ribei-
rão Preto, levando os Ministros
Delfim Netto e Delio Jardim de
Mattos e o Governador Paulo
Maluf.

O balanço da Fininvest, in-
formou o superintendente Ha-
roldo de Sanson Poretella, re-
velou lucro líquido de Cr$ 114
milhões 833 mil 330, coirespon-
dendo a um lucro de Crí 033
por açáo. O patrimônio liquido
da empresa é de Crt 545 ml-
ihões 794 mil 87, tendo apresen-
tado um acréscimo de 93,69%
em relaçào ao ano passado.Em sua reuniáo semestral, o
Conselho de Administração do
SFB (Sistema Financeiro
Banorte) analisou o desempe-
nho de suas 10 empresas, as
novas estratégias a serem ado-
tadas neste exercício, além de
adotar decisões para a reformu-
lação orgánico-administrativa
do sistema.

Já está em teste, no Estabe-
lecimcnto Nacional de Turbina
a Gás, na Grà-Bretanha, o novo
motor Rolls-Royce RB 211-
535C, sob condições simuladas
de vôo.

A Du Pont, iniciou o plano de
expansão do seu Laboratório
de Toxicologia e Medicina In-
dustrial Hnskell. o maior e mais
antigo centro de toxicologia in-
dustrial dos Estados Unidos,
que examina e pesquisa as pro-
priedades tóxicas de compo-
nentes químicos, para garantira qualidade do produto e segu-
rança de sua aplicação.

Cotações da Bolsa de São Paulo

Mào

Acesifa op
Aços vill op
Aços vill pn
Aços vill pp
Alpargata, on
Alpargatas op
Alpagartas pp
Amazônia on
America Sul on
America Sul pn
And Clayton op
Anhonguora op
Antafct nord op
Anta ret nord pp
Anfarctica op
Arno pn
Arno pp
Artex pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Barb greene op
Bardella pp
Belgo mineir op
Benzenex pp
Bic Monark op
Borghoff pn
Brad invest on
Brad invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma op
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Brasil pp
Brasilit op
Brasil juta pp
Brasmotor op
C Fobrini pp
Caf Brasília pp
Cosa.Anglo op
Cosa Anglo pp
Coso Masson pp
Cerv Polar op
Cerv Polar pp
Cesp ap
Cesp pp
Chapeco pp
Cím Aratu op
Cim Cauê pp
Cim Gaúcho on
õm Goucho pn
Cim Itau pp
Cimetal pp
Cobrasma pp
Coest Const pp
Com e Ind Sp on
Confrio pe
Confrio pe
Confrio op
Confrio pp
Confrio pp
Const Beter pp
Cônsul pp
Copos op
Copas pp
Gemer pp
Cruzeiro Sul pp
Docas Santos op
Duratex pn
Duratex pp

„ Elekeiroz pp
Eletrobfás ppb
Eluma pp
Emiti Romaní pp
Engesa op
Engesa pp
Ericsson op
Estrela pp
Eternit op
FN V pp
Fab C Renaux -pp
Fer Lam Bras op
Ferbasa pp
Ferro Bras pp
Ferro Bras pp
Ferro Ligos pp
Fichei pp
Rn Bradesco on
Fin Bradesco pn
Ford Brosil on
Ford Brasil pn
fund Tupy op
Fund Tupy pp
Germani op
Germani pp
Grozziotin pp
Guararapes op
Helefto Fons pp
Hercules pp
Hindi op
Mowo op
lap op
Ibesa pp
ind Henng op
ind Henring pp
Ind Hering pp
Ind Villares pp
mas Romi op

7-1» pp
houbanco on
Itaubanco pn
J H Santo* pp
Jui Arroyo on

Abert. Méd. Fech. Quant.
1000

1.47 I.4B 1,45
1,12 1.12 1.12
1.52 1.52 1,52
1.40 1,41 1,40
4,30 4,30 4,30
4,00 4,04 4,10
3.60 3,60 3,50
0,60 0,60 0,60
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2,95 2,95 2,95
1,00 1,01 1,08
1,80 1,80 1,80
1,95 1,95 1,95
1,45 1,45 1,45
4,20 4,20 4,20
3,90 3,86 3,80
4,20 4,16 4,10
0,83 0,83 0,83
0,90 0,90 0,90
1,04 1,02 1.01
0,97 0.97 0,97
5,00 5,47 5,30
2,80 2.81 2,70
0,60 0,60 0,60
1.49 1,51 1,52
0,85 0,85 0,85
2,65 2,65 2,65
2,70 2.70 2,70
1,90 1,92 1,92
1,90 1,90 1,95
1.70 1.70 1,70
2,02 2,00 2,00
2,30 2,31 2,30
2,80 2,84 2,83
2.60 2,64 2,62
3.50 3.50 3,50
2.48 2,48 2,48
4,20 4,37 4,40
1,80 1,80 1,80
2,75 2,79 2,80
2,55 2,52 2,51
2,45 2,45 2,45
1,70 1,70 1,70
1,80 1,75 1,70
2,10 2,00 2,00
0,46 0,46 0,46
0.55 0,55 0,54
4,62 4,49 4,60
0,92 0,92 0,92
1,60 1,63 1,60
2,30 2,30 2,30
2,30 2,30 2,30
3,30 3,32 3,35
1,35 1,38 1,40
3,50 3,50 3,50
0,88 0,86 0,85
7,25 7,25 7,25
0,61 0,63 0,65
0,45 0,45 0,45
1,75 1,75 1,75
2,20 2,23 2,10
1.85 1,94 2,00
0,43 0,43 0,43
5,30 5,30 5,30
1,04 1,05 1,05
1,25 1,25 1,25
3.00 3,00 3,00
2.86 2,87 2,86
2,35 2,39 2,35
3,70 3,70 3,70
3,55 3,55 3,55
1,60 1,76 1,80
0,55 0,55 0,55
2.08 2,07 2,05
1,52 1,52 1,52

16,00 19,45 16,00
18.00 19,91 20,00
1,50 1,56 1,52
4,65 4,64 4,60
6,45 6,45 6,45
4,25 4,25 4,25
2.41 2,42 2,42
1,40 1.40 1,40
2,30 2.30 2.30
3,80 3,82 3,85
3,60 3,60 3,60
2,00 2,00 2,0Q
1.24 1,24 1.24
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
6,10 6,10 6,10
6,40 6,40 6,40
2,20 2,20 2,20
2,35 2,35 2,35
4,70 4,70 4,70
4.50 4,69 4,70
4,45 4,45 4,45
5.10 5.10 5,10
0,95 0,95 0,95
2,20 2,20 2,20
0,70 0,70 0,70
0,97 0,98 0,99
1.25 1,25 1,25
2.70 2,70 2.70
7.51 7,51 7,51
8,78 878 8.78
6,00 6.00 6,00
3,20 3,20 3.21
1,85 1.85 1.85
8,80 8,80 8,80
1.65 1,65 1,65
1.50 1,50 1,50

3,20 3,20 3,20
1.50 1,50 1.50

1.606
1.390

1
2.121

5
5

104
80
43
9

1.077
680
425
170
824

15
605

1.420
42

187
2.120

850
117

1.578
602

1.568
3

119
25

919
1.624

1
1.259
1.120
4.140
3.744

30
100
112
50
80

1.074
10
20

1.246
2.690
1.370
3.799
3.914

440
981

9
3.171

514
2.214
2.600

46
30

101
3
1

918
274

10
56

220
381

30
190

21
9

753
300
100

1.950
200
200
262

2.751
700

6
60

120
81

790
401

5
-583

\<T
11

364
7
I

1.532
190
313

1.049
66
19
50
41
11'30

981
298
100
125
100
390
120
60
56

597

Ação

Jul Arroyo pn
Lacta op
Lark Maqs pp
Light on
Light op
Lobras pp
Lojas Amerlc op
Lonaflex pp
Madeirit op
Magnesita op
Magnesita ppo
Manah op
Manah pp
Manasa op
Manasa pp
Mannesmann op
Maqs Pirat pp
Maqs Pirat pp
Marcovan pp
Mec Pesada pp
Mendes Jr pp
Merc Brasil pn
Merc S Paulo on
Merc S Paulo pn
Merc S Paulo pp
Mesbla pp
Met a Eberle pp
Metal Leve pp
Moinho Flum op
Moinho Sant op
Moinho Lopa pp
Montreal on
Montreal op
Montreal pn
Montreal pp
Nacional pn
Nord Brasil on
Nord Brasil pp
Noroeste Est on
Noroeste Est pp
Noroeste Est pp
Para mou nt op
Para mou nt pp
Paul F Luz op
Perdigão pp
Pet Ipiranga op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Phebo op
Phebo pp
Pirelli op
Pirelli pp
Pia Monsanto op
Premesa pp
Prosdócimo pp
Real on
Real pn
Real pp
Real Oa Inv pn
Real Cons pn.
Real òe Inv on
Real de Inv pn
Real de Inv pp
Refripar pp
Ri casa op
Ricaso pp
Sadia Concor pp
Samitri op
Sano pp
ijntoconston pp
Schlosser op
Schlosser pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Açonorte on
Sid Açonorte op
Sid Açonorte pp
Sid Coferraz op
Sid Nacional pn
Sid Nacional pp
Sid Riogrond pp
Sifco Brasil pp
Solorrico op
Solorrico pp
Souza Cruz op
Sudomeris on

-Isçet S Jose op
Tecei S Jose pp
Teka pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Transbrasil on
Transbrasil pn
Transbrasil pp
Transparoná pp
Tur Brodesco on
Tur Bradesco pn

Unibanco pp
Unipar oe

Vale R Doce pp
Varig pp
Vidr Smarino op
Vigorei li op

Zanini pp
Const o Lind pp
Ecisa op
Ecisa pp

•Abert. Méd. F*ch. Quant.
1000

1.50
2,40
1.35
0,49
0,53
3,00
2,60
1,70
2,30
3,30
3,40
1,85
1.85
4,74
4.44
1,50
1,15
1,00
0,70
3,80
2.40
1,15
1,20
1,00
1,00
4,20
2,34
4,95
4.50
3.10
4,00
0,70
1,00
1,55
1,41
1.39
1,00
1,15
1,70
2,20
2,13
2,00
2,00
O.50
6,17
4,30
1,75
2,10
2.30
1,40
1.40
1,88
1,75
7,60
1,50
2,00
1,05
1,05
1,45
4,50
2.00
1,80
1,90
2,16
4,00
0,25
0,25
4,80
1.65
1,66
1,90
2,90
3,10
0,68
1,95
1,45
1,65
1,90
1,10
0,45
0,68
3,65
1,06
0,57
0,83
3,91
1,90

4,10
4,10
5,80
0,23

- 0,22
0,82
0,26
0,26
0,80
0,72
1,20
1,80
1.80
1.40
1,45
1.45

1.10
4,10

4,70
3.15
2,97
0.85

1,50
0,32
0,38
0,48

1.50
2.37
1,32
0,49
0,53
3,00
2,78
1,70
2,30
3,30
3,40
1.85
1,85
4,74
4,45
1,50
1,16
1,00
0,70
3,80
2,35
1,15
1.23
1.00
1.00
4,20
2,34
4,95
4,50
3,08
4,00
0,69
1,12
1,55
1,37
1,39
1.00
1,15
1,70
2.20
2,13
2,00
2,00
0,50
6,18
4,30
1,75
2,10
2,30
1.42
1,40
1,93
1,75
7,60
1,50
2,00
1.05
1,09
1,45
4,50
2,04
1,91
2,21
2,39
3,90
0,25
0,25
4,78
1,66
1,66
1,90
2,90
3,07
0,70
1,91
1,45
1,57
2,01
1,00
0,45
0,158
3,61
1,06
0,57
0,82
3,91
1,90

4,10
4,10
5,80
0,23
0,22
0,82
0,27
0,27
0,80
0,78
1,20
1,80
1.80
1.40
1,45
1,50

1,12
4.10

4,81
3,08
2,95
0,85

1.48
0,32
0,38
0.46

1,50
2,34
1,30
0,49
0,53
3,00
2,75
1,70
2,30
3,30
3,40
1,85
1,85
4,74
4,45
1,50
1,20
1,00
0,70
3,80
2.35
1,15
1,25
1,00
1,00
4,20
2,34
4,95
4,50
3,10
4,00
0,69
1,10
1,55
1,35
1,39
1,00
1,15
1,70
2,20
2,13
2,00
2,00
0,50
6.18
4,30
1,75
2,10
2,26
1,45
1,40
1,92
1,75
7,60
1,50
2,00
1,05
1,10
1,45
4,50
2,05
2,00
2,25
2,60
3,90
0,25
0,25
4,75
1,65
1,66
1,90
2,90
2.95
0,71
1,88
1,45
1.65
2,00
1,00
0,45
0,68
3,60
1,06
0,56
0,80
3,95
1,90

4,10
4,10
5,80
0,23
0,22
0,82
0,27
0,27
0,80
0,81
1,20
1,80
1,80
1,40
1.45
1.50

1.15
4,10

4,75
3,03
2.95
0.85

7
1.196
1.508 -

10
362
200
207

1.600
10

999
330
108
31

200
470
148
427
221
17

400
1.970

50
67
84
200
900
25

530
400
823
300
31

744
6

670
9

60
10
175
152
25

1
2

899
11
13

256
4

6.24B
84
70

3.258
130
130
90
400
113
269
10

331
113
350
702
628
41
10
15

579
300
100
500
300

1.557
17.980
1.072

72
299
491
230

I
20
407

1.300
460
191

1.425
100

50
400
200
462
9
9

80
50
23
94
2

50
1.480

64
8

65

475

3.884
1.129
2.005

74

1,50 1.670
0,32 8
0,38 50
0,45 812

Cotações da Bolsa do Rio

Títulos
EMCRUZEIROS
Ab.rt.FKh. Méd.

Var.

ant.

Luc.
•mBO

Jan: 100
Quant.
(1000)

Tfluk»
EMCRUZEIROS Var.
Abert. F«ch. Méd. méd.

ant.

Uk.
emSO *»"••

Jan: 100 (1000)

A. Ebeple c/ d pp
Acesita op
Açonorte op
Açonorte pp
Apoio op
Artex pp

B Amazônia ex/ d on
B. Brasil ex. d on
B. Brasil c/d pp
B. Brasil ex/d pp
B. Cred. Nac. pn
B. Econômico pn
B. Nacional on
B. Nacional pn
B. Nordeste ex/ d on

.B. Nordeste pp
Banerj on
Banerj ex/ d pp
Bangu Desenv. pp
Bangu P. Indi. pp
Barbara op
Belgo Min. op
Boz. Simonsen pp
Brodesco on
Bradesco pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn
Brahma op
Brahma pn
Brahma pp
Bras. Eng. Ind. op
Brasiljuta pp
Buettner pp

Casas Banha op
Catag. Leopol pp
Cemig pp
Ciasul pp
Cim. Aratu op
Cim. Caue pp
Cobrasma ex/s pp
Copas pp
Corrêa Rib. pp
Cruz S. p/ rt pp
Docas Santos ex/db op
Eletromar pp
Engesa pp
Erisccon op
Ferbasa pp
Fertisul pp
Finop ci
Fiset Reflor. ci
João Fortes op
Kalil Shebe pp
L Americanas op
Light op
Lobras ex/d pp
Manasa op
Manasa pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Mesbla 55 pl op
Mesbla 55 pl pp
Moinho Flum. op
Montreal pp
Nova America op

2,35
1,48
1,39
1,97
0,54
4,20

0,63
2,32
2,84
2,66
1,00
1,40
1,39
1,39
0,95
1.25
0,73
0,80
0,65
0,98
1,70
2,78
2,10
1,92
1,90
2,80
2,65
1,95
1.90
2,04
0,16
2,50
2,60

2,35
1,47
1,38
1,90
0,53
4,20

0,63
2,33
2,86
2,64
1.00
1,40
1,39
1,39
0,95
1,30
0,73
0,80
0.65
0,98
1,60
2,75
2,10
1,92
1,90
2,80
2,65
1,90
1,90
2,00
0,21
2,50
2,60

2,35 2,62
1,46 -0,68
1,40 —
1,93 —
0,54 Est
4.20 -0,47

0,63
2,32
2,B7
2,68
1,00
1,40
1,39
1,39
0,95
1.26

0,43
2,14
2,29

Est
Est

8,47
0.73 -2.67
0,80 -2,44
0.65
0,98
1,61
2,78
2,10
1,92
1,90
2,80
2,65
1,94
1,90

3,16

2,70
8,95
3,11
¦0,51
2,15

2,00 -0,50
0,20 —
2,50 0,40
2,60 4,00

3,86 3,93 3,89 1,83
1,28 1,30 1,28 6,67

0,50
2,57
0,92
1,60
3,50
1.25
2,90
2,80
2,30
1,30

17,01
1,52
2,40
5,50
0,30
0,25
1,55
4,00
2,80
0,53
3,10
4,80
4,80
1,52
1,30
3,80
4,20
4,50
1,20
1,48

0,50
2,55
0,95
1,60
3,50
1,25
3,00
2,81
2,20
1,30

17,01
1,52
2,35
5,50
0,29
0,25
1,55
4,00
2,70
0,56
3,10
4,80
4,80
1,50
1,29
3,80
4,19
4,50
1,37
1,47

0,49 -2,00
2,56 -1,92
0,94 2,17
1,60
3,50
1,25
2.94
2,80
2,27
1,30

17,01
1,52 38,18
2,37 -3,27

2,64

0,68
0,36

-1,31
-7,14

5,50
0,30
0,25
1,55
4,00
2.77
0,55
3,10
4,80
4,80
1,52
1,29
3,80
4,19
4,50

EST
7,14

•1,77
3,77
7,64

4,35
•0,65
2,38

EST
¦1,18

EST
1,28 16,36
1,49 2.76

133,94
107,69
117,68

122,81

114,55
112,08
110,38
113.08
111,11

104,51
104,51
100,00
99,22

94,12
100,00
125,64
128,80
147,09
110,53
103,78
102,70

115,22
120,50
125,83
122,70
133,33
176,06

105,14
139,13

116,67
106,67
140,30
160,00

125,00
112,64
133.33
157.64
108,33

152,00
133,15
134,15

102,65
116,62
128,24
103,77
131,36
111,63
120.00
139,45
132,99
126,67
135,16
143,77
134,74
109,56

10
1.355

39
95
20

355

25
3.287
3725
8.963

9
8

45
30
50

508
2

16
8

12
75

1.261
448

1.065
66

4
6

644
4

3.911
734
105

13

63
614

140
100
772
603

1.000
20

1.200
380

1.454
26

150
200

50
II

1.432
169
68
45

247
1.096

15
10
10

3.899
295

44
II

910
360

1.140

Nova America pp
Paul. F. Luz op
Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Ren. Hermann pp
Riograndense pp

Samitri op
Sano pp
Shorp pp
Sid. Nacional pp
Sisal Imob. pe
Souza Cruz op

Springer Ref ex/d pp
Supergasbrás e«/d op
Supergasbrás ex/d pp

Technos Rei. op
Telerj on
Telerj pe
Telerj pn
Tibrás an

Tur. Brodesco pn
Unibanco c/d pp
Unipar oe
Unipar pe
Vale R. Doce pp
Whit.Martins op

1,48
0.50
4,20
5,20
1.70
2.20
2,29

39,50 39.50 39,50
3,55 3,55 3,55

1,.
0,50
4,00
5.20
1,72
2,24
2.30

1,48
0,50
4,19
5,20
1.72
2.25
2,30

EST

4,75

EST
1.81
EST

105,71
111,11
155.19
162,50
140,98
166,67
I4B.39

1,67
1,65
1,95
0.69
0.58
3,90

1.66
1.65
1.95
0,70
0,58
4,00

1,66
1,65
1.95
0,70
0,58
3,94

1,14 156,39

2,47 149.55
106,45
111,43

6,06 137.25
EST 72,50
1.81 128.14

1,00 1,00 1,00 —
3,30 3,30 3.30 EST
3,30 3,30 3,30 —

2,10 2,10 2,10 —
0,24 0.23 0,23 4,17
0,90 0,90 0,90 2,27
0,88 0,90 0,89
5,00 5,00 5.00

E5T

1,45
1.05
4,40
5,40
4,70
2,51

1,45
1.10
4,20
5,40
4,70
2,60

1,45
1,08
4,22
5,40
4,84
2.60

0,48
3,45
7,56
6,12

103.13
106,45

100,00
104,55
105,86
120,27
100.00

102,43
108,00
166,90
113,04

9
20
140

1 003
492

2.035
15.979

177
809

5.671
220
500
100
68

2.516

14
10

204

10
1.245

30
555

5

10
112
90
97

5.134
1.042

Mercado Futuro

Tit.

Acesita op
Acesita op
Artex pp
B. Brasil C/D pp
B. Brasil C/D pp
B. Brosil EX/D pp
Belgo op
Boz. Simonsen pp
Brahma pp
Brahma pp
Cim. Aratu op
Cruz. S. P/rt pp
Ericsson op
Mannesmann op
Mannesmann op
Petrobrás pp
Petrobrás pp
Smitri op
Samitri op
Servix op
Souza Cruz op
Vale pp
Vale pp
White Martins op
White Martins C/D op

Fev
Abr
Fev
Fev
Abr
Abr
Abr
Abr
Fev
Abr
Abr
Abr
Fev
Fev
Abr
Fev
Abr
Fev
Abr
Fev
Abr
fev
Abr
Abr
Fev

Ult.

1,45
1,57
4,10
2,82
3,07
2,85
3,00
2,30
2,00
2.18
1.05
2,90
1,52
1,53
1,63
2,29
2,48
1,66
1,65
0,69
4,28
4,80
4,94
2,85
2,62

Méd.

1,46
1,57
4,13
2,85
3,11
2,93
3,00
2,30
2,01
2,18
1,05
2,90
1,52
1,53
1,63
2,31
2,51
1,66
1,81
0,69
4,28
4,83
5,06
2,85
2,62

Quant.

(mil)

1.300
270

1.230
19.230
2900

17.080
370
290
600
650
150
100
200
920
400

15.820
100.480

80
2.750

700
100

4.420
! 1.(580

100
330

Os números do pregão
Papéii mai» negociadas à vista, em dinheiro: Petrobrás PP (17.89%), Vale

PP (12.10%), B. Brasil PP/EX (11,66%), B. Brosil PP/C (5,20%), Souza
Cruz OP (4,82%)

Na quantidade d» tftuloi: Petrobrás PP(19,39%),B. Brasil fP/EX (10.87%),
Samitri OP (6,68%), Vale PP (6,23%) e Brahma PP (4,74%)

Papéii governamentais (CrS mil): 599.059 (63.74%)
Papei» privados (Cr$ mil): 116.344 (16,26%)
IBV: médio 9.354 (+ 1,4%),- final 9.307 (-0,5%)
IPBV: 834 (-0,1%)
Média SN: ontem: 146.381; anteontem: 144.313,- há uma semena.

139.501: há um rn_s: 113.835; há um ano: 78.241
OstilooSo: Dos 38 ações do IBV, 16 subiram, 8 caíram, 9 ficotom estáveis

e 3 nào foram negociados
Motores Altas: BNB PP (8,47%), L Brasileiras PP/EX (7,64%), Vale PP

(7,56%), White Martins OP (6.12%). Light OP (3,77%)
ítoiowi bai«as: Ferbasa PP (3,27%), L. Americanos OP (1,77%), Docos

OP/EX (1,30%), Mesblo PP (1,18%) e Acesila OP (0,68%)

Volume negociado

IBV

I WO MES I
lOOOO¦

9000-

8000-

7000-

6000-

5000-r
21A2 28/12 4/1 H/1

—r——I
18/1 2&/1

A. Vista
A Termo
M, Futuro
Total
Mais alto do ono (17/1)
Mais baixo do ano (2/1)

Quant
'82.430.606

1.000.000
186.470000
270.059.141
404.317.066
58.185750

CrS

205.511.477.22
1.744.200.00

507.745.600,00
715.403 580,51
939.433.925.00
123.249.433,18

9400-

9380- 

9360- /:IQ:<: 
^^^^

9340- /
9320- /
9300 | ti | i
IIOO (1.30 IZOO W.*3Q 1300

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

ontem:
) Iorque — Foi o seguinte a médio Dow Jones no Bolso de Valores de Novo Iorque

Açtes
30 Industriais
20 Transportes
15 Servir/H Públ.
65 Açocs

Abertura
891,04
283.55
109,61
320,36

Máxima
897.87
287,11
111,84
323,96

Minimo
6/3,04
280,19
10876
315,35

Fechamento
875.85
281,60
110.15
317,04

Foram os seguintes o» preços finais no Bolsa de Valores de Novo Iorque, ontem, em
dólares:

Aircolnc
Alcan Alum
AIliedChem
AIlisCholmeri
Alcoa
AM Airlines
AMCynamid
AM Tel S. Tel
AMFInc
Anaconda
Asarco
ATLRichfiedd
AvcoCorp
BendixCorp
Ben Cp
Belhlehem Steel
Boeing
Boise Cascode
Bord Warner
BraniH
Brunswick
Bou rroughs Corp
Campbell Soup
Caterpillar Troc
CBS
Celanese
Chase Manbat
ChessieSystemm
Chrysler Corp
Citicorp
Coca Cola

Colgate Palm
Columbia Pict
Com.Satellite
Cons Edison
Continental Oil
Control Dato
Corning Glasi
CPCIntil
Crown Zellerboch
DowChemicol

41 1/2
61 1/8
565/8
303/8
631/4
107/8

32
501/5
14 1/2
303/8
501/4

95
265/8
521/8
24 3/8

24
65

371/2
355/8

10
14 1/4
14 1/8
31 1/8
563/4
521/8
481/2
29 7/8

29
101/4
217/8
61/8

35
125/8
225/8

22
305/8
591/8

51
673/8
481/4
341/8

Dresserlnd 341/8
Dupont 403/4
EasternAir 107/8
Eastman Kodak 48 IM
El Passo Comp 273/8
Easmark 283'R
Exxon 607/8
Fairchild 225/8
Firestone I05'8
Ford Motor 333/4
GenDynomla 803'8
Gen Eletric Íi5
Gen Foods 29
GcnMotorj 547/8
G1E 273/8
Gen Tire 173/8
GertyOil 92
Goodnck 201/4
Goodyear 133/4
Grocew 413/4
GTAtl&Poc 75/8
GulfOil 391/4

Gulf& Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Int lei _ Toi
Johnson &J
Koiser Alumin
KennecottCop
LiggeftA Myers
Litton Indust
Lockheed Airc
LtvCorp
Manafact Honover
Aíerck
Mobil Oil
¦Monsanto Co
Nabisco
NaiDistilliers
NCR Corp

413/4
468 5:8
323/4
391/8

80
75 3/8
221/8
17 7/8
291/4

55
45

121/4
32

681/2
58 3/4
56 1/4
227/8
301/4
74 7/8

NL Indust
Nonhtía.t Air
Occidental Pet
Oli n Corp
Owens lllmois
PncilicGos&EI
PanAmW
Pespsicolnc
Pfízor Chás
PhillipMorris
Phillips Bel
Polaroid
Procter & Gamble
RCA
Reynolds InH
Reymolds Met
Rockwell Inll
PoyolDutchPet
Safeway Strs
Scott Paper
Soa rs Roebuck
Shell O.l
SíngerCo
SrnithkelineCorp
Sperry Rand
SldOIICalif
Std Oil Indiana
Stown
Teledyne
lenneco
Texoco34 Toxa
Texa$lnst
Textron
Iwent Cent Fon
Union Carbide
Unlroyal
United Brands
Us Industries
US Steel
Wc-stUCorp
Westhfclect
Woolworth

38 7/8
29 J/4
181/2
171/4
23 3/8
213/8
53/4

24 1/2
371/2
34 5/8
54 1/4
225/8

40
22 I li
363/4

36
61 1.8
821*8
3.1 7/8
183/8
171/8
64 I ,'2
91/8

5S5/8
207.8
621/4
87 5/8
471/2

145 5/8
423_j .
34 7'8

101 3/4
28*4..

51
43 3/4

4 1/4
131/2

9
26

25 7/8
261/8

24

Mercado externo
Chkogo e Novo Iorque — Cotações futuras nas Bolsas de mercadorias de Chicagoe

Nova loraue. ontem:

MES FECHAMENTO VARIAÇÃO
DIA

ANTERIOR

MES FECHAMENTO VARIAÇÃO
DIA ...„v

ANTERIOR

AÇÚCAR (Nl)
cent» por libra (454 grs)

N° 11

Março 21,95 22.01
Maio 21,97 21,97
Julho 22,14 22.14
Serembro 22,24 22,34
Outubro 22,26 22,26

ALGODÃO (Nl)
ctnts por libro (454 grt)

Mattp 84,70 84,05
Moio 65,25 84.71
Julho 85,65 85,61
Outubro 79,11 80,05
Dezembro 77.00 77.69

CACAU (Nl)
centt per libra (4S4 gr»)

Março 144,10 146.00
Maio 143,80 145,50
Julho 143,60 145,50
Setembro 144,35 146,45
Dezembro 132,10 132,60

MILHO (Chicago)
cenfi pot bushel (25,46 Kg)

Março 274 , 275
Maio 287 288
Julho 296 297
Setembro 304 305
Dezembro 311 31 ]

ÓLEO DE SOJA (Chicago) "
cents por libro (454 grs)

Agosto 724 717,
Setembro 729 7,23

CAFÉ (NI)
cents por libra (454 grs)

Março 166,00 166.39
Maio 170,99 171,00
Julho 176.00 176,21
Setembro 178.00 178.38
Dezembro 176,50 176.95

COBRE (Nl)
cents por libra (454 grs)

Fevereiro 128,75 128.75
Março 130.30 130,50
Abril 131.05 131,05
Ma.o 131.50 131.60
Julho 132.00 132,40
Setembro 133.10 132,80

Março
Maio
Julho
-Agosto
Setembro
Ijtubro

24,15
24,60
25,05
25,27
25,60
25.70

24.11
24.59
25,02
25,27
25,52
25,68

FARELO DE SOJA (Chicago)
dólares por toneladas

Março 185,50 183.BO
Maio 190,50 188,50
Julho Í95.50 193,40
Agosto 196.50 196.00
Outubro 199.50 199,00

TRIGO (Chicooo)
dólares por toneladas

Março 466 462
Maio 473 469
Julho 474 469
Setembro 484 480
Dezembro 501 497

Metais
Londres:
Colações dos rr^tais em Londres, ontem

SOJA (Chicago)
dólares por toneladas

Março
Maio
Julho

674
696
716

666
688
708

Estanho {$'ar.dart)
à VISTC
três meses

Ouro

A

7350
7365

7360
7370

o visto 642 50(Lond.es)653 00 (Zurique)
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Serviço financeiro ICM arrecada Cr$ 290 bilhões
Compulsório no crédito e cresce apenas 1,3% em 1979
continua em cogitação

O Governo continua estudan-
do a idéia já tornada pública
pelo Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, de estabelecer o
recolhimento compulsório dos
bancos comerciais com base
em seus empréstimos totais e
não apenas sobre seus depósi-
tos à vista, como é feito hoje,
num encaixe obrigatório de
35% dos recursos dos bancos.

Segundo explicações de um
técnico do Govemo, a idéia em
gestação inclui uma completa
reformulação no sistema de en-
caixe compulsório no tocante
aos depósitos à vista, com a
abrangência do conceito do en-
caixe compulsório se aplicando"às operações ativas do sistema
financeiro convencional".

Na prática, isso Implicaria
que seria fixada uma taxa má-
xima de empréstimo (seguindo
as metas do orçamento mone-
tario, por exemplo), com o ex-
cesso congelado em cruzeiros
ou em títulos públicos federais.

A medida, revolucionária no
pais, vinha sendo defendida há
tempos em termos semelhantes
pelo diretor do Bamerindus,
Roberto Coutinho de Gouvèa,
que advogava o congelamento
dos depósitos bancários acima
de determinado limite como
forma de se controlar melhor os
meios de pagamento.

A idéia do Governo, na verda-
de, éúm complemento do con-
trole monetário que está sendo

exercido pelo Banco Central
desde o final do ano passado
sobre todas as fontes de recur-
sos que permitem ao sistema
bancário expandir suas aplica-
ções, tais como os depósitos à
vista e a prazo, os repasses de
fundos oficiais e de recursos do
exterior.

Com o controle sobre a saida
dos recursos do BNDE, BNH,
Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e do exterior,
restaria ao Banco Central o
controle dos empréstimos na
outra ponta. Isto é, nos bancos
comerciais.

A possibilidade cie que parte
do congelamento seja remune-
rado em titulos é que está esti-
mulando os bancos comerciais
a adquirirem nos leilões do
Banco Central Letras do Tesou-
ro Nacional as taxas substan-
cialmente mais baixas, apesar
do volume de papéis colocado
em leilão ser bem superior às
emissões mensais de dezembro.

Pela complexidade dos estu-
dos, contudo, é provável que o
assunto não entre na pauta da
próxima reuniáo do Conselho
Monetário Nacional, dia 26, já
que o Banco Central está con-
vocando reuniões fechadas e
preparatórias com os'banquei-
ros para discutir os principais
problemas que surgiriam com a
Imposição do compulsório se-
gundo as aplicações.

LTN
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Mercado de LTN
O mercado aberto de leiros do Tesouro 02/04 19.20 19.00

Nacional apreientou um volume mais re- 09/04 19,68 19,48
duzido de negócios efelivos de compra 16/04 19,70 19,50
venda, com o maior parte das instituições 23/04 19,73 19,53
concentrando seus negócios nos financia- 25/04 19,67 19,47
mentos de posiqõo por um dia. Os negócios 30/04 19,55 19.35
oscilaram entre 27,30% e 20,70% ao ono, 07/05 19.50 19,30
com a médio dos negócios a 22,20%. As 14/05 19,60  19.40
lAtrasdoTesouroNocionalcomvencimento 16/05 19,68 19,46
em abril loram cotadas entre 19,00% 21/05 19,75 19,55
19,53% e as com vencimento em julho 28/05 19,85 19,65
negociados na faixa de 19,13% até 04/06 19,93 19,73
16.85%. O volume de negócios somou CrS U/06 19,90 19,70
76 bilhões 382 milhões, segundo dados do 18/06 19,85 19.65
Andima. A seguir, as toxas médias anuais 20/06 19,75 19,55
de desconto de todos os vencimentos: 25/06 19,60 19,40

02/07 19,33 19,73
Vencimento Compra Vendo 09/07 19,00 18,80
06/02 19,00 17,95 16/07 18,55 18,35
13/02 19 68 18,60 18/07 18,18 17,98
15/02 19,68 18,63 23/07 17,75 17,55
20/02 19,68 18,65 30/07 17,10 16,85
27/02 19.68 18,65 22/08 18,35 18,70
05/03 19,68 18,65 19/09 18,20 17,93
12/03 19,68 18,68 18/10 18,05 17.80
14/03 19.69 19,49 16/11 17.90 17.65
19/03 19,70 19.50 20/12 17,75 17,50
26/03 19,70 19,50 16/01 17,55 17,30

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e privados

de renda fixa apresentou-se com poucos negócios efeti-
vos de compra e venda, principalmente com Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional. Os papéis com dois
anos de prazo e juros anuais de 6% foram cotadas a
141,00% e 142,00% de desconto sobre o valor nominal do
mès Cr$ 487,83. As com cinco anos de prazo e juros
anuais de 8% foram negociadas a 125,50% e 126,50%
respectivamente para compra e venda. Os financiamen-
tos de posição por um dia oscilaram entre 28,80% e
24,00%, com a média dos negócios a 26,00% ao ano. O
volume de negócios com ORTNs somou Cr$ 23 bilhões
33 milhões, segundo dados da Andima.

Interbancário
O mercado interbancário de câmbio para

contratos prontos apresentou-se equilibrado
ontem, registrando um volume fraco de
negócios. As taxas para telegramas e che-
quês situaram-se entre Cr$ 43,850 e OS
43,870.0 bancário futuro esteve oferecido,
com volume regular de negócios, realiza-
dos a CrS 43,890 mais 3,15% oté 2,80% ao
mès para contratos com prazos de 180 oté
30 dias de prazo, respectivamente.

Bolsa
londrtt — As cotações voltaram a cair no

Bolso de Londres, depois de terem-se orien-
tado positivamente na abertura, em solida-
riedade com Wall Street e diante da pes-
pectiva de uma solução no conflito metalúr-
gico.

As grandes empresas industriais, como
lei, Unilever e Fisons caíram vários pontos
os títulos da indústria farmacêutica agiram
deprimidos pelo temor de uma guerra de
preços com os Estados Unidos.

Taxas do Euromercado
A toxo interbancária de câmbio de Londres, no mercado do eurodólar, fechou

ontem, para o período de seis meses em 1411/16%. Nas demais moedas foi o
seguintes seu comportamento.
Praio Dotar Libra Marco Franco Suíço Franco Francis Florim

1 mès 13 3/8 17 15/16 8 3/8 5 1/8 12 1/4 II 3/16
3 meses 14 7/16 17 11/16 8 1/2 5 7/8 13 111/4
6 meses 14 11/16 16 13/16 8 9/16 5 15/16 13 5/8 113/8

12 meses 14 /I6 15 5/8 8 5/8 13 5/8 11 1/2
OBS: Taxas válidas a partir dos próximos dois dias úteis

Taxas de câmbio
MCKOAS
Oólor
Ura Esterlina
Dólar Canadense
florim Holandês
Franco Francês
len Japonês
Libra Italiano
Mora) Alemão

COMPRA
43,690
98,721
37.650
22.627
10.684

0.18210
0,053970

24.998

VENDA
43.890
99,911
37,980
22.880
10.805

0.18410
0,054461

25,274

«PASSE COBERTURA
43,740
98,834
37,693
22.653
10,696

0.18231
0,054032

25,027

43,860
99,842
37,954
22,865
10,798

0.18397
0,054424

25,257

As taxas ocimo fixadas ontem, pelo Banco Centrei, às 16h30m do Rio, no
fechamento do mercado de câmbio brasileiro. As demais, tomam por base os
cotações do fechamento no mercodo de Nova Iorque:

Argentina
Áustria
Bélgica
Bolivia
Brosil
Gran Bretanha
Canadá
Chile
Colômbia
Dinamarca
Egito
Equador
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hong Kong
Itália
Japão
Líbano
México
Noruega
Peru
Portugal
Cingapura
Suécia
Suiço
Uruguai
Venezuela

Em USS
0,0006
0,0802
0,0353
0,0412
0,0228
2,2660
0,8637
0,0256
0,0231
0,1838
1,44
0,0368
0,2700
0,2450
0,0262
0.5211
0,2067
0,001238
0,004181
0,3046
0.0438
0.2056
0,003930
0,0199
0,4647
0.2402
0.6112
0.1186
0,2331

Em Cr$
0.0263
3,5200
1,5493
1,8083
1.0007

99.5425
37,9078

1,1236
1,0139

51.9570
63,2016

1.6152
11,8503
10.7531

1.1499
22.8711
9,0721
0.0543
0.1835

13,3689
1.9004
9,0238
0.1725
0.8734

20.3957
10,5424
6,6256
5,2054

10,2308

(O):

Brasilia — A receira tolal com o ICM —
Imposto sobre Circulação de Mercadorias —
no ano passado, foi de Ci$ 290 bilhões 800
milhões. Esse resultado representa um cresci-
mento real, em relação a 1978, de apenas 1,3%,
o que significa o segundo menor aumento da
década passada, só superior ao crescimento
verificado em 1971 sobre o ano anterior, que
foi de 1%,

O Rio de Janeiro, embora continue a ser o
segundo Estado da Federação, em termos de
participação no total arrecadado, com um
percentual de 11,2%, enquanto São Paulo
recolheu 43,4% do bolo do ICM, manteve a
tendência de queda, já verificada nos últimos
três anos. Em relação ao incremento real, o
Estado do Rio fechou o ano passado com um
crescimento negativo de 3,8% sobre o resulta-
do de 1978.0 total recolhido no Rio, em 1979,
foi de Crt 32 bilhões 800 milhões.

Defasagem

Em nota que acompanha os dados estatís-
ticos liberados ontem para a imprensa, o
Ministério da Fazenda ressalta que do total
apurado no ano passado não consta o impôs-
to gerado pelo movimento industrial e comer-
ciai do flm do ano, pois o recolhimento efeti-
vo, desse periodo, só será efetuado nos primei-
ros meses de 1980.

A Região Sudeste, que inclui, além do Rio
de Janeiro, os Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Espirito Santo, manteve a hegemo-
nia na arrecadação do ICM, com uma partici-
pação de 65,4% do total recolhido, enquanto a
Região Norte continua a ser a que menos
participa, com um percentual de apenas 1,4%.

Com relação à queda na arrecadação, em
termos reais, vale acrescentar que não foi
somente o Rio de Janeiro que sofreu uma
retração no volume da receita com o ICM.
Também os Estados do Paraná e Minas Oe-
rais e o Distrito Federal tiverem desempe-
nhos negativos, em valores reais, em relação
ao ano anterior, no total recolhido. Os resulta-
dos, respectivamente, foram de um cresci-
mento negativo de 6%, 0,3% e 0,7%, Também
em relação à receita de 1978, o Estado de São
Paulo apresentou um aumento, descontada a
inflação, de apenas 0,3%, com uma arrecada-
çáo de Crt 126 bilhões 300 milhões.

Os Estados que obtiveram os melhores
desempenhos, por outro lado, foram os de
Goiás, com um crescimento real entre o ano
de 1978 e 1979 de 19,4%, do Piaui, com um
aumento também real de 17,9%, do Espirito
Santo, com 17,7%,eAmazonas,comumincre-
mento real de 10,9%. Embora com esse resul-
tado, considerado excelente pelos técnicos, a
participação do Estado do Amazonas no total
da receita do ICM continuou a ser pequena:
0,7%.

Ainda em termos de participação no total
da arrecadação do ICM, após Sáo Paulo, com
43,4%, e Rio de Janeiro, com 11,2%, vêm o
Estado de Minas, com participação de 9,1%, e
Rio Grande do Sul, com 8,4%.

A receita com a arrecadação do Imposto
sobre a Renda, no ano passado, em valores
nominais, foi de Crt 195 bilhões 400 milhões.
No mesmo periodo, e também em valores
nominais, o IPI, (Imposto sobre Produtos
Industrializados) rendeu ao Governo federal
um total de Crt 162 bilhões 400 milhões.

Credireo]
BANCO OE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S A

C.G.C. 21562962/0001-04 - Sociedade de Capital Aberlo

IflGAMENTO DE DIVIDENDOS"
Comunicamos aos senhores acionistas que os dividendos relativos ao

2? semestre de 1979 serão pagos, a partir do dia OS de fevereiro próximo, á razão
de CrS 0,10 por ação, cumpridas, pois, as disposições da lei e do Estatuto do
Banco.

Observar-se-á para o pagamento referido o seguinte esquema:
I -Ações ordinárias nominativas - mediante credito em conta do acionista,

respeitado o que, nesse caso, prevê a legislação tributaria.
II • Ações preferenciais ao portador - nos locais relacionados abaixo, no horário

normal de expediente, mediante apresentação dos seguintes documentos:
Cautelas de ações
Cartão de identificação do contribuinte (CPF ou CGC)
Documento de identidade

Excluído o caso de anonimato, em que os dividendos serio pagos ao
portador das cautelas, o acionista poderá se fazer representar por procurador
devidamente habilitado a identificá-lo para os efeitos legais.

a) Locai
Nas praças abaixo relacionadas, nos endereços indicados:

BELÉM (PA)
Rua João Alfredo, 154

BELO HORIZONTE (MG)
Rua Espírito Santo, 485 • 3? andar
BRASÍLIA (DF)
Av. W 3 Sul -Q. 509 - Bl. C • lojas 71 e 75
JUIZ DE FORA (MG)
Rua Halfeld, 504 - 5? andar
PORTO ALEGRE (RS)
Rua Uruguai, 317/329
RECIFE e OLINDA (PE)
Av. Marquês de Olinda, 274, em Recife
RIO DE JANEIRO (RJ)
Rua Gonçalves Dias, 46 - 5? andar
SALVADOR(BA)
Rua Chile, 7

SÃO PAULO (SP)
Rua São Bento, 503 • 6? andar
VITÓRIA (ES)
Rua Jerónimo Monteiro, 279
NAS DEMAIS PRAÇAS, na agência local do Banco.

b) Tributação
.- Somente haverá retenção do imposto de renda na fonte, no caso de

anonimato ou de identificação com opção expressa do acionista;
Os dividendos não procurados até 120 dias após a publicação da ata da
Assembléia Geral Ordinária, que aprovar a distribuição dos lucros do
exercício de 1979, continuarão á disposição dos acionistas e ser-lhes-áo
pagos, independentemente de opção, com o desconto do imposto de
renda na fonte.

Belo Horizonte (MG), 29 de janeiro de 1980

- BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.
A Diretoria

Capre acaba 2a-feira e SEI
toma seu lugar em Brasília

São Paulo — Na próxima se-
gunda-feira, será extinta a Ca-
pre (Comissão de Coordenação
das Atividades de Processa-
mento Eletrônico), õrgáo do
Govemo federal que, durante
os últimos sete anos, coordenou
as atividades e a politica de
informática no pais. Todas as
suas atribuições serão absorvi-
das pela SEI (Secretaria Espe-
ciai de Informática) que se ins-
tala definitivamente em Brasi-
lia, naquele dia.

Ao transmitir ontem a Infor-
mação a cerca de 80 fabricantes
de computadores e periféricos,
o Sr Otávio Gennari Neto, titu-
lar da SEI, adiantou que será
assegurada a reserva de merca-

do para a faixa dos computado-
res médios, que é a lmedia-
tamente superior a dos mini-
computadores, já fabricados no
pais. Essa reserva, disse, é para
proteger a nascente industria
nacional, mas não para proibir
o ingresso de novas tecnologias
que venham aperfeiçoar e via-
bilizar a produção local.

APOIO
Anunciou, na ocasião, como

medida importante, a decisão
do Govemo de apoiar a pesqui-
sa e desenvolvimento de tecno-
logia de informática no Brasil,
que será executada através de
uma entidade a ser criada junto
à Digibrãs.

O objetivo é fomentar a pes-
quisa industrial, de componen-
tes, de software (tecnologia de
uso) e capacitação de recursos
humanos. Está em curso um
estudo para avaliação das ne-
cessidades de recursos para es-
sas pesquisas e, em março, já se
terá uma idéia dos valores a
serem investidos em 1980 e 81,

O presidente da SEI confir-
mou que o teto para as impor-
tações do setor de informática,
já solicitado, ê de 180 milhões
de dólares, sendo quase impôs-
sível conseguir algo acima dis-
so, diante das dificuldades bra-
sileiras no seu balanço de paga-
mentos.

-i?:\
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BANCO NAOONAl DA HABITAÇÃO

EDITAL
CONCURSO PARA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
Comunicamos aos candidatos aprovados nas provas eliminatórias do Concur-

so acima citado, que a prova de datilografia será realizada no dia 09 de fevereiro de
1980,nos locais e horários abaixo indicados, de acordo com os seus números de

LOCAL: RUA MÉXICO, n° 111 - 2° ANDAR
INSCRIÇÃO HORÁRIO
DE 06-00008 06-00247 7,00

06-00248 0640493 7,30
,0600503 0640713 8,00
0640717 0640885 8,30
0640890 0641064 9,00
0641068 0641311 9,30
0641312 0641565 10,00
0641568 0641723 10,30
0641724 0641938 11,00
0641939 0642177 11,30
0642178 0642423 12,00
0642425 0642590 12,30
0642592 0642792 13,00
0642799 0643041 13,30
0643042 0643204 14,00
0643208 0643446 14,30
0643449 06-03653 15,00
0643656 06-03842 15,30
0643848 0644152 16,00
0644159 0644393 16,30
0644394 0644623 17,00
0644624 0644899 17.30
0644909 0645139 18,00
Ò645144 0645401 18,30
06-05404 0645554 19,00

LOCAL: RUA DOUTOR PACHE DE FARIA, N° 45 — TÉRREO - MEIER
INSCRIÇÃO v HORÁRIO
DE 0645557 0645838 7,00

0645841 0646115 7,30
0646118 0646332 8,00
0646335 0646522 8,30
0646523 0646734 9,00
0646737 0646986 9,30
0646988 0647254 10,00
0647263 0647498 10,30
0647508 0647715 11,00
0647716 0647968 11,30
0647970 0648216 12,00
0648231 0648497 12,30
0648504 0648691 13,00
0648693 06-08942 13,30
0648955 0649157 14,00
0649159 0649326 14,30
0649328 0649542 15,00
0649543 0649781 15,30
0649787 0649999 16,00
06-10001 06-10255 16,30
06-10256 06-10503 17,00
JD6-10509 06-10748 17,30
06-10750 06-10996 18,00
06-10997 06-11243 18,30
06-11244 06-11462 19,00

A relação completa dos aprovados se acha à disposição dos interessados no
saguão de entrada do edifício-sede.

Os candidatos deverão comparecer com 15(quinze) minutos de antecedèn-
cia, munidos de Carteira de Identidade. Cartão de Identificação e caneta
esferográfica azul ou preta.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1980
a) Comissão do Concurso (P

CL
c-V BANCO CENTRAL DO BRASL

EDITAL

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

Para fins previstos no art. 60 da Lei n? 4.069, de
11,06,1962, torna-se público que devem ser apresentadas
para imediato resgate as Obrigações do Tesouro Nacional
• Tipo Reajustável e Letras do Tesouro Nacional, venci-
das no mês de janeiro de 1980.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 1980.

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

José Pais Rangel
Chefe

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR

CONCURSOS PÚBLICOS

A CNEN convoca o candidato José Manoel Losada
Parente, habilitado em concurso para o emprego de
Técnico de Contabilidade, a comparecer dentro de 72
horas, contadas a partir da publicação deste edital, ao
departamento de pessoal desta autarquia (Rua General
Severiano, 90, Botafogo, sala 323), a fim de submetei-
se a exame médico obrigatório. Esgotado o prazo
acima, o candidato será considerado desistente do
concurso, procedendo a CNEN à chamada do que se
lhe seguir na ordem de classificação. (P

A AGENCIADA CAIXA
UU DESHLAR EM MLÚPOUS

EMNOIAJWEMDA.
Anoteonovoendereçoda Caixa Econômica FederalemNUópolis,apartirde4*feverein):

AV.GETÚLIO VARGAS,
N1389/1393.

Eapareça.Temos sempre um desfile de bons negócios a apresentar a você.

.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Falecimentos

Rio de Janeiro

John Kitchenman, 57, em
Edimburgo, Escócia, após
prolongado período de hos-
pitallzaçáo. Era diretor da
Companhia Atlantic de Pe-
tróleo, no Brasil, onde esta-
va radicado. Nascido a 5/6/21
na cidade norte-americana
de Filadélfia, em cuja uni-
versidade se formou econo-
mista, para logo depois tra-
balhar na Atlantic Oil Com-
pany. Em 1950 escolheu vir
para o Brasil. Era casado,
desde 1964, com Adelaide
Vacani. Esportista, foi um
dos introdutores da pesca
oceânica no Brasil. De der-
rame cerebral.
Jandira Vargas Costa Ga-
ma, 78, na residência, em
Botafogo. Filha do ex-
Presidente Getúlio Vargas,
era casada com Rui da Cos-
ta Gama, oflcial-superior re-
formado da Aeronáutica. Ti-
nha dois filhos—a arquiteta
Edith Maria e o engenheiro
Getúlio — e os irmãos Alzira
Vargas do Amaral Peixoto e
Lutero Vargas. De edema
pulmonar. Foi sepultada no
Mousoléu da Familia Var-
gas, no Cemitério São João
Batista.
Virgínia Gouvêa de Mattos,
80, na residência, em Ipane-
ma. Carioca, prendas do lar,
viúva de Jaime Mattos Jr.,
sem filhos. De arterioescle-
rose generalizada. Sepulta-
mento às 9h no Cemitério
São João Batista.

Ivone Barcellos de Azeve-
do, 78, na residência, no
Méier. Carioca, prenda do
lar, viúva de Guilherme de
Azevedo, sem filhos. De der-
rame cerebral. Sepultamen-
to às lOh no Cemitério de
Inhaúma.
Aurélio Vieira de Castro, 70,
na residência, em Jacarepa-
guá. Carioca, industrial apo-

sentado, desquitado, sem fl-
lhos. De aneurisma cerebral.
Sepultamento às llh no
Parque Jardim da Saudade.
Sylvio Froes de Souza, 70,
na residência, em Copaca-
bana. Paulista, Industriario
aposentado, viúvo de Carla
Pires de Souza, tinha dois
filhos — Alberto e Luis Car-
los — e quatro netos. De
insuficiência respiratória
aguda. Sepultamento ás 9h
no Cemitério São Joáo Ba-
tista.
Florinda Cardoso de Carva-
lho, 69, na residência, em
Magalhães Bastos. Carioca,
tinha um filho — José Luis
— e quatro netos. De parada
cardíaca. Sepultamento às
9h no Parque Jardim da
Saudade.
Adilson Mendes de Olivei-
ra, 67, na Casa de Saúde
Santa Maria. Carioca, co-
mercianfe, casado com Filo-
mena Pinto de Oliveira, sem
filhos, morava em Botafogo.
De parada cardíaca. Sepul-
tamento às lOh no Cemité-
rio São João Batista.
Paulo César Ferreira de Oli-
veira, 66, na residência, em
Benfica. Carioca, funciona-
rio público aposentado, viú-
vo de Martha Ribeiro Casta-
nheiro, sem filhos. De lnsufl-
ciência cárdio-respiratória.
Sepultamento às Hh no Ce-
mitério Sáo Francisco Xa-
vier.
Odete Pereira da Silva, 59,
na Casa de Saúde Uranos.
Carioca, prendas do lar, ca-
sada com Joáo Augusto Sil-
va, tinha duas filhas — Flá-
via e Fernanda — e vários
netos, morava em Ramos.
De insuficiência coronária.
Sepultamento às lOh no Ce-
mitério Sào Francisco Xa-
vier.

Estados

Cláudio Martiniano Fer-
reira Selva, 67, em Recife.
Vlce-Reitor da Universidade
Federal Rural de Pernam-
buco, exerceu, antes, as fim-
ções de professor catedráti-
co de Engenharia Rural; au-
xiliar-acadêmico de Agricul-
tura de Pernambuco; assis-
tente de pesquisa do Institu-
to de Pesquisas Agropecuá-
rias; professor de Geometria
Descritiva e Desenho Técni-
co da UFRPE; assessor do
Reitor para Assuntos de Ex-
tensão Universitária, e pró-
Reitor de Ensino e Gradua-
ção e coordenador dos cur-
sos de Agronomia e Enge-
nharia de Pesca da mesma
Universidade. No Governo
do Estado, foi diretor do De-
partamento de Assistência
às Cooperativas, da Secreta-
ria de Agricultura. Era casa-
do com Mariza Lopes, tinha
três filhos—Cláudio, Carlos
Hipólito e Marilda. De ede-
ma pulmonar.
ManiUo Mantovani, 80, em
Sào Paulo. Era viúvo de Er-
melinda Mantovam, tinha fl-
lhos e netos. Sepultamento
no Cemitério do Brás.

Isabel Carvalho Xavier,
72, em Sâo Paulo. Era viúva
de Theodoro Xavier, tinha
filhos e netos. Sepultamento
no Cemitério da Conso-
lação.
Ana de Souza Lopes, 71, em
São Paulo. Era viúva de
Eduardo Lopes, tinha filhos
e netos. Sepultamento no

Cemitério de Vila Formosa.
Shirley de Lourdes Furlan
da Costa Pina, 39, em São
Paulo. Casada com Carlos
da Costa Pina, tinha três
filhos — Ricardo, Regis e
Renata. Sepultamento no
Cemitério do Morumbi.
Jandira Buck Pereira, 76,
em Curitiba. Casada com
Lothario Pereira, tinha qua-
tro filhos — Soma, Vera,
Márcia e Sérgio. De enfarte.
Zilá Cirne Lima Eichen-
berg, 69, em Porto Alegre,
na residência. Casada com o
médico Gert Eichenberg,
que foi Provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Por-
to Alegre durante 12 anos,

.era tia do Ministro da Agri-
cultura, Luís Fernando Cir-
ne Lima. Tinha cinco filhos

José Fernando, Rosaura,
Maria de Lourdes, Carlos
Edmundo, Carlos Eduardo

e oito netos. De derrame
cerebral.
Suely Lindenmeyer Almada
59, em Porto Alegre, na Be-
neficência Portuguesa. Gaú-
cha da Capital, funcionária
aposentada da Rede Ferro-
viária Federal, casada com
Gérson Cordeiro Almada, ti-
nha dois filhos e netos. De
câncer.
Alberto Falcão Carlan, 59,
em Porto Alegre, no Hospi-
tal Sào Francisco. Gaúcho
de Cruz Alta, comerciante,
casado com Terezinha Car-
lan, tinha duas filhas. De
câncer.

y

AVISOS RELIGIOSOS

SUZANA DUARTE ESCHHOLZ
(MISSA DE 7» DIA)

tA 

familia, sensibilizada, agradece as manifestações de
pesar e carinho recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida SUZANA e convida para a Missa que manda
celebrar em intenção de sua alma, amanhã, sábado, dia 2,
às 10:30 horas, na Igreja de São José da Lagoa — Av.

Borges de Medeiros n° 2735. (P

AAAAURY JORIO
(MISSA DE 7° DIA)

tA 

presidência, diretoria e os funcionários da
Riotur convidam parentes e amigos para a
missa de 7° dia em intenção de sua alma que
será celebrada, hoje, sexta-feira, dia 1o de"fevereiro, 

às 18:30 horas.: na- (greja-Sagrado Cora-_
ção de Jesus — à Rua Carolina Santos n° 143,
Méier. (P

ELOI SIMÕES BONNA

t 

Eunice Burlamaqui Simões Bonna, Edson Bur-
lamaqui Simões Bonna e Família, comunicam
a seus parentes e amigos, o falecimento de
seu filho e irmão. DR. ELOI SIMÕES BONNA,

ocorrido no dia 27 do corrente em Belém do Pará e
convidam para a missa de sétimo dia que será
celebrada em sufrágio de sua alma, no dia 02 de
fevereiro (sábado) às 18:00 h, na igreja São José da
Lagoa, na Av. Borges de Medeiros.

FREYCINET PERISSE

t 

Maria do Carmo Cortes Périssé, Fi-
lhos, nora e genro sensibilisados agra-
decem as manifestações de pesar re-

cebidas por ocasião de seu falecimento e
convidam os parentes e amigos para assis-
tirem'a mi.ssa de 7o dia amanhã dia 2
(sábado) às 9 horas na Igreja S.S. antiga Sé
Avenida Passos 50.

Maior vazão de Sobradinho
destrói produção de cebola
Petrolina — As plantações de

cebola à margem do rio Sào
Francisco estão sendo destrui-
das com o aumento de volume
de água em razáo da maior va-
záo da barragem de Sobradi-
nho, que passou a descarregar 7
mil 600 m3/seg. Os sindicatos
rurais se reúnem amanha para
discutir os problemas e avaliar
os prejuízos.

Os pequenos agricultores —
que ainda nào se recuperaram
das perdas do ano passado —
sáo os únicos prejudicados até
agora. Técnicos da CHESF ga-
rantem que a vazáo de Sobradi-
nho náo passará dos 8 mil
m3/seg„ mas as chuvas fortes e
continuas que continuam a cair
podem alterar o comportamen-
to do rio, acham os agricul-
tores.

BOM JESUS

Embora em Bom Jesus da
Lapa o rio continue a subir e já
existam quase 5 mil desabriga-
dos, a situação tende a se esta-
bilizar. informa o Secretário de
Administração José Raimundo
Marques. Em Carinhanha as
águas náo mais subiram. Na
cidade de Igreja Nova, no Baixo
Sâo Francisco alagoano, um di-

que se rompeu e foram destruí-
das 200 toneladas de arroz,
plantadas em 10 hectares.

Mesmo com o Município
ameaçado pela maior vazáo da
barragem de Sobradinho, o
Prefeito de Juazeiro, Sr Amai-
do Vieira do Nascimento, pro-
mete para este ano "o maior
carnaval da história. O carna-
vai de Juazeiro é o mais famoso
do interior da Bahia e, ano pas-
sado, não foi realizado por cau-
sa da grande enchente que cau-
sou graves problemas à cidade.
SÀO PAULO

Mesmo que aumentem as
chuvas nas próximas 48 horas,
o nível do rio Paraná a jusante
da Hidrelétrica de Jupiá náo
deverá ser alterado, o que evita-
rá maiores enchentes na regiáo,
garantiram ontem técnicos da
CESP. A vazáo de Jupiá e Ilha
Solteira está sob controle.

Em Presidente Epitáeio, onde
espera-se para hoje o ponto cri-
tico da enchente, o Prefeito He-
lio Gomes náo teme maiores
problemas. No Sudoeste paulis-
ta, nas cidades de Castilho, Pa-
norama, Paulicéia e Presidente
Epitáeio, mais de 300 famílias
desabrigadas pelas cheias fo-

ram atendidas pela Defesa Ci-
vil, mas o Major PM Milton Del
Piccolo — o coordenador —
acha que "ninguém, deve se
alarmar porque a açào do Go-
vemo na região é preventiva".
NO PARANÁ

No Noroeste paranaense o rio
Paraná está 4,5m acima de seu
nivel normal. Os prefeitos de
Querêncla do Norte e Porto Ri-
co decretaram estado de emer-
géncia. Duas pesseas morreram
no rio Paraná; uma criança de
dois anos caiu de um barco
quando sua familia era retirada
de uma das ilhas da região de
Terra Rica e ontem uma mu-
lher foi picada por uma cobra
trazida pelas águas em Querèn-
cia do Norte.

A Secretaria de Agricultura
confirma a perda do arroz plan-
tado em 2 mil hectares próxi-
mos à foz do rio Ivai, o que
corresponde a 6 mil toneladas
do produto. Se as águas subi-
rem mais um metro nos próxi-
mos dias, toda a safra de 32 mil
toneladas deverá se perder. A
Defesa Civil informa que, dos 6
mil habitantes das 51 ilhas do
rio Paraná, perto de 90% já fo-
ram retirados da área perigosa.

Flagelados comem só arroz e quiabo
Salvador — Mais de 1 mil e

quinhentas pessoas — entre
elas cerca de 600 crianças —
amontoadas em 15 pavilhões de
um centro de exposições de ani-
mais, alimentando-se apenas
com arroz e quiabo, com uma
única fossa sanitária e sem
perspectivas de saírem de lá
antes de um ano, é como vivem
os flagelados das cheias na ci-
dade mineira de Pirapora.

Em Januária, Município pró-
ximo, a situação é semelhante,
senão mais grave, porque os
dois afluentes principais do São
Francisco, o rio das Velhas e
Paracatu, lá desembocam. Em

Bom Jesus da Lapa, Município
baiano, o Prefeito André Noro-
nha pediu, sábado passado, que
o Govemo decrete estado de
calamidade pública — há 1 mil
800 flagelados cadastrados —
mas até ontem nâo tinha obti-
do resposta.

Nos três municípios ontem vi-
sitados a situação era bem dife-
rente dos relatórios otimistas
que o Geacap — Grupo Espe-
ciai de Assistência às Calami-
dades Públicas — remetia dire-
tamente para o Ministério do
Interior, em Brasilia.

Na realidade, a Sudene, que,
segundo o Sr Mario Andreazsa,

deveria suprir os municípios
afetados com mantimentos, até
ontem nào havia remetido se-
quer uma tonelada. Os prefei-tos náo receberam auxílio dos
governos de Minas e da Bahia e
procuram fazer o que podemcom seus recursos.

Tanto os Municípios de Pira-
porá, como Januária e Bom Je-
sus da Lapa, ainda nào se recu-
peraram dos prejuizos causa-
dos pelas enchentes de 1979,
considerada a maior dos últi-
mos anos. Cerca de 30% do nú-
mero de flagelados alistados
pelos Comitês de Defesa Civil
vem da enchente passada.

ANTONIO CAETANO DE QUEIROZ MONTEIRO

tSua 

familia sensibilizada, agradece as manifestações de pesar e carinho
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os parentes e amigos
para assistirem a Missa que manda celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, sábado, dia 02 às 10:00 horas na Paróquia da Ressureição. Rua

Francisco Otaviano, 99.

EAAILIA D'ANNIBALLE JANNIBELLI

t
(FALECIMENTO)

Sua Família, consternada, comunica o falecimento de sua querida EMILIA,
ocorrido ontem, e convida os parentes e amigos para o seu sepultamento a
ser realizado hoje, dia 1°, às 11 horas saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 1 para o Cemitério São João Batista. (P

t
JOSE OTHON PINTO

MISSA DE 7o DIA
Sua família, agradece sensibilizada as manifestações de pesar recebidas
pelo seu falecimento e convida os demais parentes e amigos para a missa
que será celebrada na Igreja de N. S. da Conceição e Boa Morte, à Rua do
Rosário esquina de Av. Rio Branco, às 10 hs. Do dia 4 de fevereiro, 2a feira. (P

JOSE THEDIAA BARRETO
(MISSA DE 7o DIA)

tSua 

família, sensibilizada, agradece as manifestações de pesar e carinho
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os parentes e amigos
para assistirem a Missa que manda celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, sábado, dia 2, às 11.30 horas, na Igreja Cruz dos Militares — Rua 1o

de Março, 36. (P

ALMIRANTE DE ESQUADRA

AAURILLO VASCO DO VALLE SILVA

t
(FALECIMENTO)

Hilda do Valle Silva, Helena Maria Mahoney e esposo, Manoel do Valle Silva
e senhora e Ana Maria do Valle Silva, desolados comunicam o falecimento
do seu queridíssimo esposo, pai, sogro e avô ocorrido ontem dia 31, às 2
horas tendo sido sepultado no Cemitério São João Batista. (P

KLEBER MOREIRA DA ROCHA
AAissa de 7° Dia

t 

Roberto, Shirley, Leonardo e Cláudio Moreira da Rocha, Nactivi-
dade Braga Moreira e Yayá, pais, irmãos, avó e madrinha
convidam parentes e amigos para a Missa de 7° Dia que em

intenção de sua alma será celebrada sábado, dia 2, às 10 horas, na
Igreja-de N. S. Aparecida, no Cachambi.

IO; O- ÇZK

JOHN
KITCHENMAN

As Diretorias da Companhia Atlantic de Petróleo e Empresa
Carioca de Produtos Qu únicos S/A, profundamente conster-
nadas, comunicam o falecimento do seu Diretor Financeiro e
amigo John Kitchenman, ocorrido ontem em Edinburgh,
Escócia.

Radiologista
só trabalha
em urgência

Sáo Paulo — Os radiologistas
estáo contra o ENAMP8: nào
mais atendem segurados, a náo
ser em casos de urgências ou
doentes hospitalizados. Eles to-
maram esta decisáo em assem-
bléia do Colégio Brasileiro de
Radiologia porque o INAMPS,
depois de ter aceitado desvin-
cular o preço dos filmes, redu-
ziu-lhes os honorários em 30%.

O Ministro da Previdência
Jair 8oares tentou contato on-
tem com os radiologistas para
que eles nâo começassem o mo-
vimento, mas o presidente do
CBR, médico Vanildo Ozelame,
diz ser isto impossível pois a
decisáo foi tomada em assem-
bléia. Entretanto, se diz ao in-
teiro dispor para dialogar com
o Ministro e o presidente do
INAMPS, Sr Harri Graeff.

As negociações entre o Cole-
gio Brasileiro de Radiologia e o
INAMPS começaram há dois
meses, depois que o preço dos
filmes de raios X sofreram um
aumento de aproximadamente
400% em 12 meses. A solução
acertada foi a desvinculação do
filme da Unidade de Serviço
paga como honorários peloINAMPS.

O presidente Vanildo Ozela-
me disse que segunda-feira o
Ministro Jair Soares anunciou
que o preço do'filme seria des-
vinculado. "Realmente, a des-
vinculaçào se deu, mas a tabela
de honorários sofreu uma redu-
ção de 30%. Dai a decisão de
iniciar o movimento".

Ministro diz ter
cumprido acordo
Brasilia—O Ministro da Pre-

vidéncia, Jair Soares, afirmou
não ter descumprido o acordo
feito com o Colégio Brasileiro
de Radiologia, que previa a des-
vinculaçào dos preços dos fil-
mes radiológicos das Unidades
de Serviço (USS), utilizadas pe-Ia Previdência para pagar, aos
hospitais e clinicas contrata-
dos, os serviços prestados ao
INAMPS.

Assinalou que o INAMPS pa-
gou no ano passado, somente
na área ambuiatorial, Cr$ 2 bi-
Ihões 570 milhões em serviços
radiológicos realizados por en-
tidades convenentes e que este
ano os mesmos serviços sairão
ao custo de Cr$ 6 bilhões 300
milhões, 147% a mais que em
1979.

Em relação à greve nacional a
ser iniciada hoje, conforme
ameaça feita pelo Colégio Bra-
sileiro de Radiologistas, o Mi-
nistro disse não acreditar que
ocorra. "Nós cumprimos o pro-
metido, desvinculando os pre-
ços dos filmes das Unidades de
Serviço", justificou.

Gouthier
deixa
o MAM

Na reunião de ontem à tarde
do Conselho Deliberativo do
Museu de Arte Moderna, o Em-
baixador Hugo Gouthier, coor-
denador da Comissão Geral de
Reconstrução, entregou o car-
go, por terminar o prazo de sua
administração, que ele qualifi-
cou de "árdua" em seu relatório
final.

Quatro novos membros to-
maram posse no Conselho Deli-
ber ativo: os arquitetos Sérgio
Bernardes, Wladimir Alves de
Souza e Maurício Roberto, e o
engenheiro João Carlos Vital. A
reuniào foi convocada para que
o Sr Hugo Gouthier fizesse sua
prestação de contas.

FIM DE MANDATO

Escolhido coordenador da
Comissão de Reconstrução em
julho de 1978, o Sr Hugo Gou-
thier, ao terminar seu mandato,
agradeceu ao ex-Governador
Faria Lima pelos Cr$ 19 mi-
Ihões doados e ao Governo fe-
deral pelos Cr$ 33 milhões 200
mil.

Informou que o MAM dispõe
de Cr$ 21 milhões 712 mil 372,52
para pagar Cr$ 20 milhões 644
mil 410,50 das obras já contra-
tadas, acrescentando que, para
terminar toda a reforma do mu-
seu, serào necessários mais Cr$
27 milhões 300 mil, a serem con-
seguidos através de novas doa-
ções.

Atriz nua
cabeceia
policial

Lisboa — A atriz brasileira
Maria das Neves, 31 anos. está
presa por ter desferido violenta
cabeçada num policial, atiran-
do-o contra a parede — ele está
internado com traumatismo
craniano — que tentava detê-la
quando vagava nua pelos corre-
dores do hotel onde está hospe-
dada em Lisboa.

Incomodados pela atriz Ma-
ria das Neves, que está desem-
pregada, em seus trajes de Eva,
hóspedes queixaram-se à ge-
rência do hotel, que chamou a
policia. Quando o agente se
preparava para algemá-la, Ma-
ria das Neves acertou-lhe a vio-
lenta cabeçada que o arremes-
sou contra a parede, fazendo-o
desmaiar.

MAPA DO TEMPO
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ANÁLISÍ SINÓTCA OO MAPA OO DCPARTAMEMTO NACIONAL OE MfttO.
ROLOGIA INTERPRETADO PílOJB. Mossa iropical mariti ma com chuvos ao Noi».
Oeste e Centro de Minas e Sáo Paulo Frente fira ao Norte do Bahia estendendo-se
no oceano. Nova frente fr ia sobreouruguai. ónllctctoné polar;/ centro aproximado
de 1013MB localizado o 26cS/380w.

NO RIO

O
NUBLADO

Parcialmente nublado a nublado.
Possivel instabilidade de corater local
ao entardecer. Temperatura em ligeiro
elevado. Ventos: Norte fracos Máxi-
ma, 33,7 Jocaropaguá; mínima, !9,4,
Alio do Boa Vista.

OS VENTOS

NORTE

Norte Fracos,

A CHUVA

Dodos complementarei de Estação
dimatnlcgica

Precipitação (mm)

últimas 2A horas
acumulada este mès
normal mensal
acumulada este ano
normal anual

00
87.2

136 5
87.2

1075.6

O SOL

25:
Nascer
Ocaso

5h33m
I8h40m

A LUA

O
CHEIA

Cheia nré o dia 8

O MAR

Mori»

Rio_._t.Si — Preamar. 2h 52m/ I 3m
e 14_.3m/0.0m. Boi «amar:
9h25 m/0.3m e 2lh43m/ O.Om.

Angto doi Reis — Preamar:
Ih28m/I.2m e 13. 39m' l.2m. Boiia-
mai; 9b 56nv3m e 22h O.Om/0.0m.

Cabo Frio — Preamar. 2h59m/l 2m
e I ._.3m/1.2m. Baixa-mar. 9h I5m/
3m c 21. 27m/0.0m.

Temperaturas

Dentro da boio
Fora da Barra

22.
22

TEMPERATURA NOS ESTADOS
Amaronas — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas. Temp.: estável. Ventos: Este

fracos. Mó». 32.6; min. 25.
Pará — Nub, a encoberto c/chuvas esparsas, lemp.: estável. Ventos: NE frocos.

Max. 31,4; min. 23,2.
Acre—Rondônia — Nub. a encoberto c/chuvas e trovoadas esparsas. Temp:

em declínio. Ventos: variáveis fracos. Máx. 30; mín. 22.
Roraima — Pte. nub. Temp.: estável. Ventos: NE frocos, Máx. 30. mín. 22.
Amapá — Nub. a encoberto c/chuvas e trovoadas esparsas. Temp.: estável.

Ventos: NE fracos. Max. 29,8; min. 23,4.
Maranhão ¦— Nub. a encoberto c/chuvas esparsas e trovoadas isoladas. Temp,:

estável. Venlos; NE fracos. Móx. 31,4; min. 25.2.
Piauí — Nub. ao Norte. Demais reg, nub. o encoberto c/chuvas esparsas.

Temp..- estável. Ventos: NE fracos. Máx. 31; min. 25,5.
Ceará — Nub a encoberto c/chuvas esparsas ao Sul. Demais reg. nub, lemp.:

eslavel. Ventos: E/NE frocos. Máx. 30,8; rnin. 25,6.
Rio Gde. do Norte — Nub. suieito a pancadas ocasionais. lemp.: estável

Ventos: NE fracos. Máx. 30,5; min, 26.
Paraíbo—Pernambuco — Nub. c/chuvos esparsas no período. Temp,: estável

Ventos- NE frocos. Máx. 30.2; min. 26,6.
Alogoat—Sergipe — Nub. o encoberto c/chuvas no período, TempTestavel

Vemos: N/NW fracos. Máx. 29,8; min. 25. ^-"
Bahia — Nub. no Sudeste do Estado Demais reg -iVub a encoberto c/chuval.

esparsas e trovoadas isoladas. Temp: estável. Venlos: N/NW frocos Máx. 27.8;
min. 22,6.

Moto Grosso — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas. Temp: estável. Ventos;
NW fracos. Máx. 28.5; min. 25,4,

Mato Grosso do Sul — Nub. a encoberto c/cliuvas esparsas. Temp.: estável.
Ventos: N/NW fracos.

Goiás — Nub. a encoberto c/chuvas esparsos e trovoadas isoladas no parte da
tarde. Temp.: estável. Ventos: NW frocos. Máx. 27; min. 21.

Distrito Federal—BR — Nub. a encoberto c/chuvas ocasionais e possíveis
trovoadas isoladas na parfe da tarde, Temp.: eslavel. Ventos; NW fracos. Móx.
26,6; min. 15.

'Minas Gerais — Nub. a ene, ainda sujeito a chuvas esparsas, principalmente,
ao Norte, Oeste e Centro. Temp,; estável. Ventos: N/L fracos. Máx. 28.9; min. 19,5.

Espírito Santo — Nub. Temp: lig._ elevação. Ventos; variáveis fracos.
Rio de Janeiro — Pte. nub. a nub. Possivel instab. de caráter local, ao

entardecer. Temp.: em íig. elevação. Ventos: Norte frocos. Máx. 33,7; mín. 19,4.
Sõo Paulo — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas e trovoadas isoladas. Temp,:

em elevação no inicio, declinandoapós. Ventos: NW fracos. Máx. 21,5; min. 18,6.
Paraná — Encoberto c/chuvas o trovoadas no período. Melhoria a partir do

Oeste do Estado. Temp.: em lig. declínio. Ventos: NW fracos. Máx. 27; mín. 21,8.
St° Catarina — Encoberto c/chuvas e trovoadas, passando a nub. c/chuvos

esparsas. Melhoria a partir doOesie. lemp.: em declínio. Venlos. Sfc fracos. Máx.
27,8; min. 21,8.

Rio Gde. do Sul — Nub c/chuv. espar., melhorando/partir SW. lemp,1 estável.
Venlos: S/SE frocos/mod. Máx. 26,4; min. 21,8.

O TEMPO NO MUNDO

Amsterdam, 9, Nublado, Atenas. 15, Cloro; Beirute. 12, Claro, Belgrado, 12. Cloro,-
Berlim, 6, Chuva; Bogotá, 18, Nublado, Buenos Aires, 31, Claro; Caracas, 27,
Nublado; Chicago, - 6, Nublodo; Copenhague, 3, Nublado; Curitiba, 27, Nubla-
do; Denposar, 32, Chuvo, Cairo. 16, Claro; Dublin, 9, Chuva; Frankfurt, 7, Chuva;
Genebra, 11, Nublado; Helsinqui, - 16, Claro; Hong Kong, 9, Nublado; Honolulu,
25, Claro; Jerusalém, 10, Claro; Lima, 26, Cloro; Lisboa, 16, Claro; Londres. 12.
Nublodo; Los Angeles, 21, Nublado; Madri, 13, Chuva; Manillo, 31. Nublodo;
México. D.F.. 25. Cloro; Miomi. 22. Nublado; Montreal, - 1 2, Claro, Moscou. - 19.
Neve, Novo Oéli, 22, Claro, Novo Iorque, 0, Nublado; Nicósia. 13, Claro;Oslo, -9.
Claro. Paris, 12, Nublado. Rio de Janeiro, 30. Nublado; Roma, 10, Nublado, San
Francisco. 13, Claro, San Juan. 31, Nublado; São Paulo. 28, Nublado.- Seul. - 9,
Claro; Singapura. 32, Nublodo; Estocolmo, -5, Nublodo, Tóquio. 10, Nublado.
Toronto, - 9. Nublado; Viena, 0, Nublado.

DR. COARACY DE MEDEIROS
(7 ANOS)

Sua família mandou celebrar ontem,
dia 31, missa pelo sétimo aniversá-
rio de seu falecimento.

t

WALTER BURNETT BUTLER
Os sócios e empregados da Desenvolvi-
mento Aluvional Ltda. expressam profunda
tristeza pelo falecimento de WALTER BUR-
NETT BUTLER em 31 de janeiro de 1980.

COMPOSITOR

NORIVAL C. TEIXEIRA
VALZINHO

(MISSA DE 7o DIA)

t 

Newton Teixeira e família, Nilva C. Teixeira, Cirene C. Teixeira, Yèdda
Pinheiro e filhos, as amigas de trabalho Zezé Gonzaga e Penha Tavares,
comunicam com profundo pesar o falecimento de seu irmão, tio, padrinho e
grande amigo — o inesquecível VALZINHO e convidam para a missa'de 7o

dia em intenção de sua alma, dia 04.02.80, segunda-feira, às 10:45 horas na antiga
Catedral Metropolitana (Rua Io de março — Praça Quinze).
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Falecimentos
Rio de Janeiro

John Kitcbenman, 57, em
Bdimburgo, Escócia, após
prolongado periodo de hos-
pitalizaçâo. Era diretor da
Companhia Atlantic de Pe-
tróleo, no Brasil, onde esta-
va radicado. Nascido a S/6/21
na cidade norte-americana
de Filadélfia, em cuja uni-
versidade se formou econo-
mista, para logo depois tra-
balhar na Atlantic Oil Com-
pany. Em 1950 escolheu vir
para o Brasil. Era casado,
desde 1964. com Adelaide
Vacani. Esportista, foi um
dos introdutores da pesca
oceânica no Brasil. De der-
rame cerebral.
Jandira Vargas Costa Ga-
ma, 78, na residência, em
Botafogo, Filha do ex-
Presidente Getúlio Vargas,
era casada com Rui da Cos-
ta Gama, oficial-superior re-
formado da Aeronáutica. Ti-
nha dois fllhos—a arquiteta
Edith Maria e o engenheiro
Getúlio—e os irmãos Alzira
Vargas do Amaral Peixoto e
Lutero Vargas. De edema
pulmonar. Foi sepultada no
Mousoléu da Familia Var-
gas, no Cemitério São João
Batista.
Virgínia Gouvèa de Mattos,
80, na residência, em Ipane-
ma. Carioca, prendas do lar,
viúva de Jaime Mattos Jr„
sem Alhos. De arterioescle-
rose generalizada. Sepulta-
mento às 9h no Cemitério
Sào João Batista.

Ivone Barcellos de Azevé-
do, 78, na residência, no
Méier. Carioca, prenda do
lar, viúva de Guilherme de
Azevedo, sem filhos. De der-
rame cerebral. Sepultamen-
to às lOh no Cemitério de
Inhaúma.
Aurélio Vieira de Castro, 70,
na residência, em Jacarepa-
guá. Carioca, industrial apo-

sentado, desqultado. sem fi-
lhos. De aneurisma cerebral.
Sepultamento às llh no
Parque Jardim da Saudade.
Sylvio Froes de Souza, 70,
na residência, em Copaca-
bana. Paulista, industriário
aposentado, viúvo de Carla
Pires de Souza, tinha dois
fllhos — Alberto e Luis Car-
los — e quatro netos. De
insuficiência respiratória
aguda. Sepultamento às 9h
no Cemitério São João Ba-
tista.
Florinda Cardoso de Carva-
lho, 69, na residência, em
Magalhães Bastos. Carioca,
tinha um filho — José Luis
— e quatro netos. De parada
cardíaca. Sepultamento às
9h no Parque Jardim da
Saudade.
Adilson Mendes de Olivei-
ra, 67, na Casa de Saúde
Santa Maria. Carioca, co-
merciante, casado com Filo-
mena Pinto de Oliveira', sem
fllhos, morava em Botafogo.
De parada cardíaca. Sepul-
tamento às lOh no Cemité-
rio São João Batista.
Paulo César Ferreira de 011-
veira, 66, na residência, em
Benflca. Carioca, funciona-
rio público aposentado, viú-
vo de Martha Ribeiro Casta-
nheiro, sem fllhos. De Insufl-
ciência cárdio-respiratória.
Sepultamento às ílh no Ce-
mitério São Francisco Xa-
vier.
Odete Pereira da Silva, 59,
na Casa de Saúde Uranos.
Carioca, prendas do lar, ca-
sada com João Augusto Sil-
va, tinha riuas filhas — Piá-
via e Fernanda — e vários
netos, morava em Ramos.
De insuficiência coronária.
Sepultamento às lOh no Ce-
mitério Sáo Francisco Xa-
vier.

Estados

Cláudio Martiniano Fer-
reira Selva, 67, em Recife.
Vice-Reitor da Universidade
Federal Rural de Pernam-
buco, exerceu, antes, as fun-
ções de professor catedráti-
co de Engenharia Rural; au-
xiliar-ácadèmico de Agricul-
tura de Pernambuco; assis-
tente de pesquisa do Institu-
to de Pesquisas Agropecuá-
rias; professor de Geometria
Descritiva e Desenho Técni-
co da UFRPE; assessor do
Reitor para Assuntos de Ex-
tensão Universitária, e pró-
Reitor de Ensino e Gradua-
ção e coordenador dos cur-
sos de Agronomia e Enge-
nharia de Pesca da mesma
Universidade. No Governo
do Estado, foi diretor do De-
partamento de Assistência
às Cooperativas, da Secreta-
ria de Agricultura. Era casa-
do com Mariza Lopes, tinha
três fllhos—Cláudio, Carlos
Hipólito e Marilda. De ede-
ma pulmonar.
Manillo Mantovani, 80, em
São Paulo. Era viúvo de Er-
melinda Mantovani, tinha fi-
lhos e netos. Sepultamento
no Cemitério do Brás.

Isabel- Carvalho Xavier,
72, em São Paulo. Era viúva
de Theodoro Xavier, tinha
fllhos e netos. Sepultamento
no Cemitério da Conso-
lação.
Ana de Souza Lopes, 71, em
São Paulo. Era viúva de
Eduardo Lopes, tinha filhos
e netos. Sepultamento no

Cemitério de Vila Formosa.
Shirley de Lourdes Furlan
da Costa Pina, 39, em São
Paulo. Casada com Carlos
da Costa Pina, tinha três'
filhos — Ricardo, Regis e
Renata. Sepultamento no
Cemitério do Morumbi.
Jandira Buck Pereira, 76,
em Curitiba. Casada com
Lothario Pereira, tinha qua-
tro fllhos — Sônia, Vera,
Márcia e Sérgio. De enfarte.
Zilá Cime Lima Eichen-
berg, 69, em Porto Alegre,
na residência. Casada com o
médico Gert Elchenberg,
que foi Provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Por-
to Alegre durante 12 anos,
era tia do Ministro da Agri-
cultura, Luís Fernando Cir-
ne Lima. Tinha cinco fllhosJosé Fernando, Rosaura,
Maria de Lourdes, Carlos
Edmundo, Carlos Eduardoe oito netos. De derrame
cerebral.
Suely Lindenmeyer Almada :
59, em Porto Alegre, ntrBe-
neficència Portuguesa. Gaú-
cha da Capital, funcionária
aposentada da Rede Ferro-
viária Federal, casada com
Gérson Cordeiro Almada, ti-
nha dois filhos e netos. De
câncer.
Alberto Falcão Carlan, 59,
em Porto Alegre, no Hospi-
tal São Francisco. Gaúcho
de Cruz Alta, comerciante,
casado com Terezinha Car-
Ian, tinha duas filhas. De
câncer.

AVISOS RELIGIOSOS

SUZANA DUARTE ESCHHOLZ
(MISSA DE 7» DIA)

tA 

familia, sensibilizada, agradece as manifestações de
pesar e carinho recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida SUZANA e convida para a Missa que manda
celebrar em intenção de sua alma, amanhã, sábado, dia 2,
às 10:30 horas, na Igreja de São José da Lagoa — Av.

Borges de Medeiros n" 2735. (P

AMAURY JORIO
(MISSA DE 7° DIA)

tA 

presidência, diretoria e os funcionários da
Riotur convidam parentes e amigos para a
missa de 7o dia em intenção de sua alma que
será celebrada, hoje, sexta-feira, dia 1o de

fevereiro, às 18:30 horas, na Igreja Sagrado Cora-
çáo de Jesus — à Rua Carolina Santos n° 143,
Méier. (P

ELOI SIMÕES BONNA

t 

Eunice Burlamaqui Simões Bonna, Edson Bur-
lamaqui Simões Bonna e Família, comunicam
a seus parentes e amigos, o falecimento de
seu filho e irmão, DR. ELOI SIMÕES BONNA,

ocorrido no dia 27 do corrente em Belém do Pará e
convidam para a missa de sétimo dia que será
celebrada em sufrágio de sua alma, no dia 02 de
fevereiro (sábado) às 18:00 h, na igreja São José da
Lagoa, na Av. Borges de Medeiros.

FREYCINET PERISSE

t 
Maria do Carmo Cortes Périssé, Fi-
lhos, nora e genro sensibilisados agra-' decem as manifestações de pesar re-

cebidas por ocasião de seu faiecimento e
convidam os parentes e amigos para assis-
tirem a missa de 7o dia amanhã dia 2
(sábado) às 9 horas na Igreja S.S. antiga Sé
Avenida Passos 50.

Maior vazão de Sobradinho GouMer
destrói produção de cebola 0 mam
Petrolina—As plantações de

cebola à margem do rio São
Francisco estão sendo destrui-
das com o aumento de volume
de água em razão da maior va-
zão da barragem de Sobradi-
nho, que passou a descarregar 7
mil .600 m3/seg. Os sindicatos
rurais se reúnem amanhã para
discutir os problemas e avaliar
os prejuízos.

Os pequenos agricultores —
que ainda não se recuperaram
das perdas do ano passado —
são os únicos prejudicados até
agora. Técnicos da CHESF ga-
rantem que a vazão de Sobradi-
nho não passará dos 8 mil
m3/seg.. mas as chuvas fortes e
continuas que continuam a cair
podem alterar o comportamen-
to do rio, acham os agricul-
tores.

BOM JESUS

Embora em Bom Jesus da
Lapa o rio continue a subir e já
existam quase 5 mil desabriga-
dos a situação tende a se esta-
bilizar, informa o Secretário de
Administração José Raimundo
Marques. Em Carinhanha as
águas nào mais subiram. Na
cidade de Igreja Nova, no Baixo
Sào Francisco alagoano, um di-

Flagelados
Salvador — Mais de 1 mil e

quinhentas pessoas — entre
elas cerca de 600 crianças —
amontoadas em 15 pavilhões de
um centro de exposições de ani-
mais, alimentando-se apenas
com arroz e quiabo, com uma
única fossa sanitária e sem
perspectivas de saírem de lá
antes de um ano, é como vivem
os flagelados das cheias na ci-
dade mineira de Pirapora.

Em Januária, Município prõ-
ximo, a situaçáo é semelhante,
senão mais grave, porque os
dois afluentes principais do São
Francisco, o rio das Velhas e
Paracatu, lá desembocam. Em

que se rompeu e foram destruí-
das 200 toneladas de arroz,
plantadas em 10 hectares.

Mesmo com o Município
ameaçado pela maior vazáo da
barragem de Sobradinho, o
Prefeito de Juazeiro, Sr Amai-
do Vieira do Nascimento, pro-
mete para este ano "o maior
carnaval da história. O cama-
vai de Juazeiro é o mais famoso
do interior da Bahia e, ano pas-
sado, não foi realizado por cau-
sa da grande enchente que cau-
sou graves problemas à cidade.
SÀO PAULO

Mesmo que aumentem as
chuvas nas próximas 48 horas,
o nível do rio Paraná a Jusante
da Hidrelétrica de Jupiá náo
deverá ser alterado, o que evita-
rá maiores enchentes na região,
garantiram ontem técnicos da
CESP. A vazão de Jupiá e Ilha
Solteira está sob controle.

Em Presidente Epitacio, onde
espera-se para hoje o ponto cri-
tico da enchente, o Prefeito He-
lio Gomes náo teme maiores
problemas. No Sudoeste paulis-
ta, nas cidades de Castilho, Pa-
norama, Paulicéia e Presidente
Epitacio, mais de 300 familias
desabrigadas pelas cheias fo-

ram atendidas pela Defesa Ci-
vil, mas o Major PM Milton Del
Piccolo — o coordenador —
acha que "ninguém deve se
alarmar porque a açáo do Go-
vemo na região é preventiva".
NO PARANÁ

No Noroeste paranaense o rio
Paraná esta 4,5m acima de seu
nivel normal. Os prefeitos de
Querència do Norte e Porto Ri-
co decretaram estado de emer-
gência. Duas pessoas morreram
no rio Paraná: uma criança de
dois anos caiu de um barco
quando sua familia era retirada
de uma das ilhas da região de
Terra Rica e ontem uma mu-
lher foi picada por uma cobra
trazida pelas águas em Queren-
cia do Norte.

A Secretaria de Agricultura
confirma a perda do arroz plan-
tado em 2 mil hectares próxi-
mos à foz do rio Ivai, o que
corresponde a 6 mil toneladas
do produto. Se as águas subi-
rem mais um metro nos próxi-
mos dias, toda a safra de 32 mil
toneladas deverá se perder. A
Defesa Civil informa que, dos 6
mil habitantes das 51 Ilhas do
rio Paraná, perto de 90% já fo-
ram retirados da área perigosa.

comem so arroz e quiabo
Bom Jesus da Lapa, Município
baiano, o Prefeito André Noro-
nha pediu, sábado passado, que
o Governo decrete estado de
calamidade pública — há 1 mil
800 flagelados cadastrados —
mas até ontem náo tinha obti-
do resposta.

Nos três municípios ontem vi-
sitados a situação era bem dife-
rente dos relatórios otimistas
que o Geacap — Grupo Espe-
ciai de Assistência às Calami-
dades Públicas —• remetia dire-
tamente para o Ministério do
Interior, em Brasília.

Na realidade, a Sudene, que,
segundo o Sr Mario Andreazza,

deveria suprir os municípios
afetados com mantimentos, até
ontem náo havia remetido se-
quer uma tonelada. Os prefei-tos nào receberam auxilio dos
governos de Minas e da Bahia e
procuram fazer o que podemcom seus recursos.

Tanto os Municípios de Pira-
porá, como Januária e Bom Je-
sus da Lapa, ainda náo se recu-
peraram dos prejuízos causa-
dos pelas enchentes de 1979,
considerada a maior dos últi-
mos anos. Cerca de 30% do nú-
mero de flagelados alistados
pelos Comitês de Defesa Civil
vem da enchente passada.

ANTÔNIO CAETANO DE QUEIROZ MONTEIRO

tSua 

família sensibilizada, agradece as manifestações de pesar e carinho
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os parentes e amigos
para assistirem a Missa que manda celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, sábado, dia 02 às 10:00 horas na Paróquia da Ressureição. Rua

Francisco Otaviano, 99.

EMILIA D'ANNIBALLE JANNIBELLI

t
(FALECIMENTO)

Sua Família, consternada, comunica o falecimento de sua querida EMILIA,
ocorrido ontem, e convida os parentes e amigos para o seu sepultamento a
ser realizado hoje, dia 1°, às .11 horas saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n°1 para o Cemitério São João Batista. (P

t
JOSE OTHON PINTO ^

AAISSA DE 7o DIA 
' '

Sua família, agradece sensibilizada as manifestações de pesar recebidas
pelo seu falecimento e convida os demais parentes e amigos para a missa
que será celebrada na Igreja de N. S. da Conceição e Boa Morte, à Rua do
Rosário esquina de Av. Rio Branco, às 10 hs. Do dia 4 de fevereiro, 2afeira. (P

JOSE THEDIAA BARRETO
(MISSA DE 7° DIA)

tSua 

família, sensibilizada, agradece as manifestações de pesar e carinho
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os parentes e amigos
para assistirem a Missa que manda celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, sábado, dia 2, às 11:30 horas, na Igreja Cruz dos Militares — Rua 1o

de Março, 36. (P

ALMIRANTE DE ESQUADRA

MURILLO VASCO DO VALLE SILVA

t
(FALECIMENTO)

Hilda do Valle Silva, Helena Maria Mahoney e esposp, Manoel do Valle Silva
e senhora e Ana Maria do Valle Silva, desolados comunicam o falecimento
do seu queridíssimo esposo, pai, sogro e avô ocorrido ontem dia 31, às 2
horas tendo sido sepultado no Cemitério São Joâo Batista. (P

KLÉBER AAOREIRA DA ROCHA
Missa de 7° Dia

t 

Roberto, Shirley, Leonardo e Cláudio Moreira da Rocha, Nactivi-
dade Braga Moreira e Yayá, pais, irmãos, avó e madrinha
convidam parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que em

intenção de sua alma será celebrada sábado, dia 2, às 10 horas, na
Igreja de N. S. Aparecida, no Cachambi.

JOHN
KITCHENMAN

As Diretorias da Companhia Atlantic de Petróleo e Empresa
Carioca de Produtos Químicos S/A, profundamente conster-
nadas, comunicam o falecimento do seu Diretor Financeiro e
amigo John Kitchenman, ocorrido ontem em Edinburgh,
Escócia.

Na reunião de ontem à tarde
do Conselho Deliberativo do
Museu de Arte Moderna, o Em-
baixador Hugo Gouthier. coor-
denador da Comissão Geral de
Reconstrução, entregou o car-
go, por terminar o prazo de sua
administração, que ele qualifl-
cou de "árdua" em seu relatório
final.

Quatro novos membros to-
maram posse no Conselho Deli-
berativo: os arquitetos Sérgio
Bernardes, Wladimir Alves de
Souza e Maurício Roberto, e o
engenheiro João Carlos Vital. A
reuniáo foi convocada para que
o Br Hugo Gouthier fizesse sua
prestação de contas.

Escolhido coordenador da
Comissão de Reconstrução em
julho de 1978, o Sr Hugo Gou-
thier, ao terminar seu mandato,
agradeceu ao ex-Governador
Faria Uma pelos Cr$ 19 mi-
lhões doados e ao Governo fe-
deral pelos Cr$ 33 milhões 200
mil.

Informou que o MAM dispõe
de Cr$ 21 milhões 712 mil 372,52
para pagar Crt 20 milhões 644
mil 41030 das obras já contra-
tadas, acrescentando que, para
terminar toda a reforma do mu-
seu, seráo necessários mais Crt
27 milhões 300 mil, a serem con-
seguidos através de novas doa-
çóes.

Radiologista
só trabalha
em urgêhcia

São Paulo—Os radiologistas
estáo contra o INAMPS: náo
mais atendem segurados, a não
ser em casos de urgências ou
doentes hospitalizados. Eles to-
maram esta decisão em assem-
bléia do Colégio Brasileiro de
Radiologia porque o INAMPS,
depois de ter aceitado desvin-
cular o preço dos filmes, redu-
ziu-lhes os honorários em 30%.

O Ministro da Previdência
Jair Soares tentou contato on-
tem com os radiologistas para
que eles náo começassem o mo-
vimento, mas o presidente do
CBR, médico Vanildo Ozelame,
diz ser isto impossível pois a
decisão foi tomada em assem-
bléia. Entretanto, se diz ao in-
teiro dispor para dialogar com
o Ministro e o presidente do
INAMPS, Sr Harri Graeff.

As negociações entre o Cole-
gio Brasileiro de Radiologia e o
INAMPS começaram há dois
meses, depois que o preço dos
filmes de ralos X sofreram um
aumento de aproximadamente
400% em 12 meses. A solução
acertada foi a desvinculação do
filme da Unidade de Serviço
paga como honorários peloINAMPS.

Censura
muda nome
de comédia

A Censura exigiu ontem a
mudança do titulo da peça de
Chico Anísio, em cartaz no Tea-
tro Vannucci desde o dia 17,
aceitando a troca de A Filha
da... para A Filha.... O censor,
que náo se identificou, infor-
mou ao teatro que estáo tam-
bém proibidos os anúncios da
peça na tevê e sugeriu recurso à
direção do órgão, em Brasilia.

O censor informou o veto à
diretora do Teatro Vannucci,
D Ingrid Thomas, que conse-
guiu dele a retirada apenas do
da do título. "Náo se pode, de
um momento para outro, mu-
dar um nome de uma peça, queestreou com publicidade libera-
da pela própria Censura", co-
mentou, acrescentando que o
teatro perderá muito dinheiro.
Chico Anísio falará do assunto
hoje, em entrevista coletiva.

Em Brasília, o diretor da Divi-
são de Censura, José Vieira Ma-
deira, disse desconhecer o veto,
atribuído ao Serviço de Censu-
ra do Rio de Janeiro.

Favelados
denunciam
policiais

A diretoria da Associação dos
Moradores do Morro de São
Joào, no Engenho Novo, acusou
policiais da 25a DP de provocarum incêndio que destruiu seis
barracos, durante caçada, na
tarde de quarta-feira, a ban-
didos.

Em nota, a associação afirma
que os moradores dos barracos
incendiados perderam tudo
que conseguiram "em anos de
trabalho e suor" e pede provi-
dèncias para que sejam identifi-
cados os responsáveis pelo in-
cèndio e indenizados os fave-
lados.

Na quarta-feira, policiais da
25a DP encontraram num bar-
raco quatro revólveres e algu-
mas trouxas de maconha e co-
meçaram a procurar os trafi-
cantes, com ajuda de um heli-
cóptero. Pouco depois, come-
çou um incêndio neste barraco,
que se alastrou a mais cinco
vizinhos, destruindo-os total-
mente.

MAPA DO TEMPO

jr-TgTT-J. .á^r-i-in V- 1/ ¦-

VENIO ?
-( NfvOA

fBENTE FRIA'
CHUVAS

ANAUSl SINOTICA 00 MAPA OO MPARTAMENTO NACIONAL Di METIO-
ROIOGIA INTERPRETADO PílO JB. Mossa tropical marítimo com chuvas ao Norte,
Oeste e Centro de Minas e Sào Paulo Frente fira ao Norte da Bahia estendendo-se
no oceano. Nova frente fria sobre o uruguai anticiclonepolorc/oentroaproximodo
He 1013MB localizado a 26°S/38°w.

NO RIO

O
. NUBLADO

Parcialmente nublado a nublado
Possivel instabilidade de caráter local
oo entardecer. Temperatura em ligeira
elevarão. Ventos: Norte frocos Mcui-
ma. 33,7 Jacarapaguò; mínima, 19,4.
Alio da Boa Vista.

OS VENTOS

NORTE

Norte fracos

A CHUVA

Dados complflmentorrís oa fotacóo
climatologia

Precipitação (mm)

últimas 24 horas
acumulado este més
normal mensal
acumulodoesteano
normal anual

0.0
67 2

1365
87.2

1075 8

O SOL

&
Nas:er
Ocoso

5h33m
I8h40m

A LUA

O
CHEIA

Cheia até o dio 8

O MAR

Rio/NiHrii 
'— 

Preamar- 2h 52m/ 1.3m
e I 4h43m/0.0m. Bai «o mor-.
9h25m/0.3m e 21h43m/ OOm

Angra dot Reti — Pteamor:
Íh28m/I 2m o 13h39m' I 2m. BaUa-
mar. 9h 56m/3m e 22h 0 Om/O.Om.

Cabo Frio — Pmamar. 2h59m/l 2m
e I4h43m/I.2m. Bai«a-mot: 9h 15mJ
3m e 2lh27m/0 0m.

Temperaturas

Dentro da baia
Fora do Barra

22
22

TEMPERATURA NOS ESTADOS
Amazonas - Nub. a encoberto c/chuvas esparsas temp estável Ventos: fsmt

fracos. Máx. 32.6; mín. 25.
Pará —Nub. a encoberto c/chuvos esparsas lemp estável. Ventos NE f roço».

Máx. 31,4; mín. 23.2.
Acre—Rondônia — Nub. a encoberto c/chuvas e trovoadas esparsas Temp.*

em declínio. Ventos: variáveis fracos. Máx. 30; mín. 22.
Roraima — Pte. nub. Temp.: estável. Venlos NE fracos. Máx. 30; min. 22
Amapá -- Nub a encoberto c/chuvas e trovoadas esparsas. Temp.; estovei.

Ventos: NE Irocos. Máx. 29.8; mín. 23,4.
Maranhão— Nub. a encobertoc/chuvas esparsas e trovoadas isoladas lemp.:

estável. Ventos: NE fracos. Máx. 31,4; mín. 25,2.
Piauí •— Nub. ao Norte. Demais reg. nub. a encoberto c/chuvas esparsas.

Temp: estável. Ventos: NE fracos. Más. 31; mín. 25.5.
Ceará -- Nub. a encoberto c/chuvas esparsas oo Sul. Demais reg. nub. lemp r

estável. Ventos: E/NE frocos rVóx. 30,8; mín. 25.6
Rio Gde. do Norte — Nub. sujeito o pancadas ocasionais, lemp. estável

Ventos: NE frocos. Máx. 30,5; mín. 26.
Paraíba—Pernambuco Nub. c/chuvas esparsas no período lemp ; estável.

Ventos: NE Irocos. Máx. 30,2. min. 26,6.
Alagoas—Sergipe — Nub. a encobertoc/chuvas no período Temp: estável.

Ventos: N/NW fracos. Máx. 29,8, mín. 25.
Bahia — Nub. no Sudeste do Estado. Demais reg. nub. a encoberto c/chuvos

esparsas e trovoadas isolados. íemp.-. estável. Ventos: N/NW frocos. Máx. 27,8;
mín. 22,6

Mato Grato — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas. Temp.: estável. Ventos
NW fracos. Máx. 28,5; mín. 25.4.

Mato Grato do Sul — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas. Temp.: estável.
Ventos: N/NW fracos.

Goiát -~ Nub. a encoberto c/chuvos esparsas e trovoadas isoladas na parte da
tarde. Temp.: estável. Ventos: NW fracos. Máx. 27; m(n. 2t.

Distrito Federal—-BR - Nub. a encoberto c/chuvas ocasionais e possíveis
trovoadas isoladas na parte da tarde. Temp: estável. Ventos: NW frocos Máx
26,6; mín. 15.

'Minas Gerais — Nub. a ene. ainda suieito a chuvas esparsas, principalmente,
ao Norte, Oeste e Centro Temp.: estável. Ventos: N/L fracos. Máx. 28,9; mín. 19,5.

Espirito Santo — Nub. Temp.: lig. 'elevação. 
Ventos; variáveis frocos.

Rio de Janeiro — Pte. nub. a nub. Possivel inslab. de caráter locol, ao
entardecer. Temp.: em lig. elevação. Ventos: Norte fracos. Máx 33,7; mín. 19,4.

São Pauio — Nub. a encoberto c/chuvas esparsas e trovoadas isoladas. Temp.:
em elevação no início, declinando após. Ventos: NW fracos. Máx. 2!,5; mín. 18,6.

Paraná - Encoberto c/chuvas e trovoadas no período Melhoria a partir do
Oeste do Estado. Temp.: em lig. declínio. Ventos- NW frocos. Máx. 27; min. 21,8.

St0 Catarina — Encoberto c/chuvas e trovoadas, passando a nub. c/chuvas
esparsas. Melhoria a partir do Oeste Temp: em declínio. Ventos: SE frocos. Máx
27,8; mín. 21,8.

Rio Gde. do Sul — Nub. c/chuv. espar., melhorando/partir SW. Temp.. estável.
Ventos: S/SE ftacos/mod. Máx. 26.4; min. 21,8.

O TEMPO NO MUNDO
Amsterdam, 9, Nublado; Atenas, 15, Claro; Beirute, 12, Cloro; Belgrado, 12. Claro.
Berlim. 6. Chuvo; Bogotá. 18, Nublado; Buenos Aires, 31, Cloro; Caroços, 27,
Nublodo; Chicogo, - 6. Nublodo; Copenhogue. 3, Nublado; Curitiba. 27, Nublo,
do; Oenposar, 32, Chuva, Coiro, 16, Claro,- Dublin, 9, Chuvo; Frankfurt, 7. Chuvo,
Genebra, 11, Nublodo; Helsínqur, - 16. Claro. Hong-Kong, 9, Nublado; Honolulu.
25, Claro; Jerusalém, 10, Cloro; Umo, 26, Cloro; Lisboa, 16. Claro; Londres, 12.
Nublodo; los Angoles. 21, Nublado; Madri, 13, Chuva; Manilla, 31. Nublado;
México, D.F., 25. Claro; Miami, 22, Nublado; Montreal, - 12, Cloro; rVtoscou, - 19.
Nove; Novo Deli, 22, Claro, Nova Iorque, 0, Nublado; Nicásia, 13. Cloro;Oslo, - 9
Claro; Paris, 12, Nublado; Rio de Janeiro, 30, Nublado; Pomo, 10, Nublado; San
Francisco, 13, Claro; San Juan, 31, Nublodo.- Sáo Paulo, 28, Nublodo; Seul, -9,
Cloro; Singapura, 32, Nublado, Estocolmo, -5, Nublado. Tóquio, 10, Nublado,
Toronto. -9, Nublado; Viena, 0, Nublodo.

DR. COARACY DE MEDEIROS
(7 ANOS)

• Sua família mandou celebrar ontem,
I dia 31, missa pelo sétimo aniversá-

rio de seu falecimento.

WALTER BURNE7T BUTLER
Os sócios e empregados da Desenvolvi-
mento Aluvional Ltda. expressam profunda
tristeza pelo falecimento de WALTER BUR-
NETT BUTLER em 31 de janeiro de 1980.

COMPOSITOR

NORIVAL C. TEIXEIRA
VALZINHO

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Newton Teixeira e família. Nilva C Teixeira, Cirene C. Teixeira, Yêdda
Pinheiro e filhos, as amigas de trabalho Zezé Gonzaga e Penha Tavares,
comunicam com profundo pesai o falecimento de seu irmão, tio, padrinho e
grande amigo — o inesquecível VALZINHO e convidam para a missa de 7°

dia em intenção de sua alma, dia 04.02.80, segunda-feira, às 10:45 horas na antiga
Catedral Metropolitana (Rua 1o de março — Praça Quinze).
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Montarias para as
reuniões do fim
de semana na Gávea

Foto de Jo«* Camilo do Silvo

SÁBADO
,,' ,!• PÁKO—6» MhOO —1,200metro» —
* Cf$68.000,00 Kg.

.1—1 NumberOne, J.Ricordo Im55
i . 2—2 QualityPlace.A.Oliveiro... 2 57

3—3 ElrWodrugador.R.Silvo 3 54
4 Think, E. Ferreiro 4 54

I- 4—5 DoctorSnow,J.M.Silvo 5 54
Don Manolo, P. Vignolas 6 54

> •ypARK)— oil4h30 —1.600 rrctrot CrS
i 71.000,00 — (1° PARK) 0A DUPLA-

, IXATA) Kg.
II 1—1 MilonezJ, Pinto 1 56
tt 2 lagos,A.Oliveira 2 56
, , 2—3 KoTamounJ.Ricardo 3 56
'*¦• 4 Gentry.R.Frelre 4 56
l . 3_5 Guamissu, D. Guignoni 5 56
i » 6 Soter.C. Xavier 6 56

4—7 Sagoris,J.M.Silva 7 56
' 8 Demanche.E.R.Ferreiro 8 56

—J» PÁKO—6» 15h00 —1.300 metro» —
CrS 78.000,00 Kg.

•¦,1—1 Fino Trato, J. Pinto 1 56
«. • 2 Soure.F.Corlos 2 55

2—3 Alinhodo,F.Esteves 3 55
Estimado Amigo, J. M Silva 4 53

3—5 Ooily.F. Pereira 5 55
61 mbó.W.Gonçalves 6 55

4—7 Elals.J. Ricardo 7 55

..4" PÁREO—Àil5h30 —1.000 metro» —
Cr$95.000,00 Kg.
1—1 MissSambola, M.Alves 1 55

2 Benino.J.F.Frago 2 55
2—3 Sumaré, A. Oliveira 3 55
3—4 Vissage.E. B.Queiroz 4 55

HirtyHoo.A.Romos 5 55¦4,>-4—6 long Love, F. Esteves 6 55
Típica.J.M.Silva 7 55

S*PAREÔ— «4» I6h00 —1.300metro.—
CrS 78.000,00 Kg.
|—I Fil.W.Gonçalves 56

2 Gionina.A Abreu 56
2—3 Kom.P.RochaP 56

4 Jesse Jane, G.F. Almeida 56
3—5 Epernoy, F. Esteves 56

6 Regret.E. freire 56
4—7 Esmerald,J.M.Silva 56

8 GinFizz,J.Pinlo 56

4» PAREÔ—Ai I6h_0 —1.300 metro» —
CrS 58.000,00(2° PAREÔ DA DUPLA-
ÍXATA) Kg.
1—I Foncier.E. Ferreira  1 57

2 CzarPIcbei.F.Arauio  2 57
2—3 Brigond,J.Pinlo  3 57

4 Rebote, D. Guignoni  d 57

3—5 E»clusivo. A. Ferreiro 58
6 Bahar,J.Ricardo 57

4—7 üjnwrck.J. Queiroz 56
Darello.E. Freire 57
Biarassu.A.Abreu 57

7° PÁREO-À» 17h00—1.400 nwtm CrS
98.000,00 (HANDICAP EXTRAORWNÁ.
RIO) Kg
I —I GráoParó, T.B.Pereira 50

2 lornSawyer,G.Meneses 53
2—3 OuGuesclin.G.F.AImeida... 52

3, Tulankan, F.Pereira 60
3—4'AtopSin.J.Ricardo 53

Ilozone, A.Ramos 54
4—6 QuolityStreet.AOliveiro 54

Argot.E.Fcrreiro fl 53
Kubrick,J.Queiroz 50

8-PAREO-As I7h30—!.600metro»CrS
68.000,00 Kg
I—1 Aristarco, F.Esteves 54

2 Moresco, A.Ferreira 55
2—3 Filmador, J.Ricardo 54

TaironJ.dWalta 57
3—5 Quortzo.A.OIiveiro 57

Ouadritlion.E.Ferreira.. 54
OldenTimes.J.Pinio 57

4—7 St.Damien. J.M.Silva 55
8 Escordillo, P.Vignolas 54

10 Jovino.LGonzalez 10 54

9° Páreo-Á» 18h00 —1.100 metro» CrS
68.000,00 Kg.
I—1 Bob*s Day E.R. ferreiro 57

. 2 MixuongoF. Pereiro 57
2—3 AjuruA.Hodecker 57

4 HarmoJ.Queiroz 57
3—5 YnaelP.Vignolos 57

6 Sol do leblon G. F. Almeida 57
4—7 OlavacJ.Ricardo 57

JoproE. Marinho 57
Príncipe Herdeiro R. Carmo 57

10» Pdrw-A» I.8K30—1.300mrjtra»CrS
48.000,00 (3° PAREÔ OA DUPLA — EXA-
TA) Kg.
1—1 PoletoG Meneses 56_

GangForwardF.Pereira 56
GuatosG. F. Almeida 58

2—4 GrabberJ. Ricardo 58
IspoinL. Corrêa 54
ZaisanC. Rensabem 55

3—7 TycoonJ. Malta 55
8 CovaignacR.Freire 53
eabySingJ.R.Oliveira 12 55

4—9 1'amSorryA.líomos 58
10 Paulão E.B.Queiroz 10 53
11 CampogrossiLMaia II 55

DOMINGO
1° PAREÔ-A» !4h — 1.600 mtt™ —
GS68.000.00 Kg.

1 — 1 Ticket, F. Esteves 56
2-2 FogodePalha,J.Pinlo 56
3-3 lapix, J.Ricordo 57

4 KingBraza,J.M.Silva 56
4—5 Gaius,R.Freire 56

6 fambino,F.Pereira 56

2» PAREÔ — A» UKJOm — 1.300
—CrS 78.000,00—l"E«oto

. 1—1 BienHelodo-.U.ÍAeireles
2 Dessaino.E. Ferreira

2—3 Urgence.G.F. Almeida
4 RubyTuesday.E.Freire

3—5 BrozilianRoseJ.F.Fraga
6 Tailor-Made.F.Pereiro

4—7 Bolive,J.M.Silva
JockBlockJ.Queiroz

btévinho.P. Fignolas

K9-
56
56
56
56
56
56
53
56
56

Ramallah A. Oliveira
KatmanduJ.R.Oliveiro

2—i Khaled F. breves
Piccolomondo E. B. Queiroz
ElDucodoJ.Ricardo" NunoJ. Escobar

3—7 Todavia No J.M. Si Ivo
HossgorF. Pereira
Chotolinho D. Neto

Martim Pescador M.Andrade...
4-10 TucanoBóioF.Silva

11 BaccioD'AgnoloT.B. flei"
12 ArequitoJ.Queiroz

13 56
56
56
56

10 56
II
13 56
13 56

3» PÁREO — .A. 15h — 1.000 mire» —
Ct$ 98.000,00 — Provo Eipecial de Ui-
<*> Kg.
I—1 Bei, E.R. Ferreira 1 55

Bilron.W.Gondjalve» 2 55
S—3 Oblio.F.Lemos 3 55

Quinn,J.Ricardo 6 55
3—4 Zò-Rey,Jz.Garcia 4 55

5 Luggano.F.Esteves 5 55
*—6 Hurdler,J.Pinlo 7 55

«¦ PÁREO — à» I5h30m —1.000 metro»
— CrS 48.000,00 — INICIO DO CONCUR-
SO Kg.
1--1-QuarterWind. J.M. Silvo I 57-"' " JuventudeU. Meireles 8 55

2 JeroldoW. Gonçalves 2 58
S—3 Cabuion P. Teixeira 3 57

ThebanusR.Freire 4 58
Chiqueza P. Vignolas 5 55

3 -6 Rad6nJ.Ricardo 6 56
DinostyO.Rodrigues 7 55
BluexLMoio 9 58

4—9 RevelG.F.AImeida 10 57
10 SadolgioR.Silvo II 56

¦J»PÁREO—àt I6h —1,300metro»— CrS
68.000,00 Ka
1—I MoboíbaJ.M.Silvo 1 57

2 AmaporàG. Meneses 2 57
2—3 DilmaJ.Pinto 3m57

4 ArpistaF.Esteves 4 56
3—5 TaceiraG.F. Almeido 5 57" TheGiorgioARamos 7 56
4—6 SlalusFillyJ.Malla 6 í.

V PÁREO — àt 16h30m — Í.300 metro»
—CrS 78.000—T EXATA— Kg.

,1—1 AlandezG. F.Almeida  1 56

7° PAREÔ — A» 17h — 1.000 natra» —
CrS 58.000,00 Kg.

I —1 Abecè, P.GIgnolas 1 57
2 Ranito, A. Ferreiro 2 58

2—3 Sporobulus.W.Gonçnlve» 3 57
4 Avalé, T. B. I-Vreiro 4 57

3—5 Rucay, R. Freire 5 56
6 Fabino,J.Ricardo 6 57

4—7 Enidro.G.F. Almeido. 7 56
S.Zosimus.S.Silvo 8 57

8° PAREÔ—A» I7h30m —1.600 metro»
—CrS 58.000,00 Kg.
1-1 Wilz, J.Escobor 1 57

2 Bajiro,E.Alves 2 55
2 BandcJ.Reis 3 54

2—3 Bamborial,J.Ricordo 4 57
Marcolino.A.Ramos 5 56

3—5 farno,F.Pereira. 6 57
Degallium, F. Silva 10 54
Tuins,J.Queiroz 7 58

4-7 KangHI.G.Menesm 8 55
8 Improvisor.C.Morgado 9 54

9" PÁRÉO-À» 18h —1.600 imho» —
CrS 78.000,00— kg.
I—1 Geller, F.Esteves 1 55

2 Union Vollcy, G.F. Almeida 2 55
2—3 PatoBtanco.W.Gonoalvi»... 3 55

4 Blue Price, A. Ramos 4 55
3—5 Dylhos, A. Oliveiro 5 56

Tuviento, M.C. Porto 6 55
4—7 Demigod,J.M.Silva 7 56

Acomá,J.Escobor 8 55

10» PÁREO— àt 18h30m—1.100metro»
—CrS 68.000,00—3° EXATA— kg.
1—1 U)bodoAiVir,M.C.ftx1o 1 57

2 FolibeloJ.M.Silva 2 57
2—3 Fireside.F. Pereiro 3 57

4 Greal Blood, A. Ramo» 4 57
3—5 Comandante Skiddy,
F.Araujo  5 56/2

6 Sabugoso, D. Guignoni 6 57
4—7 FrilzHeinzJ.Queiroz 7 57

SineDie,M.Andrade 8 57
Hepacoré, A. ferreira  9 57

SEGUNDA-FEIRA
í» PAREÔ — >i» 20h — 1.300 metro. —
CrS 58.000,00 Kg.
1-1 MuzinaDocha.F. Pereiro 57

_.2— 2 Happy Caravon, A. Oliveira 58
3—3 D'Apoio, F. Esleves 54

4 Beibi,G.F.Almeida 58
4—5 GayConquest,J.Pinlo 56

6 Dogesa,W.Gonçalves 54

T PÁREO —d» 20h30m — 1.300 metro»
— CrS 58.000,00 — 1° Póreo do Dupla-
bata— Kg.

1—1 Kamo, J.Pinlo 57
2 Babilônio,J. Mollo 57

2—3 Venezo.M Alves 58
4 Honoris.Jz.Garcia 57

3—5 ZordóliaG.F.Almeida. 58
6 Czorlvon,R.Silva 57

Greenness.D.Neto 57
Quibdó.MG.Santos 56

EiEO 

— A» 21 h — 1.600 nwtro» —
1.000,00 — Inicio do Concurso de 7
™¦* Kg.

.1/1 Plotino. F.Esteves 54'¦ 
2 Emerillon.J.Ricardo 54

.2—3 Trovatore,G.F.Almeida 56
-,.4 Avanço.T.B.Pereiro 4 52/0
3—5 RumoJ. Pinto 58

Debarek.J. Malta 54
Smash, R. Macedo 58
Phoiçal, A. Romos 53

r PÁREO — At 21 h 30m 1.000
METROS—CrS48.000,00 Kg

1—1 legalpo.W.Gonçolves 55
2—2 Domiào.J.Mendei 53

3 OldFellow, J.Ricardo 58
3—4 Anolil.F.Mocedo 54

5 TantalusJ.Esteves 54
t 4—6 Mil Contos, F.Esteves 53

7 Brosa$'Strealt.F.Arau|o 52

S* PAREÔ —AS 22 h —.1.300 METROS —
CrS 78.000,00 — 2° PAREÔ DA DUPLA-
ÍXATA Kg
I—1 Motrera, J.Pinlo  1 55

2 Gelion.Ína,A.Ramos  2 55
2—3 Urbo.E.Freire  3 54

Ofil.nda, J.M. Silva S5
3—5 LoFoby, F.Esteves 55

Colispera, F.Pereira 55
Langoustine, A. Ferreira 55

4—8 Retilha,LMaia 55
9 Ofanio.A.Oliveiro 55

10 Oanaraby, J.Ricordo 10 55

6° PÁREO -Ai _2h30m — 1.000 metro»
—Cr$ 68.000,00 Kg.

I—1 Bandodo Lua, J.Queiroz 57
2—2 El Relâmpago, A. Ferreiro.... 57

SnowXelim,LMaia 56
3—3 EscudoReol,J.M.Silva 56" KukiBor,T.B.Pereiro 57
4-^J HalJourdon.M.C.Porto 57

LoçoFirme.U.Meireles 57

T PÁREO - A» 23h -1.600 metro» —
CrS 68.000,00 Kg.

1—1 ActinioJ. Esteves 57
2—2 Aiglon, O. Rodrigues 57

Jarbas, A. Ferreira 57
3—3 Balduino,J.M.Silva 56

4 Mil_cesr_,E.Marinho 57
4—5 Anhumos.S. Silva 55

Trynig.G F.Almeida 57
Re. da Noite. U/Meireles 57

B» PAREÔ — A»23h30m — l.lOOmeh-oe
—CrS 58.000,00— Kg.

I—1 Phelita, J.Ricordo 55
2-2 Snosuka, D. Neto 55

3 Indicação,J.M.Silvo 56
3—d Ukraine, 0, Guignoni 56

5 Variante.F. Araújo 56
4—6 Tatinha.P.Vignolas 56

7 Damoisel.G.F.Almeida 58

9° PAREÔ—A» 23h5Sm —1.000 natra»— CrS 48.000,00 —3° Pdrae de Dupla-
Eiota Kg.

1—1 Ti morous.L Corrêa  56
I UrafJ.M.Silvo  58

2—3 Jordineli.J.Mendes  56
4 Dimeu.E.-Marinho  58
4 Aiaro.F. Mocedo  10 57

3—5 Duto, O.F. Graça  58
6 YulopoJ. Esteves  58

4—7 Xorro.G.F.AImeida  58
Doya.F.Silva  55
Krippo.R.Silvo  55

i s

E FÁCIL ALISTAR-SE
Nos 6 primeiros meses do ano em que completar
.8 anos de idade, você deverá procurar a Junta de
Serviço Militar de seu bairro, com a Certidão de
Nascimento e duas fotografias 3x4, recebendo na
mesma hora, gratuitamente, o Certificado de Alis-
tamenio Militar
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56 4íop Sin arremata com facilidade, sob a direção de Jorge Ricardo, no apronto para amanhã

Cânter

Domingo, dia 10 de feve-
reiro, deveria ser corrido na
Oávea o Grande Handicap de
Veráo, na distância de 1 mil
600 metros, pista de areia,
com uma dotação de Cr$ 100
mil, para animais de qual-
quer pais de três anos e mais
idade. Como a temporada
clássica ainda não teve a sua
aprovação definitiva pelo
Conselho Técnico do Jóquei
Clube Brasileiro, esta prova,
em principio, sai do calendá-
rio, na primeira baixa da tem-
porada.

Vários profissionais, pro-
prietários e criadores, estão
reclamando da náo publica-
çáo até agora, na revista Jó-
quei Clube Brasileiro, das es-
tatisticas oficiais relativas a
este inicio de temporada.

Os proprietários do cavalo
Carming, T. M. Pimentel e
Luis Carlos Borges, atual-
mente correndo em Recife,
pediram ao treinador Silvio
Morales para ele ver se conse-
gue condições de ficar com o
cavalo na Oávea durante ai-
guns meses, onde este recor-
dista dos 2 mil metros e 2 mil
200 metros, poderia correr
handicaps. Carming, na sua
mais recente exibição, do-
mingo passado, venceu o pá-
reo Prefeitura Municipal de
Recife, com uma dotação de
Cr$ 100 mil, por vários corpos.

A principal carreira do
turfe pernambucano é o Pré-
mio Bento Magalhães, com
uma dotação de Cr$ 400 mil.
Este ano está programado
para o dia 26 de outubro.

Para adquirir um lote de
nove éguas para o turfe de
Mato Grosso do Sul, chega-
ram ontem ao Rio de Janeiro
os dirigentes João Elias Za-
hran e José Trancoso.

O treinador Silvio Cruz
comprou o inédito Fandalo,
três anos, criação do Haras
Sadal, que já seguiu para
Campos onde deverá iniciar
a sua campanha nas pistas.

A potranea Pancake que
náo estreou esta semana na
Gávea, vai ser submetida a
uma pequena intervenção ci-
rúrgica num dos joelhos. De-
pois, deverá ficar uma tempo-
rada em descanso no Haras
Bonne Chance.

Atualmente, estão aloja-
das nas três vilas hípicas do
Hipódromo da Gávea, 1 mil
818 animais, e mais 55 em
trânsito de outros centros
turfisticos. O total geral é de
1 mil 873 animais.

O cavalo Big Bag que ven-
ceu segunda-feira à noite no
Hipódromo da Oávea, já foi
embora para o hipódromo de
Campos, onde deverá conti-
nuar a sua campanha nas
pistas.

A Comissáo Coordenado-
ra da Criação de Corrida do
Cavalo Nacional já está fun-
cionando na sua nova sede:
Avenida Presidente Antônio
Carlos, 10° andar, sede do Jó-
quei Clube Brasileiro.

A comissão de corridas do
Jóquei Clube Brasileiro que
começa a funcionar amanhã,
estará composta de Joaquim
Eugênio Gomes da Silva, Bri-
gadeiro Carlos Alberto de
Mattos e Mauricio de Andra-
de Ramos.

Com a presença do vice-
presidente Carlos Velasco
Portinho e do comissário de
corridas Joaquim Eugênio
Gomes da Silva, foi inaugu-
rada ontem a mais nova
agência de apostas do Jóquei
Clube Brasileiro, em Vila
Isabel, na avenida 28 de Se-
tembro, 304. Bem localizada,
esta agência segundo, os cál-
culos dos dirigentes e funcio-
nários, poderá ser a quarta
em movimento de apostas,
logo depois de Debret, Nite-
rói e Tijuca. São vinte gui-
chès, num salão bastante
amplo.

A estatística no Hipódro-
mo da Gávea na categoria de
jóquei está bastante equili-
brada entre J.Ricardo e
J.M.Silva, já que ambos estão
atualmente com 21 triunfos
na temporada.

Depois de vários dias es-
tudando a situação de trato
no Hipódromo da Gávea, os
responsáveis pelo assunto
emitiram uma nota oficial
comunicando que agora ele
passa a custar Cr$ 6 mil 747.
Segundo os mesmos, é possi-
vel que, dentro de 30 dias
haja um novo aumento, pri-
cipalmente se houver acres-
cimo nos principais produtos
para a alimentação do ani-
mal em carreira.

Earn, tendo como meta
primeira a Prova Preparatô-
ria para o Grande Prêmio
Henrique Possolo, não foi
apurada ontem pela manhã
em uma partida de 800 me-
tros, conduzida por Jorge
Pinto, assinalando 52s sem
maiores preocupações de
marca.

Urba, recente ganhadora
na Gávea, e que está inscrita
em uma das carreiras da cor-
rida noturna de segunda-
feira, galopou ontem à noite
na pista de areia do Hipódro-
mo da Gávea, para reconhe-
cimento da luz artificial.

Brighton, em preparativos
para sua atuação de reapare-
cimento, fez partida prepara-
tória para treino de distância
ontem pela manhã, assina-
lando 51s nos 800m, sem ser
apurado completamente, sob
a direção do bridão Jorge Ri-
caído.

Atop Sin apronta
com sobras para
correr amanhã

Atop Sin, sob a direção de Jorge Rlcar-
do, aprontou muito bem para atuar no
Hanaicap Extraordinário, melhor prova
da programação de amanhã, em 1 mil 400
metros, assinalando 44s3/5 para os 700
metros, sempre com reservas, sem chegar-
a ser solicitado completamente enfmo-
mento algum do exercício, mostrando
que está em ótimas condições de treina-
mento. Artur Araújo é o responsável pelo
preparo do castanho.

Filmador, que está alistado na oitava
carreira, foi outro que deixou ótima im-
pressão por ocasião do treino final, assi-
nalando 50s2/5 para os 800 metros, sem-
pre com facilidade, sem chegar a ser
exigido completamente em momento ai-
gum do treino pelo bridão Juvenal Ma-
chado da Silva. Roberto Nahid é o treina-
dor do corredor, que vai atuar em 1 mil
600 metros.

Outros aprontos

Para a primeira carreira, Don Manolo,
sob a direção de P. Vignolas, galopou na
raia pequena, sem ser exigido, terminan-
do com disposição.

Na segunda prova, Gentry, sob a dire-
ção de R. Freire, arrematou em 45s para
os 700 metros, sempre num mesmo ritmo,
sem chegar a ser apurado completamen-
te, agradando; Demanche, com E. R. Fer-
reira, arrematou em 45s3/5 para a mesma
distância, sempre num mesmo ritmo, sem
chegar a ser apurado em parte alguma do
percurso.

Para o terceiro páreo, Alinhado, com
F. Esteves, arrematou com disposição,
assinalando 45s para os 700 metros, sem
chegar a ser exigido inteiramente; Esti-
mado Amigo, com J. M. Silva, aumentou
para 45s2/5 na mesma distância, sem ser
solicitado, agradando muito, pois termi-
nou em 13s para os últimos 200 metros.

Para a carreira, Regret, com E. Freire,
arrematou com firmeza em 53s3/5 para os
800 metros, com 13sl/5 para os últimos
200 metros, um pouco solicitado nos últi-
mos instantes do exercicio; Esmerald,
com J. M. Silva, saiu e chegou com boa
ação, sem ser exigida em momento algum
do treino, marcando 38s para os 600 me-
tros da reta de chegada, gastando 13s
para os últimos 200 metros.

Na sexta prova, Czar Plebei, sob a
direção do aprendiz F. Araújo, fez um
pique de 360 metros, assinalando 23s,
sempre com disposição em 13s para os
últimos 200 metros; Darello, com E. Frei-
re, sem maiores preocupações de marca,
aprontou em 39s para os 600 metros da
reta de chegada, sempre com facilidade,
sem ser apurado inteiramente, com 13s
para os 200 metros finais.

Para a sétima carreira, além do apron-
to de Atop Sin, Ilozone, com A Ramos,
aprontou em 700 metros, assinalando 44s,
mostrando que está em boa forma, poisterminou firme, em 12s3/5 para os últimos
200 metros, chegando a agradar.

Na oitava prova, Aristarco, com F.
Esteves, aprontou em 50s para os 800
metros, sempre num mesmo ritmo, sem
chegar a ser apurado completamente,
com 13s para os últimos 200 metros; Tai-- ron, com J. Malta, aumentou para 51s nos
800 metros, com firmeza, agradando pela
disposição do final.

Na última prova, I'Am Sorry, com A
Ramos, arrematou com boa ação, sem
dar tudo, em 37s para os 600 metros da
reta de chegada, com 12s2/5 para os últi-
mos 200 metros.

Volta fechada
Escoriai

/NDISCUTIVELMENTE, 

o ano de 1979,
em termos de linha paterna, perten-
ceu a Northern Dancer, o extraordi-
nário filho de Nearctic em Natalma,

por Native Dancer. E, ao que tudo indica,
o ano de 1980 não será muito diferente.
Esta nossa impressão não fica somente
por conta da continuação das campanhas
da brilhante Three Troikas e do sólido
Northern Baby, por exemplo. Na verdade,
a alta qualidade de seus filhos ou descen-
dentes da geração estreada no ano passa-
do (a nascida em 1977), é verdadeiramente
impressionante.

Na Inglagterra, por exemplo, a sensa-
ção é Monteverdi, um Lyphard emJamina
II, por Match, do entraineur Vincent
0'Brien, e, logicamente, de propmidade de
Robert Sangster, ganhador em grande es-
tilo dos 1 mü 400 metros de Dewhurst
Stakes (Grupo I), em Newmarket, e do
National Stakes (Grupo 11) ingleses e ir-
landeses não pouparam elogios para co-
mentar estas duas vitórias do filho do
magnífico Lyphard, antevendo para ele
uma campanha, no mínimo, maravilhosa
em 1980. Diga-se de passagem que, desde
já, é o favorito do Derby Stakes, em junho.
Mas, se, tranqüilamente, Monteverdi é a
grande esperança de Vincent 0'Brien pa-
ra os grandes encontros clássicos deste
ano, ele não é a única. Dois outros potros,
embora sem antecedentes clássicos, são
tidos em alta conta pelo treinador de The
Minstrel e Allegod: North Pole e Mageste-
rial, dois filhos de Northern Dancer.

Na França, o panorama é pouco ou
nada diferente. A grande sensação entre
os estudiosos parisienses é Nureyev, um
Northeran Dancer em Speciai, por Forli,
que, em sua única apresentação em públi-co, levantou o Prix Thomas Bryon (Grupo
III), deixando o segundo colocado a seis
corpos, exibindo uma categoria e urna
classe realmente notáveis, sobretudo paraum inédito enfrentando corretores já ex-
perimentados. Para muitos, o Derby Sta-
kes, deste ano, deverá ser marcado por um
grande duelo entre ele e o citado Monta-
verdi. Afirmação um tanto ousada malgré
tout, pois, como certa vez disse Roberto
Seabra, em turfe e criaçào, adivinhar só
Tesio. De qualquer modo... Por outro lado,
François Boutim, entraineur do defensor
das cores de Niarchoas, ainda não decidiu
se ele correrá, caso venha a confirmar nos
combates iniciais do ano sua vitória no
Thomas Bryon, o Prix du Jockey Club, em
Chantüly, ou o Derby Stakes, em Epsom.
Para muitos, talvez esta antecedência seja
umtanto exagerada e quase ridícula. Pau-
vresmous! Na verdade, todos os treinado-
res europeus que possuem potros de quali-dade começam a delinear suas campa-
nhas com antecedência, inclusive pelobom número de provas que eles tém à sua
escolha, visando evidentemente ou o Der-
by ou o Jockey Club.

Mas, na França, Northern Dancer, na
geração 1977, náo brilhou somente através
de Nureyev. Princesse Lida, uma Nijinsky
de propriedade de M. Jacques Wertheimer,
venceu os Prix de Ia Salamandre e Morny,
ambos do Grupo l, efoi terceira no Grand
Criterium (Grupo I), atrás de Dragon e
Nice Havrais. Saudada como verdadeira
herdeira de AUez France, Princesse Lida
surge como a potranea mais promissora
para 1980 embora muitos acreditem queela terá problemas de tênue para enfren-
tar maiores distâncias. O citado Nice Ha-
vrais, outro Nijinsky, é também muito bem
conceituado. E Aryonne, uma filha do bom
Green Dancer (Observer Gold Cup, Poule
d'Essai des Poulains, Prix Lupin), filho,
por sua vez, do mesmo Nijinsky, e surgin-
do como reprodutor de ótimo padrão, ven-
ceu as duas provas que correu em 1979: o
Prix de Toútevoie, um páreo para potran-
cas inéditas na reabertura de Longchamp
no outono (AUez France estreou nesta
mesma carreira), e o Criterium des Pouli-
ches (Grupo I), na tarde em que Three
Troikas se consagrou levantando o Prix
de 1'Arc de Triomphe. Diga-se de passa-
gem que a pointe de vitesse exibida por
esta neta de Nijinsky foi recebida com
entusiasmo pelos experts.

Diante deste quadro, parece-nos que
as adivinhações e as esperanças não são
táo absurdas ou infundadas assim.

GOSTARÍAMOS, 

de qualquer modo
e apesar da evidente e esmagadora
supremacia dos Northern Dancer,
registrar que, aparentemente, Va-

guely Noble também poderá ter um bom
ano. Seu filho Corvaro (em Delmora, por
Sir Oaylord), produto de pedigree alta-
mente clássico, obteve duas convincentes
vitórias nos Prix Saint-Roman e Conde,
ambos do Grupo m, mostrando, de ime-
diato, ser potro que agradecerá enorme-
mente quando correr distâncias mais alen-
tadas. È tido em altíssima conta e seus
responsáveis acreditam que fará uma bela
campanha de três anos. O outro filho de
Vaguely Noble citável só correu uma vez,
em Maisons-Laffitte, onde levantou, de
modo impressionante, o Prix de Saint
Pierre Azif, uma prova para estreantes. De
propriedade de M. Jacques Wertheimer,
First of the Line é um irmão materno de
Fabulous Dancer, logo um filho de Last of
The Line, uma The Axe H
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SÁBADO
I» PÁMO — àt 14h00 — 1.200 nwtrr/i —
Ct$68.000,00 Kg.
I—1 NumberOne.J. Ricardo Im55
?-2 QualityPlace.A.Olivciro... 2 57
3—3 El Madrugador.R. Silva 3 54' 4 Think.E. Ferreiro 4 54
_~~5 DoctorSnow,J.M.Silva 5 54
; 6 Don Manolo, P. Vignolas 6 54

2° PÁREO — à% lj. 30 — 1.600 metro» CrS
78.000,00 — (1° PÁREO OA DUPLA-
EXATA) Kg.
1!-1 MiloneiJ. Pinto I 56
' '• 2 Lagos,A.Olivciro 2 56
2—3 Kalomoun,J.Ricardo 3 56

Gentry,R.Freire 4 56
3—5 Guomissu, D. Guignoni 5 56
1 6 Soler.C. Xavier 6 56
4—7 Sogaris,J.M.Silva 7 56

8 Demanche, E. R. Ferroira 8 56

3* PÁREO —ài 15h00 — 1.300 nwtrot —
CrS 78.000,00 Kg.
1—1 Fino Traio, J. Pinlo 1 56

2 Soure.F. Carlos 2 55
2—3 Alinhado,F.Esleves 3 55

A Estimado Amigo, J. M, Silva A 53
3—5 Daily,F. Pereira 5 55

Almbò.W. Gonçalves 6 55
4—7 Elois.J. Ricardo 7 55

4° PÁREO— Àj 15h30 —1.000mefro« —
Cr$95.000,00 Kg.
I—I MissSambola.M.AIvos I 55

2 Benlna.J.F. Fraga 2 55
2—3 Sumaré, A. Oliveira 3 55
3—4 Vijiage,E.B.Queiroz 4 55

HittyHoo.A.Romos 5 55
4—6 LongLove,F.Esleves 6 55

S 7 Típica,J.M.Silva 7 55

S° PAREÔ—À» I6H00 —1.300 mt»ro« —
CrS 78.000,00 Kg.
1—1 Fil. W. Gonçalves 56

2 Gianina, A. Abreu 56
2—3 Kam, P. Rocha.3 56

4 JesseJanc.G. F. Almeida <i 56
3—5 Epernay, F. Esteves 56

6 Regret.E,Freire.... 56
4— 7 Esmerold.J.M.Silva 56

8 GinFizz.J. Pinto 56

6» PAREÔ—Ài 16H30 —1.300 mohoi —
CrS 58.000,00(2° PAREÔ DA DUPLA-
EXATA) Kg.
1—l Fancier.E, Ferreira  1 57

2 CzarPlebei.F.-Araujo  2 57
2—3 Brigond.J. Pinto  3 57

4 Rebote, D. Guignoni  4 57

3—5 Exclusivo, A, Ferreira 58
6 Bohar.J.Ricardo 57

4—7 Lamarck.J.Queiroz 56
Darello, E. Freire 57
Biara$su,A.Abreu 57

7° PÁREO —À« 17h00 — 1.400 rmtra CrS
98.000,00 (HANDICAP EXTRAORDINÁ-
RIO) Kg
1—1 GráoPará.l.B.Pereiro 50

Tom Sawyer, G.Meneses 53
2—3 DuGuesclin.G.F.AImeido... 52

Tuionkan.F.Pereira 60
3—i AlopSin, J.Ricardo 53

Ilozone, A.Ramos 54
4—6 OualilyStreet.AOliveira 54

Argot, E.Ferreira 53
Kubrick.J.Queiroí 50

8° PAREÔ — A» 17h30 — 1.600 nutra CrS
68.000,00 Kg
I—-I Aristarco, F.Esteves 54

2 Moresco, A.Ferreira 55
2—3 Filmador, J.Ricordo 54

Tairon.J.Malta 57
3—5 Quartzo,A.Oliveira 57

Quodrillion,E.Ferreira 54
OldenTimes.J Pinto 57

4- 7 St.Damien.J.M.Silvo 55
8 tscardillo. P.Vignolos 54

10 Jovino, LGonzalez 10 54

9° Páreo—At 18h00 —1.100mtraCrS
68.000,00 Kg.
1—1 Bob's Day E.R. Ferreira 57

2 MixuangoF.Pereira 57
2—3 AjuruA.Hodec_er 57

4 HormoJ.Queiroz 57
3—5 YnaelP.Vignolos 57

6 Sol do leblon G. F. Almeida 57
4—7 OlavocJ. Ricardo 57

Jopro E. Marinho 57
Príncipe Herdeiro R. Cormo 57

10° Páreo—A» 18h30—1.300 m
48.000,00 (3° PÁREO DA 0UPIA
TA)
1—1 Poleto G Meneses

GangForwordF.Pereira
GuotósG.F.Almeida

2—4 GrabberJ.Ricordo
IspainLCorrêa

ZaisanC. Pensabem
3—7 TycoonJ.Molto

8 CavaignacR.Freire' BabySingJ.R.Oliveira
4—9 1'amSorryA.Ramos

10 PoulõoE. B.Queiroz
11 CampogrossiLMoia

•tra CrS
— EXA-

Kg.
56
56
58
58
54
55
55

B 53
12 55

9 58
10 53
11 55

DOMINGO
1° PÁREO — À» 14h — 1.600 mo.ro. —
CrS 68.000,00 Kg.
1—1 Tickel, F. Esteves 1 56
2-2 FogodePalho.J. Pinto 2 56
3-3 lopix,J.Ricardo 3 57

4 KingBroza,J.M.Silva 4 56
4—5 Gaius.R. Freire 5 56

6 Fombino, F. Pereiro 6 56

2° PÁREO —À» 14ti30m — 1.300 nwtm
—Ci*78.000,00—l°Exato Kg.
I—1 BienHelado.U. Meireles 1 56

2 Dessaino,E.Ferreira 2 56
2—3 Urgence,G.F.Almeida 3 56

4 RubyTuesday,E. Freire 4 56
.3—5 BrazilianRose,J.F.Fraga 5 56

6 Toilor-Mode.F. Pereira 6 56
4—7 Bolive,J.M.Silva 7 53

Jack Black, J.Queiroz 8 56
Eslévinha.P. Fignolos 9 56

PAREÔ — .A» 15h — 1.000 metro.—
CrS 98.000,00 — Provo Espacial do Ui-
lào Kg.
1—1 Bei, E.R. Ferreira  1 55

. 2 Billon.W. Gonçalves  2 55
2—3 Oblio.F. temos  3 55
- 3 Quinn,J.Ricardo  6 55

3—4 Zo-Reyjz. Garcia  4 55
5 Luggano,F.Esleves  5 55

*—6 HurdlerJ. Pinto  7 55

4» PÁREO — Ao 15h30m — 1.000 metro.
—CtS 48.000,00 — INÍCIO DO CONCUR-
SO Kg.
1—I QuorterWind.J.M.Silvo 1 57". JuventudeU. Meireles 8 55

2 JeraldoW. Gonçalves 2 58
í—3 Cabujon P. Teixeira 3 57

ThebanusR.Freire 4 58
ChiquezaP.Vignolos 5 55

3 -6 Radon J.Ricordo 6 56
' 7 DinostyO. Rodrigues 7 55

8 BluexLMaia 9 58
4-9 RevelG.F. Almeida 10 5710 SodalgioR.Silvo 11 56

5° PÁREO—6. 16h —1.300 nwtrot—CrS
61.000,00 Kg'1—1 

Mabaiba J.M. Silva 1 57
2 Amaporã G.Meneses 2 57

2—3 DilmoJ. Pinto 3m57
4 Arpislo F. Esteves 4 56

3—5 ToceiraG.F. Almeida 5 57" The GiorqiaA.Romos 7 56
4—6 Status FillyJ. Malta 6 57

6° PÁREO —àt 16h30m — Í.300 metro.
—CrS78.000—2°EXATA— Kg.

•1—1 Ala.dezG.F. Almeida  I 56

RnmallahA.OIivcira 56
KatmanduJ.R.Oliveira 56

2—4 Khaled F.Esteves '56
Piccolomondo E. B. Queiroz 52
ElDucadoJ.Ricardo 56" NunoJ. Escobor 13 56

3—7 Todavia No J.M. Silva 56
B HossgorF. Pereira I... 56
9 ChaiolinhaD.Nelo 56
Marfim PescadorM. Andrade... 10 56

4-10 TucanoBíioF.Silva 11 56
11 BaccioD'AgnoloT.B.Per° 13 56
12 ArequitoJ.Queiroz 13 56

7° PÁREO —Àt 17h — 1.000 metro» —
CrS 58.000,00 Kg.

1—1 Abecè.P.Gignolas 57
Ronito, A. Ferreira 58

2—3 Sporobulus.W.GonçolvM 57
Avolé,T.B.Pereira 57

3—5 Rucay, R. Freire 56
6 Fabino,J.Ricardo  6 57

4—7 Enidro.G.F.AImoido  7 56
8. Zosimus.S.Silvo  8 57

8° PAREÔ — Atl 7h30m — 1.600 mot»
—CrS 58.000,00 Kg.
l-l WitzJ.Escobor  1 57

2 Bajiro,E.Alves  2 55
2 Bonde.J.Reis  ' 3 54

2—3 Bamborial,J.Ricardo  4 57
Marcolino.A.Ramos  5 56

3—5 Farno, F. Pereira  6 57
Degallium,F.Sijya^.,,, __10—54"6^TutnsrJrQij6Troz  7 58

4-7 KongHI.G.Meneses  8 55
8 Improvisor, C. Morgado  9 54

9° PÁREO —Àt 18h — 1.600 mira —
CrS 78.000,00— kg.
1—1 Geller,F.Esteves 55 '

2 Union Vailey, G. F. Almeida 55
2—3 PatoBranco,W.Gonçalves... 55

4 Blue Price, A. Ramos 55
3—5 D/thos, A. Oliveira 56

Tuviento.M.C. Porto 55
4—7 Demigod,J.__.Silva 56

AcomóJ. Escobar 55

10° PÁREO— àt I8h30m—1.100imtra
—CrS 68.000,00—3° EXATA— kg.
l—l lobodoMar.M.C. Porto  1 57

2 Follbelo,J.M.Silvo  2 57
2—3 Fireside.F. Pereira  3 57

4 Great Blood. A. Ramos  4 57
3—5 Comandante Skiddy,
F.Araujo  5 56/2

6 Sabugosa, D. Guignoni  6 57
4—7 Fritz Heinz, J.Queiroz  7 57

Sine Die, M. Andrade  8 57
Hepocorié. A Ferreira  9 57

Resultado da corrida
noturna

Os resultados da corrida de
ontem à noite, no Hipódromo
da Oávea, foram os seguintes:

Io Páreo
Io Albèmoz, J. Ricardo
2o Cerro Alto, A. Oliveira
Vencedor (3) 1,40. Dupla (23)
3,80. Placés (3) 1,00 (4) 1,40.
Tempo, lm43s2/5. Treinador,
Antônio Ricardo.

2» Páreo
Io Frontão, S. P. Dias

.2° Victor de Lube, C. Xavier
Vencedor (8) 5,00, Dupla (34)
3,90. Placés (8) 2,40 (11) 1,80.
Tempo, lm04s. Treinador, I.
Amaral. Dupla exata combina-'ção (08-11) Cr$ 21,20. Nesta car-
reira, não correu Saint Soleil,
retirada no alinhamento.

3° Páreo
Io Drenaco, A. Garcia
2o Gratinado, F. Esteves
Vencedor (5) 2,00. Dupla (14)
4,50. Placés (5) 1,70 (2) 2,20.
Tempo, 2ml4s2/5. Treinador, A.
Garcia.

4° Páreo
,1o Miss Elite, J. M. Silva

2o Filustreca, R. Freire
Vencedor (4) 3,30. Dupla (22)
2,80. Placés (4) 1,20 (3) 1,20.
Tempo, lm02s. Treinador, Sil-
vio Morales.

5o Páreo
Io Hono-Flete, J. Ricardo

2o Futuroso, J. M. Silva
Vencedor (6) 2,40. Dupla (34)
1,90. Placés (6) 1,60 (10) 1,70.
Tempo, lm22s. Treinador, An-
tõnio Ricardo. Dupla exata
combinação (06-10) Cr$ 10,70.

6° páreo
Io Banacek, P. Vignolas
2o Hipias, F. Pereira F°
Vencedor (4) 4,10. Dupla (33)
3,20. Placés (4) 1,80 (5) 1,40.
Tempo, lm23s. Treinador, Be-
nedito Ribeiro.

7o páreo
Io Tremadour, J. Queiroz
2o El Sol, A. Ramos
Vencedor.,(2) 2,80. Dupla (14)
4,20. Piaces (2) 4,70 (10) 7,70.
Tempo, lm23s2/5. Treinador, H.
Peres

8o páreo
Io Down Town, J. Garcia
2o Espaço, M. Peres
Vencedor (8) 14,20. Dupla (44)
5,10. Placés (8) 5,70 (10) 3,20.
Tempo, lm25s. Treinador,
Francisco Abreu.

9o páreo
Io Juang Ho, G. F. Almeida
2o Ginsa, P. Vignolas
Vencedor (12) 8,60. Dupla (14)
8,20. Placés (12) 4,30 (1) 10,80.
Tempo, lm03s. Treinador, Ro-
berto Tripodi. Dupla exata
combinação (12-01) Crt 450,60.
Movimento geral de apostas
Crt 14 milhões 200 mil.

E FÁCIL ALISTAR-SE

! Nos 6 primeiros meses do ano em que completar
18 anos de idade, você deverá procurar a Junta de
Serviço Militar de seu bairro, com a Certidão de
Nascimento e duas fotografias 3x4, recebendo na
mesma hora, gratuitamente, o Certificado de Alis-
tamento Militar.
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Atop Sin arremata com facilidade, sob a direção de Jorge Ricardo, no apronto para amanhã

Cânter

Domingo, dia 10 de feve-
reiro, deveria ser corrido na
Gávea o Grande Handicap de
Verão, na distância de 1 mil
600 metros, pista_.de areia,

jora uma dotação de Cr$ 100"mil, 
para animais de qual-

quer pais de três anos e mais
idade. Como a temporada
clássica ainda não teve a sua
aprovação definitiva pelo
Conselho Técnico do Jóquei
Clube Brasileiro, esta prova,
em principio, sai do calendá-
rio, na primeira baixa da tem-
porada.,

Vários profissionais, pro-
prietários e criadores, estáo
reclamando da náo publica-
ção até agora, na revista J6-
quei Clube Brasileiro, das es-
tatísticas oficiais relativas a
este inicio de temporada.

Os proprietários do cavalo
Carming, T. M. Pimentel e
Luis Carlos Borges, atual-
mente correndo em Recife,
pediram ao treinador Silvio
Morales para ele ver se conse-
gue condições de ficar com o
cavalo na Oávea durante al-
guns meses, onde este recor-
dista dos 2 mil metros e 2 mil
200 metros, poderia correr
handicaps. Carming, na sua
mais recente exibição, do-
mingo passado, venceu o pá-
reo Prefeitura Municipal de
Recife, com uma dotação de
Cr$ 100 mil, por vários corpos.

A principal carreira do
turfe pernambucano é o Pré-
mio Bento Magalhães, com
uma dotação de Cr$ 400 mil.
Este ano está programado
para o dia 26 de outubro.

Para adquirir um lote de
nove éguas para o turfe de
Mato Grosso do Sul, chega-
ram ontem ao Rio de Janeiro
os dirigentes João Elias Za-
hran e José Trancoso.

O treinador Silvio Cruz
comprou o inédito Fandalo,
três anos, criação do Haras
Sadal, que já seguiu para
Campos onde deverá iniciar
a sua campanha nas pistas.

A potrancá Pancake que
não estreou esta semana na
Gávea, vai ser submetida a
uma pequena intervenção ci-
rúrgica num dos joelhos. De-
pois, deverá ficar uma tempo-
rada em descanso no Haras
Bonne Chance.

Atualmente, estào aloja-
das nas três vilas hípicas do
Hipódromo da Gávea, 1 mil
818 animais, e mais 55 em
trânsito de outros centros
turflsticos. O total geral é de
1 mil 873 animais.

O cavalo Big Bag que ven-
ceu segunda-feira à noite no
Hipódromo da Gávea, já foi
embora para o hipódromo de
Campos, onde deverá conti-
nuar a sua campanha nas
pistas.

A Comissáo Coordenado-
ra da Criaçáo de Corrida do
Cavalo Nacional já está fün-
cionando na sua nova sede:
Avenida Presidente Antônio
Carlos, 10° andar, sede do Jó-
quei Clube Brasileiro.

A-comissão de corridas do
Jóquei Clube Brasileiro que
começa a funcionar amanhã,
estará composta de Joaquim
Eugênio Gomes da Silva, Bri-
gadeiro Carlos Alberto de
Mattos e Maurício de Andra-
de Ramos.

Com a presença do vice-
presidente Carlos' Velasco
Portinho e do comissário de
corridas Joaquim Eugênio
Gomes da Silva, foi inaugu-
rada ontem a mais nova
agência de apostas do Jóquei
Clube Brasileiro, em Vila
Isabel, na avenida 28 de Se-
tembro, 304. Bem localizada,
esta agência segundo, os cál-
culos dos dirigentes e funcio-
nários, poderá ser a quarta
em movimento de apostas,
logo depois de Debret, Nite-
rói e Tijuca. São vinte gui-
chês, num salão bastante
amplo.

A estatística no. Hipódro-
mo da Gávea na categoria de
jóquei está bastante equili-
brada entre J.Ricardo e
J.M.Silva, já que ambos estão
atualmente com 21 triunfos
na temporada.

Depois de vários dias es-
tudando a situação de trato
no Hipódromo da Gávea, os
responsáveis pelo assunto
emitiram uma nota oficial
comunicando que agora ele
passa a custar CrS 6 mil 747.
Segundo os mesmos, é possi-
vel que, dentro de 30 dias
haja um novo aumento, pri-
cipalmente se houver acres-
cimo nos principais produtos
para a alimentação do ani-
mal em carreira.

Eam,_tendo como__meJ_a_
primeira a Prova Preparató-
ria para o Grande Prêmio
Henrique Possolo, não foi
apurada ontem pela manha
em uma partida de 800 me-
tros, conduzida por Jorge
Pinto, assinalando õ2s sem
maiores preocupações de
marca.

Urba, recente ganhadora
na Gávea, e que está inscrita
em uma das carreiras da cor-
rida noturna de segunda-
feira, galopou ontem à noite
na pista de areia do Hipódro-
mo da Gávea, para reconhe-
cimento da luz artificial.

Brighton, em preparativos
para sua atuação de reapare-
cimento, fez partida prepara-
tória para treino de distância
ontem pela manhã, assina-
lando 51s nos 800m, sem ser
apurado completamente, sob
a direção do bridão Jorge Ri-
cardo.

Atop Sin apronta
com sobras para
correr amanhã

Atop Sin, sob a direçáo de Jorge Ricar-
do, aprontou multo bem para atuar no
Handicap Extraordinário, melhor prova
da programação de amanhã, em 1 mil 400
metros, assinalando 44s3/5 para os 700
metros, sempre com reservas, sem chegar
a ser solicitado completamente em mo-
mento algum do exercício, mostrando
que está em ótimas condições de treina-
mento. Artur Araújo é o responsável pelo
preparo do castanho.

Filmador, que está alistado na oitava
carreira, foi outro que deixou ótima im-
pressão por ocasião do treino final, assi-
nalando 50s2/5 para os 800 metros, sem-
pre com facilidade, sem chegar a ser
exigido completamente em momento al-
gum do treino pelo bridão Juvenal Ma-
chado da Silva. Roberto Nahid é o treina-
dor do corredor, que vai atuar em 1 mil
600 metros.

Outros aprontos

Para aprimeira carreira, Don Manolo,
sob a direção de P. Vignolas, galopou na
raia pequena, sem ser exigido, terminan-
do com disposição.

Na segunda prova, Gentry, sob a dire-
ção de R. Freire, arrematou em 45s para
os 700 metros, sempre num mesmo ritmo,
sem chegar a ser apurado completamen-
te, agradando; Demanche, com E. R. Fer-
reira, arrematou em 45s3/5 para a mesma
distância, sempre num mesmo ritmo, sem
chegar a ser apurado em parte alguma do
percurso.

Para o terceiro páreo, Alinhado, com
F. Esteves, arrematou com disposição,
assinalando 45s para os 700 metros, sem
chegar a ser exigido inteiramente; Esti-
mado Amigo, com J. M Silva, aumentou
para 45s2/5 na mesma distância, sem ser
solicitado, agradando muito, pois termi-
nou em 13s para os últimos 200 metros.

Para a carreira, Regret, com E. Freire,
arrematou com firmeza em 53s3/5 para os
800 metros, com 13sl/5 para os últimos
200 metros, um pouco solicitado nos últi-
mos instantes do exercicio; Esmerald,
com J. M. Silva, saiu e chegou com boa
ação, sem ser exigida em momento algum
do treino, marcando 38s para os 600 me-
tros da reta de chegada, gastando 13s
para os últimos 200 metros.

Na sexta provar Czar Plebei," sob a
direção do aprendiz F. Araújo, fez um
pique de 360 metros, assinalando 23s,
sempre com disposição em 13s para os
últimos 200 metros; Darello, com E. Frei-
re, sem maiores preocupações de marca,
aprontou em 39s para os 600 metros da
reta de chegada, sempre com facilidade,
sem ser apurado inteiramente, com 13s
para os 200 metros finais.

Para a sétima carreira, além do apron-
to de Atop Sin, Ilozone, com A. Ramos,
aprontou em 700 metros, assinalando 44s,
mostrando que está em boa forma, pois
terminou firme, em 12s3/5 para os últimos
200 metros, chegando a agradar.

Na oitava prova, Aristarco, com F.
Esteves, aprontou em 50s para os 800
metros, sempre num mesmo ritmo, sem
chegar a ser apurado completamente,
com 13s para os últimos 200 metros; Tai-
ron, com J. Malta, aumentou para 51s nos
800 metros, com firmeza, agradando pela
disposição do final.

Na última prova, I'Am Sorry, com A.
Ramos, arrematou com boa açáo, sem
dar tudo, em 37s para os 600 metros da
reta de chegada, com 12s2/5 para os últi-
mos 200 metros.

Volta fechada
Escoriai

ÍND1SCUTIVELMENTE, 

o ano de 1979,
em termos de linha paterna, perten-
ceu a Northern Dancer, o extraordi-
nário filho de Nearctic em Natalma,

por Native Dancer. E, ao que tudo indica,
o ano de 1980 não será muito diferente.
Esta nossa impressão não fica somente
por conta da continuação das campanhas
da brilhante Three Troikas e do sólido
Northern Baby, por exemplo. Na verdade,
a alta qualidade de seus filhos ou descen-
dentes da geração estreada no ano passa-
do (a nascida em 1977), é verdadeiramente
impressionante.

Na Inglagterra, por exemplo, a sensa-
ção é Monteverdi, um Lyphard em Jamina
11, por Match, do entraineur Vincent
0'Brien, e, logicamente, de propriedade de
Robert Sangster, ganhador em grande es-
tilo dos 1 mü 400 metros de Dewhurst
Stakes (Grupo D, em Newmarket, e do
National Stakes (Grupo ll) ingleses e ir-
landeses não pouparam elogios para co-
mentar estas duas vitórias do filho do
magnífico Lyphard, antevendo para ele
uma campanha, no mínimo, maravilhosa
em 1980. Diga-se de passagem que, desde
já, é o favorito do Derby Stakes, em junho.
Mas, se, tranqüilamente, Monteverdi é a
grande esperança de Vincent 0'Brien pa-
ra os grandes encontros clássicos deste
ano, ele não é a única. Dois outros potros,
embora sem antecedentes clássicos, são
tidos em alta conta pelo treinador de The
Minstrel e Allegod: North Pole e Mageste-
rial, dois filhos de Northern Dancer.

Na França, o panorama é pouco ou
ruída diferente. A grande sensação entre
os estudiosos parisienses é Nureyev, um
Northeran Dancer em Special, por Forli,
que, em sua única apresentação em públi-co, levantou o Prix Thomas Bryon (Grupo
III), deixando o segundo colocado a seis
corpos, exibindo uma categoria e uma
classe realmente notáveis, sobretudo para
um inédito enfrentando corretores já ex-
perimentados. Para muitos, o Derby Sta-
kes, deste ano, deverá ser marcado por um
grande duelo entre ele e o citado Monta-
verdi. Afirmação um tanto ousada malgré
tout, pois, como certa vez disse Roberto
Seabra, em turfe e criação, adivinhar só
Tesio. De qualquer modo... Por outro lado,
François Boutim, entraineur do defensor
das cores de Niarchoas, ainda nào decidiu
se ele correrá, caso venha a confirmar nos
combates iniciais do ano sua vitória no
Thomas Bryon, o Prix du Jockey Club, em
Chantilly, ou o Derby Stakes, em Epsom.
Para muitos, talvez esta antecedência seja
um tanto exagerada e quase ridícula. Pau-
vresmous! Na verdade, todos os treinado-
res europeus que possuem potros de quali-
dade começam a delinear suas campa-
nhas com antecedência, inclusive pelo
bom número de provas que eles têm à sua
escolha, visando evidentemente ou o Der-
by ou o Jockey Club.

Mas, na França, Northern Dancer, na
geração 1977, não brilhou somente através
de Nureyev. Princesse Lida, uma Nijinsky
de propriedade de M. Jacques Wertheimer,
venceu os Prix de Ia Salamandre e Morny,
ambos do Grupo l, efoi terceira no Grani
Criterium (Grupo I), atrás de Dragou e
Nice Havrais. Saudada como verdadeira
herdeira de Allez France, Princesse Lida
surge como a potrancá mais promissora
para 1980 embora muitos acreditem que
ela terá problemas de tênue para enfren-
tar maiores distâncias. O citado Nice Ha-
vrais, outro Nijinsky, é também muito bem
conceituado. E Aryonne, uma filha do bom
Green Dancer (Observer Gold Cup, Poule
d'Essai des Poulains, Prix Lupin), filho,
por sua vez, do mesmo Nijinsky, e surgiu-
do como reprodutor de ótimo padrão, ven-
ceu as duas provas que correu em 1979: o
Prix de Toutevoie, um páreo para potran-
cas inéditas na reabertura de Longchamp
no outono (Allez France estreou nesta
mesma carreira), e o Criterium des Pouli-
ches (Grupo l), na tarde em que Three
Troikas se consagrou levantando o Prix
de 1'Arc de Triomphe. Diga-se de passa-
gem que a pointe de vitesse exibida por
esta neta de Nijinsky foi recebida com
entusiasmo pelos experts.

Diante deste quadro, parece-nos que
as adivinhações e as esperanças não são
tão absurdas ou infundadas assim.

¦ ¦ ¦

GOSTARÍAMOS, 

de qualquer modo
e apesar da evidente e esmagadora
supremacia dos Northern Dancer,
registrar que, aparentemente, Va-

gue ly Noble também poderá ter um bom
ano. Seu filho Corvaro (em Delmora, por
Sir Gaylord), produto de pedigree alta-
mente clássico, obteve duas convincentes
vitórias nos Prix Saint-Roman e Conde,
ambos do Grupo m, mostrando, de ime-
diato, ser potro que agradecerá enorme-
mente quando correr distâncias mais alen-
tadas. È tido em altíssima conta e seus
responsáveis acreditam que fará uma bela
campanha de três anos. O outro filho de
Vaguely Noble citável só correu uma vez,
em Maisons-LafBtte, onde levantou, de
modo impressionante, o Prix de Saint
Pierre Azif, uma prova para estreantes. De
propriedade de M. Jacques Wertheimer,
First of the Line é um irmão materno de
Fabulous Dancer, logo um filho de Last of
The Line, uma The Axe H
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Carter manda Ali pregar boicote entre fiéis de Alá
Cecília e Isabel
são destaques na
Taça Serra e Mar

Foto d* Bimafdo Blenquitr
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Cecilia Orimaud e Isabel Lo-
pes sáo os principais destaques
da Taça Serra e Mar de Golfe
Feminino, que será disputada
hoje, no campo do Petrópolis
Country Club, por 40 jogadoras
do Petrópolis, do Gávea e do
Itanhangá, que seráo divididas
em duas categorias: 0 a 24 e 25 a
40 de handicap.

A rodada será em 18 buracos,
modalidade par point, e conta-
rá ainda com a participação de
Mary Crawshaw, Lígia Porto,
Barbara Garcia, Lúcia Macedo,
Gisele Adler, Gloria Grimaud,
Jennifer Kellock, Sônia Aragão
e Stevie Noren. O calendário de
veráo do Petrópolis prossegue
neste fim de semana, com a
Taça Disco, que servirá de cias-
sificação para o Campeonato
do Clube.

OUTROS TORNEIOS

André Vanderley foi o desta-
que de ontem da Flag Competi-
tion, que reuniu, no campo do
Petrópolis, 18 golfistas da cate-
goria juvenil (até 17 anos). An-
dré terminou o percurso no 18°
e último buraco.

Marcelo Schuback garantiu a
segunda posição no ante-green
do rjuraco final, enquanto Yo-
ma Carvalho classificou-se em
terceiro lugar a 18 metros do
green de encerramento.

No campo do Itanhangá, Bar-
bara Garcia e Cristina Costa
foram as vencedoras da Taça
Guanabara, disputada em 18
buracos, best bali, como parte
do calendário feminino de ve-
ráo do clube. Elas cumpriram o
percurso com 63 net. A dupla
formada por Jean Robertson e
Rita Barki ficou na segunda
posição, com 68 net, classifican-
do-se em terceiro Paule Lu-
caussy e Ana Maria Linche,
com 71.

No campo do Gávea, Cecilia
Vasconcelos foi a vencedora da
competição de 0 buracos,
disputada ontem, lambem cc-
mo parte da temporada de ve-
ráo, marcando um cartão de 33
net. A segunda colocação ficou
dividida entre três golfistas, to-
das elas com o escore de 35 net:
Vick White, Nollie Bokkel e
Peggy Burke.
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Koch já treina em
seu novo clube, o
Leopoldina Juvenil
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O gaúcho Tomas Koch, de 34
anos, já está treinando no Leo-
poldina Juvenil, em Porto Ale-
gre, clube que defenderá nas
competições deste ano, segun-
do informou, ontem Koch disse
ainda que só soube do interesse
da Federação do Estado do Rio
de Janeiro em tê-lo como trei-
nador pelos jomais, não tendo
sido feito nenhum contato nes-
te sentido.

Koch foi agraciado anteon-
tem na Confederação Brasileira
de Tênis com a Comenda da
Ordem Esportiva, por seus im-
portantes serviços prestados ao
tênis brasileiro em sua carreira
e principalmente no ano passa-
do, por sua coragem na volta ao
tênis. Segundo Gabriel Figuei-
redo, presidente da CBT, um
dos motivos foi que Koch "mes-
mo como profissional, defendeu
o Brasil na Davis várias vezes
sem receber um niquel".
INTERVENÇÃO

O pedido de intervenção da
Federação de Tênis do Estado
do Rio de Janeiro, feito anteon-
tem pelo Leme Tênis Clube,
alegando que o mandato do
atual presidente, Emáni Ro-

cha, está extinto desde o final
do ano passado, recebeu ontem
a adesão de mais oito clubes:
Tijuca Tênis Clube, Country de
Nova Friburgo, Grassai Praia,
Búzios Beach Internacional de
Regatas, Liga Desportiva de
Barra do Pirai, Liga Teresopoli-
tana de Desportos e Liga Des-
portiva de Volta Redonda.

GABRIEL REFUTA

Gabriel Figueiredo refutou
ontem as acusações de Emáni
Rocha, considerando-as "insó-
litas" e que todas as decisões
jurídicas da CBT são baseadas
em parecer do consultor juridi-
co, o advogado Valed Perry e
que, para ser dado o parecer é
preciso maioria em reunião de
diretoria."

Outro fato que, para Gabriel,
mostra a imparcialidade da
Confederação foi o do primeiro
pedido de intervenção, feito pe-
lo Fluminense e o Country Clu-
be de Nova Friburgo ter sido
negado pela CBT.

Ernani Rocha continua recla-
mando de Gabriel Figueiredo,
principalmente depois de saber
do pedido de intervenção do
Leme Tênis Clube.
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Os finalistas têm treinado intensamente e acreditam que tempo atrapalhar

Pilotos querem
vencer vôo livre

Vôlei agora faz na hora do pouso
plano para as
Olimpíadas de 84

A elaboração de um novo pia-
nejamento a longo prazo—des-
ta vez visando aos Jogos Olim-
picos de Los Angeles, em 1984 -
será, daqui para a frente, a prin-
cipal tarefe da Comissão Técni-
ca da Seleção Brasileira de Vô-
lei Feminino, que perdeu a
chance de classificar-se para os
Jogos de Moscou ao ser derro-
tado pela Romênia no Torneio
Pré-Olímpico, realizado recen-
temente na Bulgária.

Este será, inclusive, um dos
principais assuntos a serem tra-
tados pelo presidente da Confe-
deração Brasileira de Vôlei,
Carlos Arthur Nuzman, e o téc-
nico Ènio Figueiredo na reu-
nião — ainda sem data marca-
da—de avaliação da equipe no
Pré-Olímpico. Nuzman e Ènio,
porém, estarão juntos na se-
gunda-feira, em Belo Horizonte,
para acompanhar o treinamen-
to da Seleção infanto-juvenil,
que disputará o Campeonato
Sul-Americano, em Porto Ale-
gre, em março.

SEM RENOVAÇÃO
A ida de Ènio a Minas —

explica Nuzman — é para que
ele possa acompanhar o traba-
lho das divisões inferiores e ver
os novos valores que estão sur-
gindo. Isso náo quer dizer que
vá haver renovação entre os
atuais jogadores. Essa renova-
ção acontece naturalmente e
acredito que a base da equipe
continue a mesma. Tenho con-
vicção de que a atual Seleção,
com as lições duras que teve,
dentro e fora das quadras, vai
ter agora maior motivação para
mostrar aos que criticaram sua
atuação — onde me incluo —
que podem dar ao Brasil futura-
mente titulos importantes.

Nuzman mostra-se bastante
otimista quando à classificação
do Brasil para as Olimpiadas
de 1984, pois acredita que o
equipe possa ganhar o Sul-
Americano Adulto de 1983, su-
perando as peruanas, suas prin-
cipais adversárias.

A Seleção, apesar de baixa
média de idade, já possui uma
bagagem internacional que ne-
nhuma equipe de outro esporte,
mesmo o futebol profissional,
wil Jacqueline, por exemplo,
que é a mais nova do grupo,
com 17 anos, já participou de 65
jogos internacionais; Lenice, de
18, já jogou em 99; Fernanda, de
21, em 113, no periodo de qua-
tro anos.

Ainda sob o impacto da der-
rota no Pré-Olimplco, pensan-
do agora apenas em tirar férias,
pois seu treinamento no Fia-
mengo só recomeçará em mar-
ço, Jacqueline, a levantadora
titular da Seleção Brasileira,
acredita que daqui a quatro
anos o time de vôlei feminino
não será o mesmo mas acha
que o trabalho com a base deve
ser mantido.

Muitas não váo agüentar
um pique de mais quatro anos
— entre outras coisas, por cau-
sa do estudo. Eu mesma penso
em me dedicar agora mais ao
meu curso de História, que dei-
xei um pouco de lado por causa
do esporte — do Sul-
Americano, do Pan-Americano
e da Universiade. Mas o grupo
brasileiro está junto há pouco
tempo, em comparação ãs equi-
pes de outros paises, como o
Peru e a Romênia; por isso é
que é necessário que o trabalho
continue.

Jacqueline frisa ainda que,
por esse pouco tempo de per-
manència junto, a Seleçáo foi
para o Torneio Pré-Olímpico"muito verde", embora a derro-
ta tenha sido "inacreditável,
pois o Brasil era superior tecni-
camente."

O Pré-Olímpico foi um ver-
dadeiro tapa. O grupo deve mu-
dar, mas se continuar o mesmo
vai conseguir a classificação
para os próximos jogos com
tranqüilidade. O problema é
que a equipe brasileira agora é
muito jovem e não resta muita
escolha. Se sai do Ume uma
jogadora como Isabel, por
exemplo, não existe outra joga-
dora do mesmo nível para subs-
tituir.

Embora aborrecida com as
criticas do presidente da Confe-
deração Brasileira à sua atua-
çáo na Bulgária, Jacqueline
não se sente desmotivada em
relação ao voleibol, mas não
sabe se estará disputando nas
próximas Olimpíadas.

Senti muito as criticas por-
que escolhi o voleibol cedo e me
sacrifiquei por ele, prejudican-
do inclusive meus estudos. Vou
continuai-jogando vôlei porque
tenho 17 anos e, embora titular
da Seleção Adulta, sou nova e
ainda me falta muita coisa.
Agora, por exemplo, vem ai o
Sul-Americano Juvenil. Depois,
não sei, preciso estudar. Se não,
de repente abrirei os olhos e
verei que resumi tudo ao vo-
leibol.

Todos os oito analistas do
Torneio de Vôo Livre de Ve-
rão estão treinando diária-
mente aterrissagem na praia
do Pepino, pois acreditam
que o vencedor da competi-
ção, marcada para as 8 horas
de amanhã, será o piloto que
pousar mais próximo do alvo.
O torneio já foi adiado por
três vezes, mas os organiza-
dores acreditam que poderão 

'
realizar a final amanhã ou
domingo.

Além da precisão de pouso
(vale 500 pontos), os oito fina-
listas, divididos em quatro
baterias de dois, serão obriga-
dos a permanecer no ar por
um periodo a ser determina-
do pela organização, levando
em consideração as condi-
ções do tempo. Como o crité-
rio é de confronto direto, am-
bos pilotos de uma bateria
podem permanecer no ar pelo

tempo determinado, e o de-
sempate será no pouso.

As baterias para as oitavas
de final são as seguintes: Be-
to Dourado (Pepsi) x Euclides
Herzog (Cantão 4); Armando
Borges (Cantão 4) x Haakon
Lorentzen (Cantão 4); Carlos
Felipe (Bee) x Geraldo Nobre
(Bee); e Lenadro Sansoído
(Cantão 4) x Sérgio Vilas
Boas (Tênis Esportes). O bi-
campeão brasileiro, Paul Gai-
ser, não participou dessa
competição, preferindo o
Campeonato da Cidade de
Sáo Vicente, em São Paulo.

Se o tempo estiver bom pa-
ra a prática do vôo livre, os
organizadores farão a final
amanhã mesmo, caso contra-
rio as semifinais e final serão
domingo. Os saltos serão fei-
tos da rampa da Pedra Boni-
ta, e o pouso na praia do
Pepino.

Austrália admite
boicotar Jogos

Austrália — O presidente do Comitê Olímpico, Syd
Grange, anunciou ontem que, se o Govemo de seu país
insistir, a Austrália não participará das Olimpiadas. O
Primeiro-Ministro Fraser entregou na semana passada 700'
mil dólares — cerca de Cr$ 30 milhões — para a Federação
com a recomendação de que as Olimpiadas sejam em outro
pais ou canceladas.

Uma ampla maioria de deputados da Câmara holandesa
decidiu-se ontem a favor do boicote aos Jogos Olímpicos de
Moscou após acalorados debates. Os dois Partidos de coali-
zão do Govemo — Democrata-Cristão e Liberal — muitos
socialistas e outros Partidos menores declararam-se contra
os Jogos. A votação sobre o assunto está marcada para
terça-feira. Anteontem, porém, o Comitê Olímpico Holandês
declarou-se contrário ao boicote.

Suíça

O Govemo suíço decidiu ontem náo interferir nas deci-
soes de seu Comitê Olímpico sobre a ida ou não de uma
delegação a Moscou. Entretanto, o Conselho Federal poderá
assumir outra posição depois de seguir de perto todos os
acontecimentos internacionais. Segundo fontes, isso poderá
significar que o Governo suíço poderá tomar a mesma
posição dos Estados Unidos no caso do boicote.

Líbano

Pelo menos 20 países islâmicos boicotarão os Jogos,
segundo anunciou ontem em entrevista ao jornal de Beirute
An Nahar o secretário-geral da Organização Permanente da
Conferência Islâmica, Habib Schatti. A decisão, aprovada
na conferência islâmica de Islamabab, "superou todas as
expectativas, levando-se em conta as relações que alguns
paises muçulmanos mantêm com Moscou."

Cingapura

Marcos Soares é
o líder no 470

Porto Alegre — O paulista Sérgio Montag
venceu a prova de ontem do 8o Campeonato
Brasileiro da Classe 470, mas o cariocaMarcos
Soares, que obteve o sétimo lugar, continua lide-
rando a classificação geral, com apenas 18,7 pon-
tos perdidos.

Outro carioca, Willi Werner, que tem como
proeiro Marcus Temke e que na véspera estava em
segundo lugar no geral, não se colocou entre os 10
primeiros colocados. Mesmo assim, podendo des-
cartar no final a pior colocação, Willi mantém a
segunda colocação, na frente do paulista Sérgio
Montag.

A prova de ontem teve vários protestos que
serão julgados hoje pela Comissão de Corridas,
mas, por enquanto, a classificação da regata de
ontem foi a seguinte: Io Sérgio Montag (SP), 2o
Marco Aurélio Paradeda (RS), 3o Nils Ostergren
(RJ), 4o Luiz Lebreiro (RJ), 5o Mário Buckup (SP),
6o Ricardo Lebreiro (RJ), 7o Marcos Soares (RJ), 8o
José Luiz Ribeiro (RS), 9o Alair Couto Filho (MG)
e 10° Vitor Schneider (RS). A classificação geral é:
Io Marcos Soares (RJ), com 18,7pp, 2o Willi Werner
(RJ), com 24pp, 3o Sérgio Montag (SP), com 28pp,
4o Mário Buckup (SP) e 5o Marco Aurélio Parade-
da (RS), com 35,7pp.

O Ministro das Relações Exteriores de Cingapura afir-
mou ontem que seu pais boicotará os Jogos Olímpicos em
protesto pela invasão soviética ao Afeganistão. S. Rajarat-
nam disse ainda que Cingapura apoiará qualquer decisáo
tomada pelos muçulmanos contra a União Soviética. Embo-
ra acredite~que o boicote aos Jogos em si náo tem nenhuma
importância do ponto-de-vista político, Rajaratnam disse
que servirá como gesto simbólico aliado a outras medidas
concretas.

— Isso poderá pelo menos retificar a credibilidade do
mundo não comunista em relações às intenções soviéticas e
nesse caso nós também participaremos.

O Ministro revelou que já comunicou aos Estados Uni-
dos sua decisão.

Coréia do Sul
A Associação Sul-Coreana de esporte amador anunciou

ontem ter recebido um convite oficial da Uniáo Soviética
para participar dos Jogos Olímpicos através do COI. Sobre
o boicote, a Coréia do Sul disse que seguirá a orientação do
COI sobre a realização ou não dos Jogos.

França
A questáo sobre o boicote tem suscitado acirrada polé-mica na França, um dos primeiros paises a declarar-se

contra ele através de seu presidente, Valéry Giscard d'Es-
taing, embora este tenha deixado a decisão para o Comitê
Olímpico Francês. Uma semana depois de anunciar que a
França iria a Moscou disputar os Jogos, o presidente do
COF, Claude Collard, explicou que sua declaração havia
sido interpretada erradamente e que ele ainda náo respon-
dera ao convite.

Já o Ministro de Esportes, Jean-Pierre Soisson, a princi-
pio contra o boicote, disse ontem que a França não partici-
para das Olimpíadas se elas se transformarem numa reu-
nião de países comunistas e seus simpatizantes. Soisson
reuniu-se ontem com Giscard d'Estaing e explicou a posiçãodo Govemo francês.

— O movimento esportivo francês é que decidirá se
enviará ou não uma delegação a Moscou. Os atletas também
deverão determinar sua participação. O COI deve decidir se
os Jogos deste ano seráo realmente Jogos Olímpicos ou
simplesmente outra Espartaquiada de países comnunistas.
Nesse último caso, a França não tem nada que fazer em
Moscou.

mm
Washington — A pedido do

Presidente Carter. o ex-
campeão mundial dos pesos pe-
sados, Muhammad Ali, visitará
vários paises africanos e muçul-
manos, tentando persuadi-los
apoiarem a proposta do Gover-
no norte-americano de boicote
aos Jogos Olímpicos programa-
dos para julho e agosto, em
Moscou.

Além de funcionários do Go-
verno, que pediram para não
ser identificados, confirmarem
o pedido de Carter, o próprio
Ali interrompeu a viagem quefazia pela índia para se dedicar
à "delicada missão" que lhe foi
sugerida pelo Presidente ameri-
cano.

TRANSPORTE PAGO

Em Nova Deli. uma fonte da
Embaixada americana, mesmo
sem entrar em maiores deta-
lhes, também confirmou que
Carter fizera o pedido a
Muhammad Ali e que o Gover-
no dos Estados Unidos propor-
clonará transporte para que o
ex-campeão cumpra a missão.

Ali, que ê muçulmano, conde-
nou energicamente a interven-
ção soviética no Afeganistão,
pais de população islâmica em
sua grande maioria, e apoiou
também a proposta de boicote
aos Jogos Olímpicos formulada
oficialmente por Carter, se os

soviéticos náo se retirarem do
Afeganistão até 20 de fevereiro.

Na semana passada, ao de-
sembarcar em Nova Déll Ali já'havia pedido a todos os países
que apoiassem a proposta de
Carter, "para mostrar aos so-
viéticos que o mundo náo está
feliz por sua açáo".

Creio que nào intervir nas
Olimpíadas é um pequeno pre-
ço para deter a terceira guerra
mundial — acrescentou Ali, quefoi informado anteontem à noi-
te. quando estava hospedado
num hotel em Madras, índia, do
pedido da Casa Branca e confir-
mou que receberá um avião es-
pecial para desempenhá-la.

Infelizmente, tenho que en-
cerrar minha visita à índia ime-
diatamente quando o Presidên-
te Carter pediu-me para visitar
alguns paises africanos assim
que puder, vou ter que explicar
a todos eles a posição dos Esta-
dos Unidos a favor do boicote.

O pugilista, que ganhou Cama
ao conquistar uma medalha de
ouro numa Olimpíada, vai soli-
citar aos atletas do Muhammad
Ali Sports Club que fiquem fora
das Olimpiadas de Moscou em
protesto pela invasão soviética
ao Afeganistão.

Na semana passada, Ali fez
severas criticas à política sovié-
tica de acabar com a religião e
durante uma entrevista disse
que todo o mundo livre deveria
ter suas armas prontas e dirigi-
las à Rússia e obrigá-la a fugir
da luta. Ele comparou a atual
açáo soviética no Afeganistão a
de crianças roubando biscoitos
de uma lata.

Nesta entrevista ele ainda
acrescentou que se tendo reti-""
rado dos ringues está procuran-'"'
do novas atividades e missões..

Não se surpreendam se vi-»
rem nos jornais um dia fotos
minhas conversando com lide-
res da África do Sul.

URSS reage e
acusa os EUA

Moscou — O Comilè Olímpico
soviético reagiu ontem á deci-
são do Comitê norte-americano
de apoiar o boicote proposto
pelo Presidente Carter. em nota
na qual acusou o Governo de
Washington de predicar uma
politica de chantagem e hege-
monismo. desprezando o fato
de que pode provocar uma ci-
sáo no próprio movimento
olímpico.

Os organizadores das Olim-
piadas em Moscou vêm ativa-
mente dimilgando, nas últimas
semanas, todas as manifesta-
ções de poio que recebem, na
aberta tentativa de preservar
os Jogos acima da turbulência
polüica deflagrada com a crise
do Afeganistão.

A NOTA

A nota co Comitê local diz,
explicüamente, que "círculos
reacionários nos Estados Uni-
dos e em alguns paises ociden-
tais estáo promovendo interisa
campanha com o objetivo de
evüar a realização dos Jogos
Olímpicos de 1980 em Moscou.
E absolutamente óbvio que o
ponto em questão parte de uma
ação premeditada e hoslü con-
tra o entendimento mútuo e a
amizade entre as naçóes, a paz
e o progresso. São precisamen-
te as pessoas que até há pouco
se manifestavam a favor do es-
porte fora da polüica que ago-
ra estáo transgredindo os prin-
cípios fundamentais do movi-
mento olímpico internacional." .

Continua dizendo a nota que
o idéia do boicote dos Jogos em
Moscou tem sido condenasda
mundialmente e que o presi-
dente do ComUé Olímpico In-
ternacional, Lord Killanin,"que rejeüou os ataques mali-
ciosos contra os jogos em Mos-
cou", declarou-se pela coesão e
unidade do movimento olím-
pico."Os lideres dos comüês nacio-
nais de uma esmagadora maio-
ria de paises e federações inter-
nacionais de esportes, figuras
de destaque, treinadores famo-
sos e atletas reafirmaram seu
desejo invariável de participar
dos Jogos de 1980 em Moscou."

O texto conclui afirmando
que o povo soviético está pre-
parando os Jogos observando
estritamente a carta olímpica e
fazendo todo o possivel para
transformar as Olimpiadas de
Moscou em um "festival em no-
me do fortalecimento, da com-
preensáo mútua e da amizade
dos jovens para a construção
de um mundo melhor e mais
calmo."

BRASIL CITADO

A posição independente do
Brasil tem sido notada pela
agência Tass, segundo a qual o
Comitê Olímpico Brasileiro pe-

Noenio Spinola
Corras ponoWrrtt

diu ao Presidente Carter queabandone seus planos de borco-
te dos Jogos em Moscou. A
agência disse que, segundo no-
lidas da imprensa, o presidên-
te do Comitê Olímpico Brasilei-
ro. Silvio Padilha, dirigiu-se ao
Chefe do Governo norte^
americano no sentido de que
náo usasse o esporte como um
meio dc atingir propósitos poli-
ticos, evitando danos aos ideais
olímpicos.

Poucos dias antes de ser co-
nhecida a decisão final do Co-
mitè norte-americano, direto-
res do Comitê soviético recebe-
ram o JORNAL DO BRASIL no
7iovo edifício onde funcionará o
Centro de Imprensa para as
Olimpíadas. O vice-presidente
do Comitê soviético notou com
satisfação que porta-vozes do
futebol brasileiro, inclusive o
presidente da FIFA, Joáo Ha-
velange, tinham-se manifesta-
do no mesmo espírito de outros
lideres internacionais do espor-
le em todas as suas modalida-
des, a favor da separação das
águas políticas das esportivas.
Disseram os porta-vozes que as
Olimpíadas de Moscou se fa-
riam de qualquer forma e que a
participaçãojieyuma esmaga-
dorarrnmoribTde paises recom-
pensaria o esforço de organiza-
çáo já realizado.

O Brasil, náo apenas pelas
posições tomadas quanto ás
Olimpiadas, mas ainda por não
ter participado do boicote eco-
nòmico contra a Uniáo Soviéti-
ca, tem sido citado com fre-
qüência pela imprensa local,
ao lado da Argentina e de ou-
tros países europeus que, embo-
ra criticando a intervenção no
Afeganistão, recusararnsease ...
alinhar inteiramente oom as
posições de Governo Carter. •¦<¦„

Ontem, o jornal Pravda trou-
xe um artigo no qual comentou
as posições dos dois países lati-
no-americanos em relação ao
boicote econômico e á visita do
enviado especial do Presidente
Carter, General Andrew Good-
pôster. O artigo foi assinado
por Sergei Svistunov e se intitu-
lou Outro Erro de Tiro, comen-
tando a visita aos dois paises
sul-americanos (Argentina e
Brasil}, que se recusaram a
participar da guerra econômi-
ca proposta por Washington.

Na Argentina, disse o Pravda,
o General pouco obteve. Para-
lelamente, circularam aqui ru-
fnores de que uma missão co-
mercial soviética encontra-se
nesse país para desenvolver
negócios que já estavam enca-
minhàdôs e estudar a perspec-
tiva de outros.

Enquanto a disputa em tomo
das Olimpiadas continua, os
soviéticos e os norte-
americanos seguem normal-'
mente o calendário de jogos já''
previstos.

Cidadão exige URSS
fora de Lake Placid

Nova Iorque — Através de
unui açào em que cita como
réus o Serviço de Imigração e
Naturalização, o Departamen-
to de Justiça e o Secretário de
Estado, Cyrus Vance, um habi-
tante ae Nova Iorque, pede ao
Govemo dos Estados Unidos
que impeça a participação de
atletas soviéticos nos Jogos
Olímpicos de Inverno de Lake
Placid, em meados deste més.

Na açáo, interposta junto ao
Distrito Judicial de Manhattan,
Stanley Dale Júnior exige que o
Serviço de Imigração e Natura-
lização rejeite ou revogue os
vislos de entrada dos atletas
soviéticos por causa da inter-
venção da URSS no Afegã-
nistão.

— Alguns ou todos esses atle-
tas, seus treinadores e seus
acompanhantes são membros
do Partido Comunista soviético
e das Forças Armadas soviéti-
cas e, portanto, não estão capa-
citados a receber vistos de en-
trada — diz Stanley em sua
petição.

Procedente da Grécia, onde
foi acesa anteontem, chegou -
ontem aos Estados Unidos a
chama olímpica que arderá en-
quanto durarem os Jogos Olim-
picos
de Inverno, marcados para o
período de 13 a 24 deste més,
em Lake Placid, Nova Iorque.

A tocha, transportada aos
Estados Unidos no Air Force
One, o avião do Presidente
norte-americano, chegou ao ae-
roporto de Yorktown, Estado
de Virgínia, de onde a corredo-
ra Suzy Mink, de 27 anos, a
levou para o mesmo local da
histórica batalha de Yorktown,
onde George Washington der-
rotou as tropas colonialistas
britânicas. . __

De Yorktown, a chama será
conduzida até Lake Placid,
compreendendo cerca de 1 mil
600 quilômetros de percurso, a
que demorará nove dias, afim
de estar em Lake Placid dia 8
de fevereiro. A tocha será con-
duzida por 52 corredores em ,,„,
revezamento.
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[_„ís FramiscoT do Pinheiros Ainterrompeu o treinamento forte que faz visando à Olimpíada e venceu nos 100 metros peito

Mattioli bate recordes na natação
Marcus Labome Mattioli, de

19 anos, Interrompeu o forte
treinamento que fazia com o
técnico americano Doe Coun-
silman, na Universidade de In-
diana, Estados Unidos, para
competir no Troféu Brasil de
Natação pelo Minas Tênis Clu-
be e acabou sendo a grande
estrela da etapa de abertura,
ontem. Dos três recordes que
caíram, dois foram dele.

Ele fez 2m05sl2 nos 200m bor-
boleta, novo recorde brasileiro
(o anterior, de Carlos lan Fon-
toura, era de 2m05s77) mas
acha que poderia ter melhora-
do em cerca de 2 a 3 segundos
se não tivesse nadado sem ócu-
los. Bateu depois o recorde do
Troféu nos 400n_, livre, com
4m04s88 (o anterior era de Djan
Madruga, com 4m06s22). O ter-
ceiro recorde estabelecido,
também do Troféu, foi no
4 x 200m, nado livre, mulheres,
pela equipe do Flamengo, com
8m55s58.

AINDA MARCUS

Quando Marcus Mattioli
olhou para o placar eletrônico e
viu seu tempp nos 200m borbo-
leta quase não acreditou, pois
nâo esperava baixar o recorde
brasileiro, porque não tinha
treinamento de base, que só lhe
está sendo dado agora por Doe
Counsilman.

Hâ seis meses nos Estados
Unidos — cinco na Universida-
de de Indiana e um em Fort

Lauderdale —, Marcus já se
acha em condições de analisar
a situação do nadador no Brasil
e nos Estados Unidos. E fez
algumas queixas, mesmo vi-
brando com a vitória:

— Depois do Pan, embora o
Doe tivesse me convidado há
três anos, resolvi ir para os EUA
porque a universidade aqui me
exigia muito (fazia o primeiro
semestre de Engenharia Meca-
nica) e eu não podia treinar. Lá
estou podendo fazer bem as
duas coisas.

Ele volta para os Estados
Unidos dia 5, pois não quer
perder tempo por achar que
Doe Counsilman decidiu invés-
tir nele e que competir no Big
Ten, competição que reúne as
10 maiores (em quantidade de
alunos) universidades dos Esta-
dos Unidos. E quer também,
confessa, sair de Indiana para
conquistar uma medalha em
Moscou.

A prova em que caiu o tercei-
ro recorde da noite, os 4x200m,
nado livre, foi a mais emocio-
nante da abertura da competi-
ção, decidida na última volta,
quando Maria Elisa Guimarães
deu a vitória ao Flamengo por
superar Ana Anchieta, do Pi-
nheiros, por dois centésimos de
segundo.

Mesmo assim, o Pinheiros so-
mou pontos, com o segundo lu-
gar, para assumir a liderança
parcial da competição. Tem 58,
o Flamengo 52, o Minas 40, o
Fluminense 33, o Náutico 28 e a
Hebraica 21.

Virgínia bate Rosa
nos quatro estilos

Não consigo acreditar.
Quando ainda estava me aque-
cendo, dizia a mim mesmo "Vir-
ginla, você vai ganhar, você vai
ganhar". Entrei com vontade e
sabia que minha única adversa-
ria era Rosa Maria Prado e que
para vencê-la, precisava, pelo
menos, chegar junto com ela no
nado de peito. Quando vi que
dava pára chegar, senti que ia
vencer.

E Virgínia venceu. Chegou à
frente de Rosa Maria no percur-
so de peito e, quando Iniciou o
nado livre, a última etapa dos
400m medley, sua previsão se ia
confirmando, a cada braçada.
Ela ganhou a prova, baixando,
em quase sete segundos, a sua
melhor marca. Ela tinha
5ml6s01 e terminou em
5m09s33, pouco mais de um se-
gundo acima do recorde brasi-
leiro, de Flávia Nadalutti, com
5m08s09.

Virgínia Andreatta, de 14
anos, uma das atletas de ouro
do Flamengo, tinha, portanto,
razões de sobra para ser a mais
emocionada entre os vencedo-
res das finais de ontem, pois
acha que sua marca lhe abre
possibilidade de tornar um so-
nho em realidade: ir à Olim-
piada.O que eu quero, mesmo, é
fazer o índice para ir à Olimpia-
da e preferia até que não fossem
realizados o Sul-Americano ou
qualquer outra competição, pa-
ra poder me dedicar, inteira-
mente, aos treinos, só pensando
na vaga olímpica.

Outro que preferia náo ter
mais competições ã frente é o
paulista Luís Francisco Carva-
lho, do Pinheiros, vencedor da
final dos lOOm de peito, com
Im07s85, e maior rival do gaú-
cho Sérgio Pinto Ribeiro, nesta
prova:

— Estou em fase de treina-
mento Intensivo e não fiz prepa-
ração especial para o Troféu*
Brasil. Apenas procurei descan-
sar um pouco para essa compe-
tição, pois quero mesmo é dar o
que tenho e não tenho nas eli-
mlnatórias olímpicas.

Luís Francisco nadou e ga-
nhou a mesma prova no Brasi-
leiro Juvenil, em condições
também desfavoráveis. Tinha
que participar da eliminatória,
pela manhã, viajar a Sâo Paulo
para prestar exames no vesti-
bular de engenharia e voltar
para competir na final, ã noite,
o que também prejudicou o
treinamento a que vinha-se de-
clicando com vistas às Olim-
piadas.

Depois de ficar dois anos sem
nadar, o gaúcho Sérgio Pinto
Ribeiro foi a principal atração
da manhã de ontem no Parque
Aquático Júlio de Lamare, ao
ficar apenas a 25 centésimos de
segundo do recorde dos 100 me-
tros, peito, do Troféu Brasil.
Sérgio marcou o tempo de
Im07s03. Segundo o supervisor
José Carvalho, quem conseguir
baixar de lm07s terá possibili-
dades de Ir às Olimpíadas.

O primeiro dia
100 Metrot moças nado livre

— Maria de Fátima Vieira
— Adriana Pereira
— Deborah Reis

200 Metrot homens nado borboleta
— Marcus Mattioli
— Carlos lan Fontoura
— Cláudio Kestener

400 Metros, moças, medley
— Virginia Andreatta
— Rosamaria Prado
— Linai Adamy Vaz

100 Metros, homens, nado de perto
— Luiz Francisco
— Jair Coelho
— José Matos

200 Metros, moças, nado de costas
—Rosamaria Prado

— linai Adamy Vaz
— Ines Ogata

400 Metros, homens — nado livre
— Marcus Mattioli
— Custodio Ribeiro
—.Marcelo Jucá

4 x 200 livres, moças
1. Flamengo 8m55s58 (NRT)
2. Pinheiros 8m55s60
3. Bahio 9m03s55
OBS.: NRB — novo recorde brasileiro; NRT -

Náutico Im00s57
Náutico TmOOsóO

Pinheiros Im00s98

Minas TC 2m05sl2 NRB
Fluminense Im05s28

Pinheiros 2m06s28_

Flamengo 5m09s33
Hebraica 5ml3sl2

Nadebem 5m22s39

Pinheiros Im07s85
Minas TC Im09s60
Mogiano Im09s99

Hebraica 2m27s69
Nadebem 2m32s37
Pinheiros 2m34s68

Minas T.C. 4m04s88NRT
Ribeirão Preto 4m07sl5

Flamengo 4m09s49

Provas e favoritos no 2o dia
O programa do segundo dia do Troféu

Brasil, com os favoritos por prova de acordo
com o ranking da temporada — e o recorde
brasileiro de cada prova — é o seguinte:

Ia prova — 200m livres — homens — rec: Djan
Madruga, Im52s34.
Io Marcos Mattioli, Minas, Im54s89
2o Ciro Delgado, Tijuca, Im57s53
3o Jorge Fernandes, Tijuca, Im57s97
2° prova —. 200m, borboleta — moças — roc: Maria
Elisa Guimarães, 2rn20s00
Io Paula Amorim, Flamengo, 2m24s29
2o Adriana Lança, Fluminense, 2m25s48
3o Adriana Pereira, Náutico, 2m27s47
3o prova — 400m, medley — homens — rec: Djan
Madruga, 4m28s70
Io Ricardo Prado, Hebraica, 4m35s48 **

2° Roger Madruga, Fluminense, 4m39s97

3o Marcelo Jucá, Flamengo, 4m45s01

4o prova — 200m, livrei — peito — moças — rec: Maria
Clara Matta, 2m44s82
Io Maria Clara Matta, Fluminense, 2m46s83
2o Agnes Nilsson, Flamengo, 2m47s53
3o Angela Maestrini, Olímpico, 2m48s70
5o prova — 200m, costas.— homens — rec: Djan
Madruga, 2m04sl5
1° Rômulo Arantes Jr, Flamengo, 2m04s99
2o Silvio Monteiro, Flamengo, 2mlls44
3o Ricardo Prado, Hebraica, 2m1 ls80
6o prova — 400m, livres — moças — rec: Maria Elisa
Guimarães, 4m24s60
Io Maria Fátima Vieira, Náutico, 4m33s45
2o Virgínia Andrearta, Flamengo, 4m34s03
3o Ana Keila Anchieta, Pinheiros, 4m36s09
7° prova — 4 x .OOm, livres — homens — rec: equipe
da CBN, 3m30s86.

Deraldo dirige Flu na Taça

¦ novo recorde do Troféu

O técnico Deraldo Nascimento é o
substituto de Marcelo Cocada na
equipe de basquete do Fluminense e
já viaja terça-feira com a equipe para
a França, onde disputará a Taça Bra-
sil de Clubes, a partir do dia 6. O
Vasco, que conquistou o título de bi-
campeáo, ao derrotar o Fluminense
(70 a 68) è outro representante do Rio
e também viaja na terça-feira.

Deraldo dirigia as equipes do in-
fanto e juvenil e, com a saída de
Marcelo enfrentará já uma grande
responsabilidade que é comandar o
Fluminense contra os melhores times
do Brasil. Além de Vasco e Fluminen-
se, participam da Taça Brasil Sírio e
Francana, de São Paulo; Jóquei Clu-
be, de Goiás; Ginástico, de Minas;
Petrópole. do Rio Grande do Sul e
Esporte Clube Recife.

Marcelo magoado

Depois de ter conseguido um exce-
lente trabalho no Fluminense, levan-
do a equipe afinal do campeonato, o
técnico Marcelo Cocada se transferiu
profissionalmente (trabalha no INPS)
para Passa Quatro, Minas, e deixou o
Rio ontem completamente magoado
com a estrutura do basquete carioca,
onde, segundo ele, há uma máfia que
impede qualquer progresso do es-
porte.

Marcelo, que também era presi-
dente da Associação de Técnicos do
Rio, disse que a entidade fez tudo
para melhorar o aspecto técnico do
basquete carioca, mas sempre encon-
trou oposição na Federação e em
alguns clubes que, com medo da Asso-
ciação se tomar um órgão forte, co-
meçaram a trabalhar para minar seu
trabalho.

Ele cita os casos de Érico Maga-
lhaes e Heleno Miranda que começa-
ram a fazer um trabalho consciente
na Federação, mas, como eram sim-
páticos á Associação, foram cassados
e tudo voltou a ser como antes, com o
Vasco disputando três turnos para
vencer o campeonato, dos quais dois
nào lhe deram vantagem nenhuma.

O time formado
pelo Sr Gleck

Um público de 5 mil 984 pessoas
viu o Vasco conquistar o bicampeona-
to, derrotando o Fluminense por 70 a
68. Viu também o Fluminense rece-
ber, mesmo derrotado, o troféu da
equipe revelação, ao final da partida.
Mas na platéia faltava uma pessoa,
Orlando Gleck, responsável pelos fun-
damentos técnicos do basquete de
todos os jogadores que iniciaram a
carreira no Fluminense desde 1952 e
que não vai ao estádio por ser muito
emotivo. Marquinhos, da Seleçáo e do
Sírio, foi seu melhor aluno.

Os jogadores que o Fluminense
utilizou durante a partida contra o
Vasco (Zezé, Carlinhos. Sartori. Bial-
zinho. Almir e Newton), começaram
ainda garotinhos nas mãos de Òrlan-
do, que. embora calejado. como ele
mesmo faz questão de dizer, ficou
muito satisfeito com os adjetivos que
ouviu ontem e durante a partida (pelo

rádio) sobre a equipe e. principalmen-
te, sobre Almir, considerado a revela-
çáo e com chances de pertencer à
Seleçáo Brasileira ainda este ano.

— Tudo começa com a chamada
medicinebol, que tem como objetivo
fortalecer os braços e ombros dos ga-
rotos, utilizando uma bola de dois
quilos. Depois, o trabalho prossegue
com uma bola normal, para tornar
mais flexível o pulso, obrigando os
garotos a apanhar a bola no chão, ora
com uma das máos ora com outra, e
arremessá-la à cesta à meia distância.

As vezes, o iniciante fica aborreci-
do — segundo Gleck, todos reclamam
da repetição que pode levar semanas
— com os exercícios introdutórios,
mas só assim consegue passar ao es-
tágio seguinte. Quando já está assimi-
laudo bem esse tipo de exercício, ba-
tendo bola com ambas às máos, cor- ¦
rendo com ela sob controle, é entre-
gue a um técnico que lhe ensinará os
padrões táticos do jogo, a distribuição
dentro da quadra e as malicias e habi-
lidades que o basquete exige.

Foi com essa determinação, acres-
cida de consciência e disciplina, que
Zezé (24 anos), Sartori (20), Almir (21),
Carlinhos (19) e Bialzinho (21) fizeram
uma variação na marcação por zona e
complicaram a vitória do Vasco até a
metade do segundo tempo, quando
dominavam a partida, inclusive, com

uma vantagem variando entre 11 a *
seis pontos.Eles chegam ao Fluminense às 7
horas, trocam de roupa e já me encon-
tram lá, à espera, para iniciar o traba-
lho de sempre.

Orlando Gleck é funcionário do
Fluminense desde 1952 e. aos 60 anos,
começa seu dia de trabalho exigindo,
com um timbre de voz forte, que todos
os garotos façam os exercícios com
perfeição, para que náo sejam jogado-
res cheios de defeitos técnicos incorri-
giveis no futuro. Esa foi a maneira que
Orlando Gleck encontrou para conti-
nuar ligado ao basquete, depois que
teve problemas com as pernas (usa
bengala) e deixou de jogar pelo Bo-
queirão, há 28 anos.

Para fazer o trabalho de iniciação,
o Sr Gleck, como é chamado, se ba-
seia numa vasta literatura que impor-
ta dos Estados Unidos, com a flnalida-
de também de se manter informado
sobre as modificações e normas inter-
nacionais. Seus diplomas sáo muitos,
mas ele é muito reservado nesse as-
pecto, preferindo falar sempre da uti-
lidade de seu trabalho para o basque-
te e da experiência que tem:

Meus diplomas nada valem den-
tro de gavetas. Os garotos tém aulas
de Educação Fisica com professores
que nunca ouviram falar dos treina-
mentos dado no Fluminense.

Folo d* Criitino Poronoguó
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Orlando Gleck já ensinou basquete até a Marquinhos

Campo Neutro

SE 

até agora náo foi possível saber ao
certo quem será o técnico da Sele-
çâo Brasileira, já que tanto o Sr
Giulite Coutinho quanto o Sr Me-

drado Dias escudam-se em belos contor-
cionismos verbais quando instados a revê-
lar friamente o nome do ungido, talvez
seja válido anunciar-se como descoberto o
critério, ou o sistema, que os dirigentes da
CBF estão utilizando para chegar a uma
conclusão.

Ao que tudo iiidica. valem-se do estra-
tagema do feeri-back, de boa vivência e de
largo uso nos processos de formação de
equipes da administração pública, a co-
meçar, inclusive, por utn ou outro mi-
nistro.

Consiste, em suma, o feed-back em,
por vias transversas, soltar ao conheci-
mento das áreas de participação nomes
cogitáveis, afim de avaliar a repercussão
que provocam. Do exame desse retorno
repercussivo em suas diversas formas é
que sairá o veredito final sobre os candi-
datos postos á avaliação.

No caso do técnico da Seleção, um
relacionamento mais cuidadoso dos atos e
fatos já produzidos ao longo de todo esse
periodo de expectativa nacional permite
identificar claros sintomas de um processo
de feed-back.

¦ ¦
mf

INICIALMENTE, 

permitiu-se a citaçáo
de vários nomes, colocados implicita-
mente em confronto com o do treina-
dor Cláudio Coutinho. Ante o reduzi-

do número de vozes que se ergueram em
defesa do técnico da Copa de 78, desço-
briu-se que a sua substituição seria senão
aplaudida ao menos tranqüilamente
aceita.

Passo seguinte, lançaram-se aos ouvi-
dos e á língua do feed-back quatro nomes
já então com ênfase redobrada: Zagalo,
Evaristo Macedo, Rubens Minelli e Telè
Santana, com um tratamento especial pa-
ra este último.

Ao Sr Zagalo, a par dos justificáveis
elogios de praxe, juntaram-se algumas res-
trições relacionadas com a sua férrea voca-
ção defensivista.

O Sr Evaristo Macedo encarregou-se
pessoalmente de desestimular qualquer
movimento mais adensado a seu favor, o

ãue 
fez através do rosário de tolices que

esfiou para todo e qualquer microfone
que se lhe foi posto próximo à boca.

O Sr Minelli, embora sem ser atingido
por considerações negativas, não mereceu
referências entusiastas. Além do mais, à
época já estava ele em franca travessia
espiritual e financeira para as alternativas
islâmicas.

Sobrou, pois, o Sr Telè Santana, o
nome das reais preferências do Olimpo,
com o feed-back aprovando a sua figura
simples e competente.

Mas o técnico do Palmeiras, cuja indo-
le silente constituía um de seus principais
atrativos, não vem resistindo bem ao teste
de espera. Tem ido aos jornais com uma
sede comparável à de políticos gue que-
rem a propriedade de Partidos fechados
justamente por náo serem donos de votos
populares.

E já começa a correr o risco de ser
reprovado na múltipla escolha da CBF.

Enquanto isso, de um lado, o Sr Clau-
dio Coutinho mantém-se sóbrio em sua
retirada estratégica, e de outro, o Sr Ru-
bens Minelli oferece os primeiros sintomas
de um possível rompimento com Alá.

¦ ¦

COBERTA 

a vaga do Sr Evaristo de
Moraes Filho no Tribunal de Justi-
ça Desportiva do Rio de Janeiro.

O novo ocupante é o excelente
advogado Hugo Wanderley, por sinal tam-
bém tricolor.

¦ ¦ ¦

O treinador Oberdan, do Grêmio,
anuncia a escalação de Paulo Cé-
sar na pontaesquerda do time para
a excursão a Montevidéu.

Com isso, pode estar matando dois
coelhos numa só cajadada.

1. Dá a Paulo César a chance que ele
espera para criar um problema e precipitar
sua volta para o Rio;

2. Oferece à direção do Grêmio uma
impressão de reduzida capacidade de
identificar, para conciliar, as característi-
cas dos jogadores com as funções da
equipe.

¦ ¦ ¦

DE PRIMEIRA.O Sr Silvio Vascon-
celos completou ontem 2 anos na direção
do Fluminense. E não 200, como pode
parecer.

ztr
William Prado

R#òator substituto
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Vasco quer absolver Leão antes do Nacional
Zagalo teme
jogo veloz
do Instituto

Rosenthal Calmon Alves
Cormpondcnt»

IntWuto « flumlmnM. locol: btódio
Chateou Carretos, em Córdobo. Horàr-
ie: 2lh. Juh: Horácio Romero. IntWuto:
lelpo, Aneli, Olnwdo, Rodrigues e San-
chtzj Thtvn, .rede» e Bellran,- Sacoll-
¦«, PolavKlno • Hernández. Fluminen-
•e: Paulo Goulart, Marinho, Ademllton,
Edinho e Ricardo; Glvanildo, Pinlinhoe
Mórlo; Osnlr, Tullca e Zezé.

Córdoba, Argentina — Im-
pressionado com a velocidade
dos jogadores do Instituto, ad-
versário do Fluminense hoje à
noite pelo torneio internacional
desta cidade, o técnico Zagalo
armou um esquema tático es-
pecial no trino realizado ontem.
Toda a delegação do time cario-
ca teve oportunidade de ver a
equipe de Córdoba empatar de
dois a dois com o húngaro Hon-
ved, na noite de quarta-feira.

Depois de uma cansativa via-
gem, com uma conexão em
Buenos Aires que demorou
mais de três horas, a delegação
do Fluminense chegou a Córdo-
ba quarta-feira à noite e, após
deixar as malas no hotel, todos
foram ao Estádio Chateau Car-
reras para assistir à rodada du-
pia de abertura do torneio he-
xagonal: o Talleres venceu de
um a zero o time suíço Servette
e o Honved empatou com o
Instituto.

O Fluminense é o favorito pa-
ra o jogo desta noite, pelo me-
nos na opinião da delegação.
Zagalo comentou, depois de ver
o Instituto atuar, que se trata
de uma equipe muito veloz,"que impede o toque de bola,
mas que não tem um esquema
de jogo definido". Advertiu, no
entanto, que "isso torna a parti-
da bastante perigosa, pois este
é um time que pode surpreen-
der a qualquer momento. Os
jogadores são jovens e muito
rápidos".

O time húngaro, o Honved,
impressionou bastante o técni-
co Zagalo, que o considerou"com melhor preparo fisico e
com mais disciplina tática do
que qualquer uma das outras
equipes que atuaram".

A temperatura ontem nesta
cidade argentina ficou acima
dos 34 graus durante toda a
tarde, com um sol bastante for-
te. Por isso, Zagalo preferiu rea-
lizar o treino no final da tarde e
os jogadores só abandonaram o
estádio por volta das 19h. Para
a preparação de um novo es-
quema que se adaptasse a velo-
cidade do seu adversário de ho-
je, o técnico não se esqueceu de
levar o seu tradicional apetre-
cho: a mesa de botões, com a
qual explicou ao novo time do
Fluminense a forma de tentar
neutralizar os jogadores argen-
tinos.

O jogador Edevaldo se incor-
porou ontem a delegação, pois
não pôde viajar na quarta-feira,
por falta de documento. A Poli-
cia Federal, no Rio, não aceitou
a xerox da carteira de identida-
de e Edevaldo teve que ir bus-
car o original, atrasando em um
dia sua incorporação à equipe.
Por isso, não participou do trei-
no e foi descartado para o jogo
de hoje.

Esta é a primeira vez que o
tradicional Torneio de Veáo de
Córdoba realiza-se com a parti-
cipaçào de jogadores de equi-
pes estrangeiras. O Torneio
tem quatro rodadas duplas: a
de quarta-feira, a de hoje, uma

terça-feira, dia 5 e outra em
data ainda a ser determinada,
dependendo de quais equipes
sejam as finalistas. Isso deixou
bastante preocupados os joga-
dores do Fluminense, com a
possibilidade de perder o car-
naval, mas houve um acordo
tácito dos dirigentes, que pro-
meteram o regresso ao Rio, no
máximo, até o dia 15.

O empresário Samuel Ratl-
noff está muito Interessado em
conseguir outros jogos para o
Fluminense na Argentina ou no
Chile, mas tudo vai depender
do andamento do Torneio de
Córdoba. A hipótese considera-
da mais provável, principal-mente depois dos desempenhos
de ontem, é que os finalistas
sejam o Fluminense e o Talle-
res. Neste caso, a partida de
decisão só poderá ser realizada
no dia 12, pois no dia 10 começa
o Campeonato Argentino e o
Talleres tem jogo marcado.

Se isso acontecer, entre o dia
5 e o dia 12, o empresário Rati-
noff deverá conseguir um jogo
para o Fluminense na cidade de
Mar Del Plata, provavelmente
com o Independientes. De qual-
quer forma, está praticamente
descartada a possibilidade de
que esta excursão do time ca-
rioca seja estendida até o Chile,
pois ninguém admite a desclas-
siflcaçáo do Fluminense. Se
conseguir ganhar amanhã da
Veloz, mas confusa equipe do
Instituto de Córdoba, o time de
Zagalo só precisará de um em-
pate com o Honved. O Talleres,
por sua vez, vai enfrentar agora
a pequena equipe do Belgrano.
. A delegação do Fluminense
ficou muito impressionada com
a quantidade de alterações nas
equipes que jogaram a rodada
dupla de anteontem. O Talle-
res, por exemplo, mudou prati-
camente toda a sua equipe du-
rante o jogo, aproveitando-se
da regra do torneio, que não
impõe nenhuma limitação às
substituições.

O Fluminense chegou a con-
clusáo que, por ser time visitan-
te, leva uma desvantagem com
essa regra, e Zagalo conversou
com o empresário Samuel Rati-
noff, pedindo que seja alterada,
para que se limite a três jogado-
res e mais goleiro as possibili-
dades de substituição. A pro-
posta foi feita ontem à noite,
numa reunião do empresário
com os presidentes dos clubes
argentinos e com os chefes das
delegações das equipes estran-
gelras, mas só hoje será anun-
ciada a decisão. Ratlnoff estava
certo de que ninguém vai se
opor.

A verdade é que dos 18 joga-
dores que o Fluminense trouxe
vários estão sem condições de
jogo, e realmente as equipes
argentinas (sobretudo o Talle-
res e o Instituto, que são de
Córdoba) levam certa van-
tagem.

Por Incrível que pareça, a úni-
ca emissora de rádio do Rio quemandou uma equipe para
acompanhar a delegação do
Fluminense vai realizar algo
inédito no Estádio Chateau
Carreras (construído para a Co-
pa): transmitir do campo. De-
pois de muita conversa, Batista
Júnior e Januário de Oliveira,
da Nacional, conseguiram con-
vencer a direção do estádio a
quebrar esse tabu.

Jorge Mendonça sofre
acusações de falta de
empenho e é castigado

O afastamento de Jorge Men-
donça da equipe e a saida do
diretor Nicola Racciopi do De-
partamento de Futebol do clu-
be foram as primeiras conse-
qüências da desclassificação do
Palmeiras das finais do Cam-
peonato Paulista de 1979. On-
tem o Parque Antártica viveu o
ambiente agitado e hoje, quan-
do os jogadores se apresenta-
rem para o reinicio dos treina-
mentos, muita coisa pode acon-
tecer.

Vários conselheiros estão dis-
postos a pedir ao presidente do
clube, Delflno Facchina, o afãs-

tamento de Jorge Mendonça,
acusado de náo se ter empenha-
do no jogo de quarta-feira, con-
tra o Coríntians. Como castigo,
o jogador não seria negociado
agora e seu passe passaria a
custar uma soma elevada, o
que dificultaria qualquer tran-
sação imediata. Mendonça, que
esteve no Rio ontem, visitando
familiares, revelou a um amigo
que o Flamengo também está
interessado em contratá-lo e o
teria procurado no periodo das
férias coletivas. Vasco e Flumi-
nense, já se manifestaram ofi-
cialmente sobre o interesse pe--lo-jogador.

Reinaldo torce o pé e
fica um mês sem jogar

Belo Horizonte—O atacante
Reinaldo, do Atlético Mineiro,
só volta a jogar no Campeonato
Nacional. Ontem, durante trei-
no preparativo para o jogo con-
tra o Sáo Paulo, domingo, ele
torceu o tornozelo direito —
que sofreu também ruptura dos
ligamentos — e, segundo o mé-
dico Neilor Lasmar, deverá fi-
car fora de atividade por cerca
de 30 dias.

Reinaldo, que pisou num bu-
raco do campo do Independèn-
çla, numa disputa de bola com
Ângelo, foi removido para a
Santa Casa de Misericórdia on-
de a radiografia constatou a
inexistência de fratura. O local
ficou muito inchado e o médico
do Atlético gessou o tornozelo
para, daqui a oito dias, retirar o
aparelho e avaliar a contusão.
Se necessário, nova bota de
gesso será colocada no jogador.

Com a contusão de Reinaldo,
o técnico Procópio tem duas
dúvidas para escalar o time pa-
ra o amistoso: Ângelo, Luiz
Alberto e Fernando Roberto
disputam as duas vagas no
meio do ataque, com maiores
chances para os dois últimos.
No domingo, o Atlético mostra
Chicào e Éder recém-contra-
tados do São Paulo e Grêmio, à
sua torcida. O lateral-direito
Nei Dias joga no lugar de Alves,
contundido.

Reinaldo afirmou, à tarde,
que náo estava preocupado
com a contusão e manifestou
certeza de voltar rapidamente ã
equipe. Enquanto esteve em
campo, ele foi um dos melhores
do treino, marcando três golsda equipe titular. O atacante
confirmou ainda o interesse do
futebol da Arábia Saudita em
seu passe, mas afirmou que na-
ria existe de concreto.
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A goleada sobre a Bolívia deu mais motivação à Seleção Olímpica até mesmo durante os treinos

Mendonça é afastado
da partida contra o
Volta Redonda domingo

O meio-campo Mendonça,
com o dorso do pé esquerdo
bastante inchado, foi vetado
pelos médicos e será o principal
desfalque do Botafogo para o
amistoso de domingo em Volta
Redonda diante da equipe lo-
cal. Para a sua posição, o técni-
co Paulo Amaral resolveu utili-
zar Ademir Lobo.

Além da ausência de Men-
donça, Paulo Amaral não deve-
rá contar também com o lateral
Perivaldo, que sofreu uma rápi-
da intervenção cirúrgica, e com
o goleiro Borrachinha, ainda
sem contrato, mesmo caso do
atacante Ricardo.

ENCONTRO

O diretor de futebol do Bota-
fogo, Antônio Tome, terá hoje
um encontro com os jogadores
Borrachinha, Ricardo e Dé. Os
dois primeiros para renovação
de contrato e Dé para resolver
sua transferência, que possivel-
mente será para a Desportiva
Ferroviária. O clube de Vitória
mandará um diretor hoje a Ma-
rechal Hermes para conversar
com o jogador.

Se nada ficar resolvido, du-
rante o encontro do diretor com
os jogadores, Borrachinha será
substituído pelo goleiro Paulo
Sérgio que deve ter sua primei-
ra oportunidade para se firmar
no time principal. A dúvida do
técnico é o substituto de Ricar-
do caso não aceite a proposta
do clube, podendo optar por
Gilberto ou Revellis.

O diretor de futebol do São
Bento de Sorocaba tem um en-
contro hoje com o jogador Chi-
quinho que deve dar uma res-
posta ao dirigente se aceita ou
não a proposta que ofereceu ao
jogador — Cr$ 150 mil de luvas
e Cr$ 25 mil mensais.

O apoiador Zé Carlos deve
apresentar-se segunda-feira ao
técnico Paulo Amaral. Os diri-
gentes do Botafogo receberam
uma comunicação de São Pau-
lo de que o jogador foi liberado
pelo Guarani, desclassificado
da final do Campeonato Pau-
lista.

O nome do ponta-direita que
foi indicado por Pirilo ao técni-
co Paulo Amaral está sendo
mantido em sigilo pelos diri-
gentes. Segundo o diretor de
futebol, Antônio Tome, o joga-
dor virá mesmo para o Botafo-
go, "pois com essa indicação
não precisamos nem vê-lo
atuar." O outro possivel reforço
é o atacante Luís Fernando, do
América de São José do Rio
Preto.

COLETIVO

O técnico Paulo Amaral con-
siderou bom o coletivo que teve
a duração de 90 minutos. Os
titulares venceram os reservas
por 4 a 0, gols de Marcelo (3),
Ricardo (1). No entender do téc-
nico, o time titular está assimi-
lando bem as suas orientações
táticas e em pouco tempo esta-
rá totalmente entrosado.

Apesar de nào ter feito gol, o
ponta-direita Gil foi o destaque
do treinamento. Dos quatro
gols da equipe titular, teve a
participação em três.

Os dois times atuaram assim:
titulares. Bos-rachinha (Paulo
Sérgio), Vanderlei, Luís Cláu-
dio, Renê e Carlos Alberto;
Wecsley, Ademir Lobo e Marce-
lo; Gil, Ricardo e Ziza. Reser-
vas. Paulo Sérgio (Borrachi-
nha), Zanata, Alemáo, Miltão e
Serginho; Luisinho Rangel,
Chiquinho e Titã; Gilberto, Re-
vellis e Bahia.

Espírito de luta
da Seleção deixa
Jaime confiante

Alex deixa América
emocionado mas com
mágoa dós dirigentes

Emocionado pela chegada da
hora de se despedir dos compa-
nheiros e do clube que defen-
deu por mais de 12 anos e, ao
mesmo tempo, contrariado, o
zagueiro Alex resolveu deixar
mesmo o América e aceitar a
transferência para o Sport Clu-
be Recife.

Alex, dono do próprio passe,
disse que a proposta do clube
pernambucano é irrecusável,
mas nâo quis revelar as bases
do contrato — ele deve receber
Cr$ 500 mil só pelo aluguel do
passe. A decepção com os dire-
gentes fez com que o jogador se
negasse também a aceitar uma
partida de despedida.

NELSON BORGES

O meio-campo Nelson Borges
ainda não renovou seu contra-

to. O problema deveria ter tido
uma solução ontem mesmo,
mas o jogador mantém-se irre-
dutivel na sua proposta Inicial,
segundo os dirigentes muito al-
ta para os padrões salariais do
América, que não passará dos
Cr$ 50 mil mensais entre luvas e
ordenados, por dois anos.

O atacante Neca, que se en-
contra em São Paulo resolven-
do assuntos particulares e tra-
tando da sua mudança para o
Rio, só se reapresentarú na se-
gunda-feira. A sua estréia pode-
rá ocorrer num amistoso diante
do Sáo Paulo, seu ex-clube.

O ponta-de-lança Luiz Ferrei-
ra, ex-Leónico, tem agradado
nos treinos e ontem o técnico
Paulo Emilio confirmou sua es-
calação contra o Campo Gran-
de, amanhã à tarde, no An-
d arai.

VITÓRIA DO FLA

Jogando ontem à noite em
Porto Velho, o Flamengo derro-
tou o Ferroviário por 6 a 0.

Bogotá — O técnico Jaime
Valente voltou a ressaltar on-
tem que o espirito de luta mos-
trado pelos jogadores na golea-
da sobre a Bolívia foi funda-
mental para que o time read-
quirisse a confiança perdida
com a derrota para o Peru, e
acha que se os jogadores man ti-
verem esta disposição na parti-
da de domingo, contra o Chile,
em Barranquilha, o Brasil con-
tinuará na liderança do torneio.

A presença de Anselmo no
comando de ataque, tida como
incerta após o jogo com a Boli-
via — sofreu forte pancada na
altura do joelho — foi pratica-
mente garantida pelo médico
José Hadad, que submeteu o
jogador a intenso tratamento
com gelo durante a madrugada
e o apoiador Jérson melhorou
bastante e deverá figurar na
reserva, até entrando durante a
partida, caso Jaime tenha ne-
cessldade de dar melhor cober-
tura aos avanços do lateral
Joào Luis.

Indagado sobre a possibilida-
de de o adversário explorar es-
tes avanços, Jaime respondeu
que com Vítor e Dudu no meio-
campo o problema diminui sen-
sivelmente, pois ambos sabem,
que, quando João Luís apoia,
um deles tem que cair pelo se-
tor. O técnico descartou a hipó-
tese de escalar Jérson de saida,
mas admitiu que, contando
com o jogador para qualquer
eventualidade, fica mais des-
preocupado.

Com relação à escalaçâo de
Márcio, que substitui Vágner —
expulso na partida com a Boli-
via — o técnico explicou que
preferiu contar sempre com um
zagueiro técnico e outro mais
viril (Mauro Galvão e Vágner)
mas acha que o Márcio também
essencialmente técnico suprirá
a ausência do titular natural-
mente. Em principio, o time es-
tá escalado com: Luís Henri-
que, Edson, Márcio, Mauro Gal-
vão e João Luís; Victor, Dudu e
Cristóvão, Jorginho, Anselmo e
Aroni. Contudo, como prefere
avaliar as condições de Ansel-
mo depois de um dia Inteiro de
tratamento, para ver se a incha-
ção regride, deixou Leia e Mica
de sobre aviso. Os jogadores
ontem tiveram a manhã livre
para passeios em volta do ho-
tel, situado em uma região cal-
ma e tranqüila de Bogotá, com
parques e alamedas floridas e
sempre muitas crianças brin-
cando e pedindo autógrafos. À
tarde foram ao campo da Esco-
Ia de Cadetes do Exército para
se exercitarem sob a orientação
dos professores Melo e Laza-
rone.

O atacante Anselmo garantiu
que participará normalmente
da partida de domingo porque
a perna, apesar de ainda muito
dolorida por causa da pancada-
.ficará inteiramente curada
com mais um dia de tratamen-
to. Além disso, acha que entrou
bem no time e quer assegurar a
vaga.

O ambiente entre os jogado-

Sérgio Dantas
Enviado Etpecial

res melhorou muito depois da
goleada e todos acham que ago-
ra, embora os jogos sejam con-
tra adversários tecnicamente
mais fortes, o time passará a
jogar o futebol que sabe.

O chefe da delegação chilena
e presidente da Federação de
Futebol do Chile, Alberto Mela,
anunciou ontem em Pereira,
onde a Seleçáo enfrentou a ve-
nezuelana, que nâo recebeu ne-
nhuma comunicação governa-
mental para retirar-se dos jogos
classlflcatórios da Colômbia.
Segundo o dirigente, o Chile
continuará competindo com o
mesmo entusiasmo para asse-
gurar uma das duas vagas para
os Jogos de Moscou.

Mela disse que, oficialmente,
não recebera orientação de
Santiago, com relação a uma
possivel decisão do Comitê
Olímpico Chileno para aliar-se
ao boicote das Olimpíadas, ini-
ciativa do Governo dos Estados
Unidos como resposta à inva-
sào do Afeganistão pelos sovié-
ticos.

Na última terça-feira, o Presi-
dente do Chile, General Augus-
to Pinochet, manifestou sua so-
lidariedade ao boicote america-
no, e algumas horas depois o
Comitê Olímpico ficou solida-
rio com o Presidente.

Na Colômbia, a noticia cau-
sou surpresa porque o Chile
vem cumprindo uma atuação
bastante regular e é candidato
a garantir uma das vagas sul-
americanas para as Olímpia-
das. Por causa destas notícias,
Alberto Mela declarou que con-
tinua aguardando uma deter-
minaçáo.

— Oficialmente nào sabemos
de nada. Em todo caso, tudo
depende de um prazo que se
deu, até o dia 20 de fevereiro,
por parte do Govemo norte-
americano, para definir o boico-
te total, ou suspensão, dos Jo-
gos de Moscou. Entretanto,
continuaremos competindo
normalmente, a fim de assegu-
rar nossa classificação.

Muito procurado pelos repor-
teres locais depois da vitória
sobre a Bolívia, Jaime teve um
ligeiro aborrecimento com um
deles, radialista, que antes do
inicio do jogo, após ler a escala-
ção do time colada à porta do
vestiário brasileiro, perguntou-
lhe se Cleo jogaria.

O técnico respondeu que ele
estava relacionado entre os 16
jogadores, mas que infelizmen-
te só poderia colocar 11 em
campo. Em seguida ouviu o re-
pórter comentar no ar que ele
respondera idiotamente e com
ironia a uma pergunta lógica.

Ao final do jogo, o mesmo
repórter, no vestiário, voltou
para pedir uma entrevista, ao
que Jaime respondeu que só se
ele fizesse perguntas objetivas e
náo "idiotas como dissera ante-
riormente", pois se não respon-
deria com ironia. O fato agra-
vou ainda mais o relacionamen-
to entre os membros da Comis-
são Técnica Brasileira com a
imprensa locai

Manaus—O Vasco procurará
antecipar o julgamento do go-
leiro Leáo, expulso anteontem
contra o Nacional, para tentar
sua absolvição o mais rápido
possivel e poder escalá-lo na
estréia do Campeonato Nacio-
nal. O coordenador da comis-
sào técnica, Aírton Brandão, te-
lefonou ontem para o Departa-
mento de Futebol, no Rio, e
pediu providências nesse sen-
tido.

Leào poderá disputar todos
os jogos seguintes da excursão,
inclusive contra o Flamengo,
domingo, e se nào se livrar da
suspensão, a pena será cumpri-
da em jogos oficiais. O goleiro
garantiu náo ter ofendido o juiz
no lance em que foi punido com
falta de dois toques e expulso,
aos 30 minutos do primeiro
tempo.

ZAGA AGRADA

O técnico Orlando Fantoni
gostou da nova dupla de área
do Vasco, Ivan e Leo, que. a seu
ver, só náo se entendeu melhor
por ter atuado junto pela pri-
meira vez, quinta-feira, contra o
Nacional. Ele espera manter o
time que começou a partida
para o jogo com o Flamengo,
domingo, exceto se Catinha,
que saiu contundido, náo se re-
cuperar.

Fantoni esclareceu que as
cinco substituições feitas náo
significam que pretende agir da
mesma forma no próximo jogo.
pois o Flamengo leva a vanta-
gem de ter começado a treinar
10 dias antes. O técnico queria
observar o zagueiro uruguaio
Juan Ahuwtchain, mas a expul-
sáo de Leáo o fez gastar logo
uma substituição e. no segundo
tempo, quando pretendia colo-
cá-lo em campo, já fizera mais
quatro e esgotara o limite com-
binado.

O técnico destacou também
as atuações de Wilsinho, Guina
e Jair, este por ter se saído
muito bem ao substituir Leào,
num momento dificil do jogo.
Fantoni comentou a anulaçào.
duas vezes seguidas, dos gols
marcados por Marco Antônio
numa cobrança de falta, repeti-
da por ordem do juiz Carlos
Alberto Nascimento, alegando

i ter a barreira se movimentado.
Para ele, na terceira cobrança a
barreira também se movimen-
tou e, como a bola nâo entrou, o
juiz nào invalidou o lance, pre-
judicando o Vasco mais uma
vez.

O ponteiro Catinha permane-
ceu no hotel enquanto seus
companheiros passavam a ma-
nhã em compras na Zona Fran-
ca. A tarde, o Vasco fez um
treino leve no Estádio Vivaldo
Lima e Catinha foi a uma clini-
ca da cidade para tratamento.
Novos treinamentos serão reali-
zados hoje e amanhã, quando
serão encerrados os preparati-
vos para enfrentar o Flamengo.

O diretor de futebol, Manoel
Monteiro, mostrou-se surpreso
ao receber do Rio pedidos de
informações sobre supostos en-
tendimentos com o Flamengo,

em Manaus,*-para a compra do
ponteiro-esquerdo Júlio César,
e negou o interesse do Vasco
pelo jogador, no momento, es-
pecialmente num negócio com
a inclusão do zagueiro Gaúcho.
Segundo ele, sobre Gaúcho fl-
cou decidido apenas que náo
seriam criados problemas parasua salda do clube, se o dese-
jasse.

O presidente do Nacional,
Manoel Chaves, que promove o
triangular com a participaçàodo Flamengo e do Vasco, disse
esperar um mínimo de 40 mil
pessoas para a partida entre os
dois times cariocas no Estádio
Vivaldo Lima. Caso a previsãose confirme, a renda do jogoficará em torno dos Cr$ 3 mi-
lhões, quantia suficiente para,somada à renda das demais
partidM. cobrir as despesas
com o torneira, e ainda gerarlucros.

Para garantir uma boa arre-
cadaçào, os promotores anteci-
param a venda de ingressos, a
preços mais baixos, ate a vêspe-
ra do primeiro jogo, realizado
anteontem. Segundo os cálcu-
los, a renda de Vasco x. Nacio-
nal, apurados os resultados das
vendas antecipadas, ficara em
torno dos Cr$ 800 mil, quantiasuficiente para pagar as despe-
sas da partida, inclusive a quo-ta do time carioca.

O triangular será encerrado
na próxima quarta-feira, com o
jogo entre Nacional e Flamen-
go, que chega hoje à tarde a
Manaus, procedente de Porto
Velho, e se hospeda no mesmo
hotel em que está a delegação
do Vasco.

RENATO SA

Porto Alegre—Somente den-
tro de 10 dias será acertada a
compra de Ranato Sá pelo Vas-
co, que espera que a situação
do jogador com o Botafogo seja
antes resolvida, informou on-
tem o vice-presidente de fute-
boi do Vasco, Antônio Soares
Calçada, que se reuniu à tarde
com o presidente do Grêmio,
Hélio Dourado, e com o vice
Rafael Bandeira dos Santos.

Segundo Calçada, o Vasco
obteve a prioridade para a com-
pra do passe de Renato Sá mas
só voltará a discutir o problema
depois de tudo resolvido com o
Botafogo, no prazo previsto pe-Ia diretoria do Grêmio.

— Nâo falamos em cifras, con-
forme o desejo do Grêmio, mas
Renato Sá já é praticamente
vascaino nesta temporada —
garantiu Calçada.

Sobre Paulo César Lima, o
vice-presidente do Vasco afir-
mou que seu clube nunca de-
monstrou interesse em contra-
tá-lo, mesmo admitindo que"no Rio Grande do Sul ele vol-
tou a ser o grande Paulo César
Lima, com lugar em qualquer
Seleçáo Brasileira". O dirigente
negou também qualquer possi-
bilidade de negociar Leào,"pois é a grande estrela do ti-
me, depois da venda de Rober-
to Dinamite, e tem compromis-
so conosco até setembro".

Giulite admite rever
critérios da Taça de
Prata no próximo ano

O presidente da CBF, Giulite
Coutinho, afirmou ontem que
os critérios para a elaboração
da Taça de Prata de 1981 po-
dem ser revistos e até alterados
pela entidade. Este ano, por
causa do pouco tempo que a
CBF teve para se organizar e
promover as reformulçôes ne:
cessárias no futebol brasileiro,
os presidentes das federações
são os responsáveis pela indica-
çáo dos clubes que disputarão a
competição, que na realidade
representa uma segunda di-
visão.

No próximo, no entanto, já
com sua infra-estrutura total-
mente formada, a CBF deve
encarregar-se da indicação dos
times que disputarão a Taça de
Prata, abrangendo completa-
mente toda a organização do
futebol brasileiro. Giulite Cou-
Unho, apesar de afirmar que no
futuro sua entidade já terá con-
dições de coordenar e dirigir
todos os setores do futebol,
acha que o atual sistema dará
resultado.

— Náo creio que surjam pro-
blemas com o atual critério que
usamos. Como náo tínhamos
tempo para abraçarmos todos
os problemas, deixamos a car-
go dos presidentes das federa-
ções a indicação dos clubes que
participarão da Taça de Prata
deste ano. Eles, melhor do que
ninguém, sabem quais os que
podem disputar a competição.
E nâo acredito que haja mani-
pulaçáo de indicação de times
para angariar prestígio pessoal
em nenhuma das federações.

Segundo o presidente da
CBF, até o início dos campeo-
natos regionais os clubes de to-
do o Brasil já saberão quais os
critérios e tudo que lhes inte-
ressa em termos de programa-
ção para 1981.

— Temos de definir antes que
os campeonatos regionais co-
mecem como será 1981. Calen-
dario e programação, tudo será
decidido e, logicamente, algu-
mas alterações, como a de
quem escolherá os clubes para
o Nacional, podem surgir. Acho
que este ano os regionais váo
ser valorizados. Os clubes váo
contratar jogadores para for-
mar bons times e tém de melho-
rar seus estádios. De modo que
as perspectivas, em termos de
futuro, sáo animadoras. Temos,
porém, muito trabalho.

O diretor de futebol, Medrado
Dias, divulga hoje à tarde, tam-
bém através de sorteio, os gru-
pos da Taça de Prata. Sáo ao
todo 64 clubes, que formam as-
sim a segunda divisão do fute-
boi brasileiro, e o caso nâo foi
resolvido ontem porque há ape-
nas uma dúvida: a Federação
sergipana ainda nào definiu se
disputara o Confiança, um dos
últimos colocados no campeo-
nato passado, ou o Cotinguiba.

O sorteio definirá também a
forma de divisão dos clubes de
Rio, Sào Paulo e Bahia, que
entrarão em maior número do
que os outros Estados. A tabela
para a Taça de Ouro será divul-
gada na segunda-feira.

CND define quem
tem direito a voto

O Conselho Nacional de Des-
pçrtos disciplinou ontem, atra-
vés de resolução, a participação
dos filiados nas assembléias-
gerais, estabelecendo as condi-
ções em que clubes, ligas e fede-
rações teráo direito a voto.

A Resolução 280 fixa que as
ligas — sào 42 no Estado do Rio
— só podem votar se tiverem
promovido, um ou dois anos
antes da eleição nas federações,
um campeonato oficial entre
seus filiados.

Em outro item a resolução
estabelece que as federações te-
ráo que realizar obrigatória-
mente três campeonatos ofi-
ciais por ano. O clube que não
participar em todos eles náo
terá direito a voto.

A questão da anistia aos joga-
dores profissionais e atletas
amadores não entrou em pauta

porque os conselheiros teme-
ram que a decisão nào tivesse
validade jurídica. Diante disso,
resolver encaminhar o assunto
ao Ministério da Educação, pa-
ra que dè um parecer, através
de sua consultoria jurídica.

A reunião de ontem do CND
foi longa e os conselheiros esti-
veram reunidos, das 17 às 19h,
no gabinete do presidente em
exercício, Nelson Mallemont,
discutindo modificações no re-
gimento interno. A reunião foi a
portas fechadas mas transpirou
que o principal assunto debati-
do girou em torno da proposta
de um dos conselheiros para
que membros do CND sejam
impedidos de participar da di-
reção de qualquer outra entida-
de. Nelson Mallemont negou
que esse tenha sido o centro
das discussões
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Vasco quer absolver Leão antes do Nacional
Zagalo teme Bog«o'Fo4o de Ari Gonwi

jogo veloz
do Instituto

Rosenthal Calmon Alves
Correspondente

InttiMo i flumin.ru. locol: Estádio
Chateou Carreras, em Còrdobo. Horàr*
ie: 21 h. Juli: Horácio Rom.ro. ImWuto:
lelpo, Aneli, 01 medo, Rodrigues e San-
chez; Theves, Fredes e Beltran; Socoli-
se, Patavecino s Hernandez. Fluminen-
M PouloGoulart, Morinho, Ademilton,
Edinho e Ricordo,- Givanildo, Pintinho e
Mário; Osmr, Tulico e Zezé.

Córdoba, Argentina — Im-
pressionado com a velocidade
dos jogadores do Instituto, ad-
versário do Fluminense hoje à
noite pelo torneio internacional
desta cidade, o técnico Zagalo
armou um esquema tático es-
pecial no trino realizado ontem.
Toda a delegação do time cario-
ca teve oportunidade de ver a
equipe de Córdoba empatar de
dois a dois com o húngaro Hon-
ved, na noite de quarta-feira.

Depois de uma cansativa via-
gem, com uma conexão em
Buenos Aires que demorou
mais de três horas, a delegação
do Fluminense chegou a Córdo-
ba quarta-feira à nofce e, após
deixar as malas no hotel, todos
foram ao Estádio Chateau Car-
reras para assistir à rodada du-
pia de abertura do torneio he-
xagonal: o Talleres venceu de
um a zero o time suíço Servette
e o Honved empatou com o
Instituto.

O Fluminense é o favorito pa-
ra o jogo desta noite, pelo me-
nos na opinião da delegação.
Zagalo comentou, depois de ver
o Instituto atuar, que se trata
de uma equipe muito veloz,"que impede o toque de bola,
mas que náo tem um esquema
de jogo definido". Advertiu, no
entanto, que "isso toma a parti-
da bastante perigosa, pois este
é um time que pode surpreen-
der a qualquer momento. Os
jogadores sáo jovens e multo
rápidos".

O time húngaro, o Honved,
impressionou bastante o técni-
co Zagalo, que o considerou"com melhor preparo fisico e
com mais disciplina tática do
que qualquer uma das outras
equipes que atuaram".

A temperatura ontem nesta
cidade argentina ficou acima
dos 34 graus durante toda a
tarde, com um sol bastante for-
te. Por isso, Zagalo preferiu rea-
lizar o treino no final da tarde e
os jogadores só abandonaram o
estádio por volta das 19h. Para
a preparação de um novo es-
quema que se adaptasse a velo-
cidade do seu adversário de ho-
je, o técnico não se esqueceu de
levar o seu tradicional apetre-
cho: a mesa de botões, com a
qual explicou ao novo time do
Fluminense a forma de tentar
neutralizar os jogadores argen-
tinos.

O jogador Edevaldo se incor-
porou ontem a delegação, pois
não pôde viajar na quarta-feira,
por falta de documento. A Poli-
cia Federal, no Rio, não aceitou
a xerox da carteira de identida-
de e Edevaldo teve que ir bus-
car o original, atrasando em um
dia sua incorporação à equipe.
Por isso, não participou do trei-
no e foi descartado para o jogo
de hoje.

Esta é a primeira vez que o
tradicional Torneio de Veào de
Córdoba realiza-se com a parti-
cipação de jogadores de equi-
pes estrangeiras. O Torneio
tem quatro rodadas duplas: a
de quarta-feira, a de hoje, uma

terça-feira, dia 5 e outra em
data ainda a ser determinada,
dependendo de quais equipes
sejam as finalistas. Isso deixou
bastante preocupados os joga-
dores do Fluminense, com a
possibilidade de perder o car-
naval, mas houve um acordo
tácito dos dirigentes, que pro-
meteram o regresso ao Rio, no
máximo, até o dia 15.

O empresário Samuel Rati-
noff está muito interessado em
conseguir outros jogos para o
Fluminense na Argentina ou no
Chile, mas tudo vai depender
do andamento do Torneio de
Córdoba. A hipótese considera-
da mais provável, principal-
mente depois dos desempenhos
de ontem, é que os finalistas
sejam o Fluminense e o Talle-
res. Neste caso, a partida de
decisáo só poderá ser realizada
no dia 12, pois no dia 10 começa
o Campeonato Argentino e o
Talleres tem jogo marcado.

Se Isso acontecer, entre o dia
5 e o dia 12, o empresário Rati-
noff deverá conseguir um jogo
para o Fluminense na cidade de
Mar Del Plata, provavelmente
com o Independlentes. De qual-
quer forma, está praticamente
descartada a possibilidade de
que esta excursão do time ca-
rioca seja estendida ate o Chile,
pois ninguém admite a desclas-
sificaçáo do Fluminense. Se
conseguir ganhar amanhã da
Veloz, mas confusa equipe do
Instituto de Córdoba, o time de
Zagalo só precisará de um em-
pate com o Honved. O Talleres,
por sua vez, vai enfrentar agora
a pequena equipe do Belgrano.

A delegação do Fluminense
ficou muito impressionada com
a quantidade de alterações nas
equipes que jogaram a rodada
dupla de anteontem. O Talle-
res, por exemplo, mudou prati-
camente toda a sua equipe du-
rante o jogo, aproveitando-se
da regra do torneio, que náo
impõe nenhuma limitação às
substituições.

O Fluminense chegou a con-
clusão que, por ser time visitan-
te, leva uma desvantagem com
essa regra, e Zagalo conversou
com o empresário Samuel Rati-
noff, pedindo que seja alterada,
para que se limite a três jogado-
res e mais goleiro as possibili-
dades de substituição. A pro-
posta foi feita ontem à noite,
numa reunião do empresário
com os presidentes dos clubes
argentinos e com os chefes das
delegações das equipes estran-
geiras, mas só hoje será anun-
ciada a decisão. Ratinoff estava
certo de que ninguém vai se
opor.

A verdade é que dos 18 joga-
dores que o Fluminense trouxe
vários estão sem condições de
jogo, e realmente as equipes
argentinas (sobretudo o Talle-
res e o Instituto, que sào de
Córdoba) levam certa van-
tagem.

Por incrível que pareça, a uni-
ca emissora de rádio do Rio que
mandou uma equipe para
acompanhar a delegação do
Fluminense vai realizar algo
inédito no Estádio Chateau
Carreras (construído para a Co-
pa): transmitir do campo. De-
pois de muita conversa, Batista
Júnior e Januário de Oliveira,
da Nacional, conseguiram con-
vencer a direção do estádio a
quebrar esse tabu.

Jorge Mendonça sofre
acusações de falta de
empenho e é castigado

O afastamento de Jorge Men-
donça da equipe e a saida do
diretor Nicola Racciopi do De-
partamento de Futebol do clu-
be foram as primeiras conse-
qüências da desclassificação do
Palmeiras das finais do Cam-
peonato Paulista de 1979. On-
tem o Parque Antártica viveu o
ambiente agitado e hoje, quan-
do os jogadores se apresenta-
rem para o reinicio dos treina-
mentos, muita coisa pode acon-
tecer.

Vários conselheiros estào dis-
postos a pedir ao presidente do
clube, Delfino Facchina, o afãs-

tamento de Jorge Mendonça,
acusado de não se ter empenha-
do no jogo de quarta-feira, con-
tra o Coríntians. Como castigo,
o jogador náo seria negociado
agora e seu passe passaria a
custar uma soma elevada, o
que dificultaria qualquer tran-
sação imediata. Mendonça, que
esteve no Rio ontem, visitando
familMres, revelou a um amigo
que o Flamengo também está
interessado em contratá-lo e o
teria procurado no periodo das
férias coletivas. Vasco e Flumi-
nense, já se manifestaram ofi-
cialmente sobre o interesse pe-
lo jogador.

Reinaldo torce o pé e
fica um mês sem jogar

Belo Horizonte — O atacante
Reinaldo, do Atlético Mineiro,
só volta a jogar no Campeonato
Nacional. Ontem durante trei-
no preparativo para o jogo con-
tra o Sào Paulo, domingo, ele
torceu o tornozelo direito —
que sofreu também ruptura dos
ligamentos — e, segundo o mé-
dico Neilor Lasmar, deverá fl-
car fora de atividade por cerca
de 30 dias.

Reinaldo, que pisou num bu-
raco do campo do Independên-
cia, numa disputa de bola com
Ângelo, foi removido para a
Santa Casa de Misericórdia on-
de a radiografia constatou a
inexistência de fratura. O local
ficou muito inchado e o médico
do Atlético gessou o tornozelo
para, daqui a oito dias, retirar o
aparelho e avaliar a contusão,
Se necessário, nova bota de
gesso será colocada no jogador.

Com a contusão de Reinaldo,
o técnico Procópio tem duas
dúvidas para escalar o time pa-
ra o amistoso: Ângelo, Luiz
Alberto e Fernando Roberto
disputam as duas vagas no
meio do ataque, com maiores
chances para os dois últimos.
No domingo, o Atlético mostra
Chicão e Éder recém-contra-
tados do Sáo Paulo e Grêmio, à
sua torcida. O lateral-direito
Nei Dias joga no lugar de Alves,
contundido.

Reinaldo afirmou, à tarde,
que não estava preocupado
com a contusão e manifestou
certeza de voltar rapidamente à
equipe. Enquanto esteve em
campo, ele foi um dos melhores
do treino, marcando três golsda equipe titular. O atacante
confirmou ainda o interesse do
futebol da Arábia Saudita em
seu passe, mas afirmou que na-
da existe de concreto.
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A goleada sobre a Bolívia deu mais motivação à Seleção Olímpica até mesmo durante os treinos

Mendonça é afastado
da partida contra o
Volta Redonda domingo

O meio-campo Mendonça,
com o dorso do pé esquerdo
bastante inchado, foi vetado
pelos médicos e será o principal
desfalque do Botafogo para o
amistoso de domingo em Volta
Redonda diante da equipe lo-
cal. Para a sua posição, o técni-
co Paulo Amaral resolveu utili-
zar Ademir Lobo.

Além da ausência de Men-
donça, Paulo Amaral não deve-
rá contar também com o lateral
Perivaldo, que sofreu uma rápi-
da intervenção cirúrgica, e com
o goleiro Borrachinha, ainda
sem contrato, mesmo caso do
atacante Ricardo.

ENCONTRO

O diretor de futebol do Bota-
fogo, Antônio Tome, terá hoje
um encontro com os jogadores
Borrachinha, Ricardo e Dé. Os
dois primeiros para renovação
de contrato e Dé para resolver
sua transferência, que possivel-
mente será para a Desportiva
Ferroviária. O clube de Vitória
mandará um diretor hoje a Ma-
rechal Hermes para conversar
com o jogador.

Se nada ficar resolvido, du-
rante o encontro do diretor com
os jogadores, Borrachinha será
substituído pelo goleiro Paulo
Sérgio que deve ter sua primei-
ra oportunidade para se firmar
no time principal. A dúvida do
técnico é o substituto de Ricar-
do caso não aceite a proposta
do clube, podendo optar por
Gilberto ou Revellis.

O diretor de futebol do Sâo
Bento de Sorocaba tem um en-
contro hoje com o jogador Chi-
quinho que deve dar uma res-
posta ao dirigente se aceita ou
não a proposta que ofereceu ao
jogador — Crt 150 mil de luvas
e Cr$ 25 mil mensais.

O apoiador Zé Carlos deve
apresentar-se segunda-feira ao
técnico Paulo Amaral. Os diri-
gentes do Botafogo receberam
uma comunicação de São Pau-
lo de que o jogador foi liberado
pelo Guarani, desclassificado
da final do Campeonato Pau-
lista.

O nome do ponta-direita que
foi indicado por Pirilo ao técni-
co Paulo Amaral está sendo
mantido em sigilo pelos diri-
gentes. Segundo o diretor de
futebol, Antônio Tome, o joga-
dor virá mesmo para o Botafo-
go, "pois com essa indicação
não precisamos nem vê-lo
atuar." O outro possivel reforço
é o atacante Luis Fernando, do
América de São José do Rio
Preto.

COLETIVO

O técnico Paulo Amaral con-
siderou bom o coletivo que teve
a duração de 90 minutos. Os
titulares venceram os reservas
por 4 a 0, gols de Marcelo (3),
Ricardo (1). No entender do téc-
nico, o time titular está assimi-
lando bem as suas orientações
táticas e em pouco tempo esta-
rá totalmente entrosado.

Apesar de náo ter feito gol, o
ponta-direita Gil foi o destaque
do treinamento. Dos quatro
gols da equipe titular, teve a
participação em três.

Os dois times atuaram assim:
titulares. Borrachinha (Paulo
Sérgio), Vanderlei, Luís Cláu-
dio, Renê e Carlos Alberto;
Wecsley, Ademir Lobo e Marce-
lo; Gil, Ricardo e Ziza. Reser-
vas. Paulo Sérgio (Borrachi-
nha), Zanata, Alemão, Miltào e
Serginho; Luisinho Rangel,
Chiquinho e Titã; Gilberto, Re-
velüs e Bahia.

Espírito de luta
da Seleção deixa
Jaime confiante

Alex deixa América
emocionado mas com
mágoa dos dirigentes

Emocionado pela chegada da
hora de se despedir dos compa-
nheiros e do clube que defen-
deu por mais de 12 anos e, ao
mesmo tempo, contrariado, o
zagueiro Alex resolveu deixar
mesmo o América e aceitar a
transferência para o Sport Clu-
be Recife.

Alex, dono do próprio passe,
disse que a proposta do clube
pernambucano é irrecusável,
mas nào quis revelar as bases
do contrato — ele deve receber
CrS 500 mil só pelo aluguel do
passe. A decepção com os dire-
gentes fez com que o jogador se
negasse também a aceitar uma
partida de despedida.

NELSON BORGES

O meio-campo Nelson Borges
ainda nào renovou seu contra-

to. O problema deveria ter tido
uma solução ontem mesmo,
mas o jogador mantém-se irre-
dutivel na sua proposta inicial,
segundo os dirigentes muito ai-
ta para os padrões salariais do
América, que náo passará dos
Crt 50 mil mensais entre luvas e
ordenados, por dois anos.

O atacante Neca, que se en-
contra em Sào Paulo resolven-
do assuntos particulares e tra-
tando da sua mudança para o
Rio, só se reapresentarã na se- ¦
gunda-feira. A sua estréia pode-
rá ocorrer num amistoso diante
do Sáo Paulo, seu ex-clube.

O ponta-de-lança Luiz Ferrei-
ra, ex-Leónico, tem agradado
nos treinos e ontem o técnico
Paulo Emilio confirmou sua es-
calaçào contra o Campo Gran-
de, amanhã à tarde, no An-
darai.

Bogotá — O técWco Jaime
Valente voltou a ressaltar on-
tem que o espirito de luta mos-
trado pelos jogadores na golea-
da sobre a Bolivia foi funda-
mental para que o time read-
quirisse a confiança perdida
com a derrota para o Peru, e
acha que se os jogadores manti-
verem esta disposição na parti-
da de domingo, contra o Chile,
em Barranquilha, o Brasil con-
tinuará na liderança do torneio.

A presença de Anselmo no
comando de ataque, tida como
incerta após o jogo com a Boli-
via — sofreu forte pancada na
altura do joelho — foi pratica-
mente garantida pelo médico
José Hadad, que submeteu o
jogador a intenso tratamento
com gelo durante a madrugada
e o apoiador Jérson melhorou
bastante e deverá figurar na
reserva, ate entrando durante a
partida, caso Jaime tenha ne-
cessidade de dar melhor cober-
tura aos avanços do lateral
João Luis.

Indagado sobre a possibilida-
de de o adversário explorar es-
tes avanços, Jaime respondeu
que com Vitor e Dudu no meio-
campo o problema diminui sen-
sivelmente, pois ambos sabem,
que, quando João Luís apoia,
um deles tem que cair pelo se-
tor. O técnico descartou a hipó-
tese de escalar Jérson de saida,
mas admitiu que, contando
com o jogador para qualquer
eventualidade, fica mais des-
preocupado.

Com relação à escalaçáo de
Márcio, que substituí Vágner —
expulso na partida com a Bolí-
via — o técnico explicou que
preferiu contar sempre com um
zagueiro técnico e outro mais
viril (Mauro Galváo e Vágner)
mas acha que o Márcio também
essencialmente técnico suprirá
a ausência do titular natural-
mente. Em principio, o time es-
tá escalado com: Luís Henri-
que, Edson, Márcio, Mauro Gal-
vão e João Luis; Victor, Dudu e
Cristóvão, Jorginho, Anselmo e
Aroni. Contudo, como prefere
avaliar as condições de Ansel-
mo depois de um dia inteiro de
tratamento, para ver se a incha-
ção regride, deixou Leia e Mica
de sobre aviso. Os jogadores
ontem tiveram a manhã livre
para passeios em volta do ho-
tel, situado em uma região cal-
ma e tranqüila de Bogotá, com
parques e alamedas floridas e
sempre muitas crianças brin-
cando e pedindo autógrafos. A
tarde foram ao campo da Esco-
Ia de Cadetes do Exército para
se exercitarem sob a orientação
dos professores Melo e Laza-
rone.

O atacante Anselmo garantiu
que participará normalmente
da partida de domingo porque
a pema, apesar de ainda muito
dolorida por causa da pancada-
.ficará inteiramente curada

Sérgio Dantas
Enviodo Especial

com mais um dia de tratamen-
to. Além disso, acha que entrou
bem no time e quer assegurar a
vaga.

O ambiente entre os Jogado-
res melhorou muito depois da
goleada e todos acham que ago-
ra, embora os jogos sejam con-
tra adversários tecnicamente
mais fortes, o time passara a
Jogar o futebol que sabe.

O chefe da delegação chilena
e presidente da Federação de
Futebol do Chile, Alberto Mela,
anunciou ontem em Pereira,
onde a Seleção enfrentou a ve-
nezuelana, que nào recebeu ne-
nhuma comunicação governa-
mental para retirar-se dos jogoselassifleatórios da Colômbia.
Segundo o dirigente, o Chile
continuará competindo com o
mesmo entusiasmo para asse-
gurar uma das duas vagas paraos Jogos de Moscou.

Mela disse que, oficialmente,
não recebera orientação de
Santiago, com relação a uma
possível decisão do Comitê
Olímpico Chileno para aliar-se
ao boicote das Olimpiadas, ini-
ciativa do Governo dos Estados
Unidos como resposta à inva-
sào do Afeganistão pelos sovié-
ticos.

Na última terça-feira, o Presi-
dente do Chile, General Augus-
to Pinochet, manifestou sua so-
lidariedade ao boicote america-
no, e algumas horas depois o
Comitê Olimpico ficou solida-
rio com o Presidente.

Na Colômbia, a noticia cau-
sou surpresa porque o Chile
vem cumprindo uma atuação
bastante regular e é candidato
a garantir uma das vagas sul-
americanas para as Olímpia-
das. Por causa destas noticias,
Alberto Mela declarou que con-
tinua aguardando uma deter-
minação.

Muito procurado pelos repor-
teres locais depois da vitória
sobre a Bolívia, Jaime teve um
ligeiro aborrecimento com um
deles, radialista, que antes do
inicio do jogo, após ler a escala-
çào do time colada à porta do
vestiário brasileiro, perguntou-
lhe se Cleo jogaria.

O técnico respondeu que ele
estava relacionado entre os 16
jogadores, mas que infelizmen-
te só poderia colocar 11 em
campo. Em seguida ouviu o re-
porter comentar no ar que ele
respondera idiotamente e com
ironia a uma pergunta lógica.

Ao final do jogo. o mesmo
repórter, no vestiário, voltou
para pedir uma entrevista, ao
que Jaime respondeu que só se
ele fizesse perguntas objetivas e
não "idiotas como dissera ante-
riormente", pois se nào respon-
deria com ironia. O fato agra-
vou ainda mais o relacionamen-
to entre os membros da-Comis-
sào Técnica Brasileira com a
imprensa local.

Resultados
Na rodada de ontem, em Bar-

ranquilla, a Argentina venceu a
Venezuela por 1 a 0 com um gol

duvidoso de pênalti. Em Perey-
ra a Colômbia venceu o Chile
por 3 a 1.

Manaus — O Vasco procurará
antecipar o julgamento do go-
leiro Leáo, expulso anteontem
contra o Nacional, para tentar
sua absolvição o mais rápido
possivel e poder escalá-lo na
estréia do Campeonato Nacio-
nal. O coordenador da comis-
sào técnica, Aírton Brandão, te-
lefonou ontem para o Departa-
mento de Futebol, no Rio, e
pediu providências nesse sen-
tido.

Leáo poderá disputar todos
os jogos seguintes da excursão,
inclusive contra o Flamengo,
domingo, e se nào se livrar da
suspensão, a pena será cumpri-
da em jogos oficiais. O goleiro
garantiu não ter ofendido o juiz
no lance em que foi punido com
falta de dois toques e expulso,
aos 30 minutos do primeiro
tempo.

ZAGA AGRADA

O técnico Orlando Fantoni
gostou da nova dupla de área
do Vasco, Ivan e Leo, que, a seu
ver, só não se entendeu melhor
por ter atuado junto pela pri-
meira vez, quinta-feira, contra o
Nacional. Ele espera manter o
time que começou a partida
para o jogo com o Flamengo,
domingo, exceto se Catinha,
que saiu contundido, não se re-
cuperar.

Fantoni esclareceu que as
cinco substituições feitas não
significam que pretende agir da
mesma forma no próximo jogo,
pois o Flamengo leva a vanta-
gem de ter começado a treinar
10 dias antes. O técnico queriaobservar o zagueiro uruguaio
Juan Ahuwtchain, mas a expul-
sáo de Leào o fez gastar logo
uma substituição e. no segundo
tempo, quando pretendia colo-
cà-lo em campo, jã fizera mais
quatro e esgotara o limite com-
binado.

O técnico destacou também
as atuações de Wilsinho, Guina
e Jair. este por ter se saldo
muito bem ao substituir Leào,
num momento dificil do jogo.
Fantoni comentou a anulação,
duas vezes seguidas, dos gols
marcados por Marco Antônio
numa cobrança de falta, repeti-
da por ordem do juiz Carlos
Alberto Nascimento, alegando
ter a barreira se movimentado.
Para ele, na terceira cobrança a
barreira também se movimen-
tou e, como a bola náo entrou, o
juiz não invalidou o lance, pre-
judicando o Vasco mais uma
vez.

O ponteiro Catinha permane-
ceu no hotel enquanto seus
companheiros passavam a ma-
nhá em compras na Zona Fran-
ca. À tarde, o Vasco fez um
treino leve no Estádio Vivaldo
Lima e Catinha foi a uma clini-
ca da cidade para tratamento.
Novos treinamentos serão reali-
zados-iioje e amanha, quando
serão encerrados os preparati-
vos para enfrentar o Flamengo.

O diretor de lutebol, Manoel
Monteiro, mostrou-se surpreso
ao receber do Rio pedidos de
informações sobre supostos en-
tendimentos com o Flamengo,

Correipondent*

em Manaus, para a compra do
ponteiro-esquerdo Júlio César,
e negou o interesse do Vasco
pelo jogador, no momento, es-
pecialmente num negócio com
a inclusão do zagueiro Gaúcho.
Segundo ele, sobre Gaúcho fi-
cou decidido apenas que náo
seriam criados problemas parasua saida do clube, se o dese-
jasse.

O presidente do Nacional,
Manoel Chaves, que promove otriangular com a participaçãodo Flamengo e do Vasco, disseesperar um mínimo de 40 mil
pessoas para a partida entre osdois times cariocas no EstádioVivaldo Lima. Caso a previsãose confirme, a renda do jogoficara em tomo dos Cr$ 3 mi-lhões, quantia suficiente para.somada à renda das demais
partidas, cobrir as despesas
com o torneiro e ainda gerarlucros.

Para garantir uma boa arre-
cadaçào. os promotores anteci-
param a venda de ingressos, a
preços mais baixos, até a véspe-
ra do primeiro jogo, realizado
anteontem. Segundo os cálcu-
los. a renda de Vasco x Nacio-
nal. apurados os resultados das
vendas antecipadas, ficara em
torne dos Crt 800 mil, quantiasuficiente para pagar as despe-
sas da partida, Inclusive a quo-ta do time carioca.

O triangular será encerrado
na próxima quarta-feira, com o
jogo entre Nacional e Flamen-
go, que chega hoje à tarde a
Manaus, procedente de Porto
Velho, e se hospeda no mesmo
hotel em que está a delegação
do Vasco.

RENATO SA

Porto Alegre — Somente den-
tro de 10 dias será acertada a
compra de Ranato Sá pelo Vas-
co, que espera que a situaçáo
do jogador com o Botafogo seja
antes resolvida, informou on-
tem o vice-presidente de fute-
boi do Vasco, Antônio Soares
Calçada, que se reuniu à tarde
com o presidente do Grêmio, •
Hélio Dourado, e com o vice
Rafael Bandeira dos Santos.

Segundo Calçada, o Vasco
obteve a prioridade para a com-
pra do passe de Renato Sá mas
só voltará a discutir o problema
depois de tudo resolvido com o
Botafogo, no prazo previsto pe-Ia diretoria do Grêmio.

— Não falamos em cifras, con-
forme o desejo do Grêmio, mas
Renato Sá já é praticamente
vascaíno nesta temporada —
garantiu Calçada.

Sobre Paulo César Lima, o
vice-presidente do Vasco afir-
mou que seu clube nunca de-
monstrou interesse em contra-
tá-lo, mesmo admitindo que"no Rio Grande do Sul ele vol-
tou a ser o grande Paulo César
Lima, com lugar em qualquer
Seleçáo Brasileira". O dirigente
negou também qualquer possi-
bilidade de negociar Leáo,"pois é a grande estrela do ti-
me, depois da venda de Rober-
to Dinamite, e tem compromls-
so conosco até setembro".

Fia goleia de
6 a 0 mas fica
sem Carpeggiani

Flamengo 6x0 Ferroviário.
Local: Estádio Aluisio Ferreira.
Juiz: Antônio Carlos Bicho. Au-
xiliares: Ramillo Zampion e
Ronaldo Silva Brito. Flamen-
go. Raul, Carlos Alberto, Ron-
dinelli (Manguito), Marinho e
Júnior; Andrade, Carpeggiani
(Adérson) e Zico; Reinaldo,
Cláudio Adáo (Gérson Lopes) e
Carlos Henrique (Júlio César).
Ferroviário: Jair, Fernando
(Juarez), Neo, Reginaldo e Cia-
ricio (Evandro); da Silva, Ivá e
Joãozinho (Edu); Soares, Cae-'
tano e Rubinho (Assis). Cartào
amarelo: Júnior. Gols: no pri-
meiro tempo, Reinaldo (35 mi-
nutos) e Cláudio Adáo (37); no
segundo, Júnior (7), Zico (27),
Gérson Lopes (31) e Zico (34).

Porto Velho — A exibição do
Flamengo ontem à noite, derro-
tando o Ferroviário por 6 a 0,
agradou plenamente ao público
local, que lotou inteiramente o
Estádio Aluisio Ferreira. Havia
inclusive uma mulher nas ar-
quibancadas dando mamadei-
ra a um bebê de um ano aproxi-
madamente, sem se preocupar
com o sereno e a ameaça de
chuva.

Apesar da vitória, todos se
mostravam tristes com a contu-
são de Carpeggiani (deixou o
campo sentindo muitas dores
na altura das costelas) que pra-
ticamente o afastara do jogo
domingo contra o Vasco, em
Manaus. Caso este jogador seja
realmente vetado, Coutinho
manterá Adérson no time. O
ponta Júlio César (entrou no
segundo tempo) deve começar
como titular, em razão da sua
boa atuação.

Depois de muitas homena-
gens e com o público já impa-
ciente, a partida foi iniciada,
parecendo que o Flamengo che-
garia logo ao gol. Reinaido deu
um bonito chute, obrigando o
goleiro a uma dificil defesa.
Houve também uma falta co-
brada por Zico. defendida par-
cialmente, mas Cláudio Adão
chegou um pouco atrasado pa-

ra completar. O próprio Adão
acertou uma cabeçada na
trave.

O tempo ia passando e o gol
nào saía e o Flamengo pareceu
excessivamente preocupado
com a contusão de Carpeggia-
ni, que saiu dando lugar a Adér-
son. Nos minutos subseqüen-
tes, o Ferroviário soltou-se um
pouco mais e chegou a ameaçar
o goleiro Raul. Ate que aos 35
minutos, Reinaldo num chute
da intermediária, por cobertu-
ra, marcou o primeiro gol, apro-
veitando-se que Jair estava
adiantado. Dois minutos de-
pois, Reinaldo foi à linha de
fundo e centrou para Cláudio
Adáo marcar de cabeça, o se-
gundo gol.

O Flamengo teve ainda vá-
rias outras chances e o curioso
é que o juiz (deixou de marcar
dois pênaltis em favor do Fia-
mengo) esqueceu-se da crono-
metragem e, mesmo sem haver
qualquer paralizaçáo, o primei-
ro tempo só foi encerrado aos 50
minutos.

FACILIDADE

No segundo tempo as coisas
se tomaram bem mais fáceis
para o Flamengo, já que Júlio
César, substituindo Carlos
Henrique, deu mais agressivi-
dade ao ataque e os gols foram
surgindo naturalmente. Aos se-
te minutos Júnior, num passe
de Zico. chutou sem defesa pa-
ra Jair. Depois foi a vez de Zico
marcar, com um bonito chute
da entrada da área. Logo a se-
guir, Gérson Lopes, que tam-
bém mostrou muitas qualida-
des. fez o quinto gol, com Zico
completando o marcador ao 34
minutos.

Ao contrário do que ocorreu
no primeiro tempo, que termi-
nou com 50 minutos, o juiz en-
cerrou a partida aos 40, talvez
para compensar os minutos
que excederam na etapa inicial
e fazer com que o jogo fosse
disputado realmente em 90 mi-
nutos.

Ao final da partida, o campo
foi invadido e os jogadores sai-
ram protegidos pelos policiais.

Impacto)
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SEM ELES, 0 BONITO NÃO APARECE
Tim Lopes

TlODAS as manhãs
eles desfilam na pis-
ta da Rua Marquês

_ de Sapucaí, sem
samba, sem fantasia e sem
credencial. Andam de um
lado para o outro, apressa-
dos, subindo e descendo ar-
quibancadas, suspensos
nas caçambas, fazendo ins-
talações, martelando, ser-
rando, pintando, dando cor
à obra que dificilmente po-derão ver. São os eletricis-
tas, carpinteiros, pintores,
serventes que trabalham às
vezes sem a mínima segu-
rança para ganhar uma mé-
dia de Cr$ 25 a Cr$ 35 por
hora. E quando tudo estiver
pronto, quando a primeira
escola despontar na passa-
rela do samba com as arqui-
bancadas lotadas, ninguém
vai lembrar-se deles, que
também são donos da festa.

O
• • •

carnaval não é mais para os
pobres, não, é pra socleda-
de. Mas quem faz é o pessoal
do morro, que sabe cantar e
sambar.

Chuby Checker estala os beiços com
as máos cheias de parafusos. Seu nome
mesmo é Cosme da Costa, 32 anos,
especialista em montagem de arquiban-
cadas. O apelido, como fez questão de
dizer, vem da sua incrível semelhança
com o rei do twist. Chuby, assim é
chamado por grande parte das 300 pes-
soas entre homens e mulheres que tra-
balham no Pavilhão de São Cristóvão,
será um dos poucos a ver a passarela do
samba iluminado. Isso porque é compo-
nente da ala da bateria da Estação
Primeira de Mangueira. E a alegria dele
não é compartilhada pelo contingente

de carpinteiros, pintores, conferentes,
eletricistas, serventes, e grampeadeiras
que sáo dispensados quando tudo está
pronto para receber os turistas. A única
esperança que resta é de serem escala-
dos pelas firmas para tirarem plantão
nos quatro dias de carnaval. E assim
mesmo eles ficarão do lado de fora sen-
do solicitados para entrarem na pista
em caso de problemas de iluminação ou
de arrombamentos.

Seria a minha grande alegria, se
pudesse ver o desfile das escolas de
samba. Eu sei que é dificil, mas é triste
você pintar o quadro e depois náo poder
apreciar. É uma oportunidade que náo
se pode perder e esse nosso trabalho
mostza que estamos reintegrados na
sociedade, já provamos que estamos
recuperados. Cansamos de ser chama-
dos de doidos na cela porque estudava-
mos. Vencemos essa barreira.

Qne tipo de crime vocês prati-
caram?

Foragi delitos. Queremos botar
uma pedra em cima do lado negativo
que vocês mesmos da imprensa mostra-
ram bastante. Agora, queria que você só
visse nosso lado positivo. Isso é que nos
interessa.

Qual escola de sua preferência?
Era a Portela, mas já faz tanto

tempo...
Carlito Correia, 38 anos, está conde-

nado há 27 anos de prisão dos quais já
cumpriu 14 anos. Cursa o 2° período de
Belas-Artes na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, na ilha do Fundão, junto
com Rosemeyer Monteiro Rocha que
está condenado a 19 anos e já cumpriu
12. Os dois trabalham na arte-flnal do
projeto de decoração da Rua Marquês
de Sapucaí, que terá como tema Aruana
Arte Indígena do Brasil, idealizado por
Adir Botelho, David Ribeiro e Fernando
Santoro, da Trinca Decorações.

O barulho de serras de fita, serras
circulares, füradeiras, guindastes, cami-
nhões carregados de decorações ressoa
por todo o Pavilhão. Antônio da Silva,
56 anos, morador em Sáo Gonçalo, um
dos trabalhadores mais antigos do car-
naval, faz um apele:

—A gente bem que podia ganhar uns
convites para assistir ao desfile, você
não acha? O carnaval de antigamente é
que era bom, feito entre bacanas e ope-

rários. Os operários tinham valor, eles
distribuíam refrigerantes, sanduíches
enquanto a gente trabalhava. Os pa-
trões botavam a gente lá dentro. Dava
gosto trabalhar, deixar tudo bonito. Ho-
je a gente é esquecido, fecham a avenida
pra gente.

Entre uma garfada e outra na marmi-
ta com arroz, feijão e um pedaço de
carne assada, Antônio continua falando
sem esconder a mágoa de quem há 15
anos ajuda a embelezar as ruas da Cida-
de no período carnavalesco.

Nossa atividade fora do carnaval é
atender pedidos de entidades camava-
lescas, religiosas, pedidos de militares
para colocar palanques, gambiarras, fa-
zer montagem. Os trabalhos para a pro-
gramaçáo do carnaval começam no dia
10 de novembro com o Rei Momo, de-
pois vêm os bailes à fantasia. São 60
homens que fazem isso, quando se apro-
xima da grande festa esse número sobe
até para 200. Realmente, sem eles o
bonito não aparece.

Joaquim do Vale é economista e che-
fe do setor de Apoio Operacional da
Riotur. Na sua sala pequena, numa das
extremidades do pavilhão, entra Sabiá,
que trabalha na armação das arquiban-
cadas sempre nessa época do ano. Diz
com orgulho que é compositor do Parai-
so do Tuiuti e, antes de dar a sua
opinião, canta um trecho de um samba
de sua autoria:

Eu não sei se você errou/ ou ftü eu
que errei/ eu só sei que do teu falso amor
eu me separei.

Grampeador, grampo, plástico e as
máos de Isaltina Lopes dos Santos, de
43 anos, andam rápidas na confecção
das flechas, cocares, lanças e tacapes
que fazem parte do tema da decoração.
Ela trabalha nesta época do carnaval há
20 anos e poucas vezes assistiu a desfiles
das escolas.

A gente fica orgulhosa de fazer
isso. Quem faz isso tudo é a mão da
gente, mas ninguém dá valor.

Do lado de Isaltina, Manoel Marinho,
o Deleco eletricista, pai de cinco filhos,
morador em São João de Meriti, desde
1964 trabalhando nos preparativos do
carnaval, pede para ser ouvido.

O carnaval já foi bom até para
ganhar dinheiro. Hoje tá comercial, pa-
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1-1 COM DOIS

EXAUSTORES,
A GORDURA
E O CHEIRO

ATRAVÉS
DE TUBULAÇÃO.

O grampeador, o risco quase permanente de um
acidente, o sanduíche e o copo de café da rala
refeição. Depois, o trabalho concluído para uma

festa que a imensa maioria deles não verá

ra turistas. Só aparecem os graúdos, o
povo mesmo está por fora.

Madeiras, compensados, bolas de
isopor, gambiarras, fios, fitas, làmpa-
das, cimento, pedra, cabos de aço, cli-
pes, papel laminado, tintas de diversos
padrões para paredes, postes, silk
screen, bacias plásticas, cumbucas,
grampos, pregos, andaimes, lápis, ré-
gua, compassos, tecidos dão colorido ao
ambiente. Amarelo, azul, vermelho e
verde são as cores da decoração, resul-
tado de um trabalho de pesquisa no
Museu do índio e na Divisão de Antro-
po logia do Museu Nacional. Foram ob-
servados e documentados através de
fotografias artefatos de várias tribos do
Brasil: Carajá, Urubu, Vaicá, Caiapó,
Mandurucu, Bororó, Ticuna, Tucano,
Kubeba, Cadiueu e alguns grupos xin-
güenses. Os autores do projeto estuda-
ram em particular a arte das tangas
femininas de miçangas, usadas em di-
versos grupos localizados nos afluentes
do rio Negro e nos Territórios do Amapá
e Roraima; máscaras e bastões de dan-
ça dos Tukanos, do Alto Amazonas;
couros pintados dos cadiueus, grupo do
Sul do Mato Grosso; adornos plumários
dos urubus-caapores, do Maranháo, e
dos mandurucus, do rio Tapajós, no
Pará; máscaras de dança e instrumen-
tos cerimoniais do Alto Xingu; flautas e
outros objetos indígenas de várias re-
giões do pais.

Came-Seca diz que é do tempo das
arquibancadas de madeira. E sente sau-
dades:

Meu nome mesmo é Milton Antó-
nio de Freitas, tenho 40 anos e sou pai
de cinco filhos. Pra te dizer a verdade,
eu náo tenho mais motivação pra fazer
as coisas bonitas. No final, só aparecem
os donos. O carnaval tá muito mudado,
meu irmão.

Quido é um senhor de cabelos bran-
cos, aposentado do Moinho Fluminen-
se, nascido e criado no bairro da Saúde.
Vai pregando o papel laminado verde e
branco no imenso jarro, alegoria do ran-
cho carnavalesco Boêmio da Saúde, an-
tigo Recreio das Flores. Meio desconfia-
do, ele dá o seu depoimento:

O carnaval hoje está nos grandes
clubes com o pessoal muito à vontade.
A coisa mudou muito. O carnaval de rua
hoje é muito perigoso pela violência da
vida. Agora, sem nós aqui na batalha,
náo existiria carnaval porque os
cartolas só querem aparecer.

Fernanda Ferreira de Melo tem 18
anos, é considerada pelo pessoal a Miss
Pavilhão, por ser bonita e uma das mais
jovens grampeadores. Nesses três anos
que trabalha na época do carnaval, ela
nunca assistiu a um desfile de escolas
de samba. E náo esconde, apesar do
nervosismo, que realizaria o seu grande
sonho. Nanda, como é chamada cari-

nhosamente pelos seus colegas, mora
em Paciência e pergunta:

Deve ficar bonita a avenida ilumi-
nada, náo é mesmo?

David Ribeiro, um dos autores do
projeto da decoração, prova que o car-
naval se agigantou:

Hoje, pra gente realizar a decora-
(}ão do carnaval existem muitos com-
promissos para a montagem da infra-
estrutura. Sáo os postes que sustentam
a Iluminação das pistas, o som, os cal-
culos de engenharia. Tudo isso tem um
custo muito elevado, que se reflete na
decoração propriamente dita. O nosso
orçamento é de Cr$ 14 milhões. Uma
demonstração de que os orçamentos
caíram é a própria praça de trabalho
aqui do Pavilhão. Hoje é ocupado ape-
nas um oitavo do espaço, quando anti-
gamente isso tudo era completamente
tomado pelo pessoal que fazia a decora-
ção. O carnaval se agigantou na sua
estrutura básica, a arquibancada, que
consome naturalmente parte importan-
tísslma do orçamento da Riotur.

São 12 horas e a pensão Bom Garfo,
na Avenida Salvador de Sá, improvisa-
da para atender os operários que traba-
lham na montagem das arquibancadas
e na iluminação, está lotada. Hoje tem
salada, arroz, peixe e feijão, e o prato
custa Cr$ 50. A chefe da cozinha é Vera
Lúcia que contou a sua aventura para
assistir a um desfile das escolas de
samba:

Fiquei duas noites e dois dias na
fila para conseguir comprar um ingresso
para o desfile. Isso foi em 72. Quando
cheguei na boca da bilheteria os cam-
bistas já tinham levado tudo. Mas ar-
ranjei um jeito e assisti, é um grande
espetáculo.

Sócio na pensão, o carpinteiro Hélio
Bentes está organizando um bloco só de
operários para o dia 12 de fevereiro, ou
seja, três dias antes do prazo estipulado
pela Riotur para que a avenida fique
pronta.

Vai ser o Bloco da Batalha junto
com o bloco Chega Mais, aqui da Salva-
dor de Sá. Vamos sair desfilando pelas
ruas para que quem estiver sentadinho
na arquibancada no dia do desfile se
lembre da gente que deu duro para fazer
isso. Vai ser só o pessoal da madeira,
agora vamos pedir ao pessoal da tubula-
ção, da iluminação e da decoração para
aderir ao nosso desfile. Afinal de contas,
isso aqui não apareceu sozinho.

O diretor da firma Stub, John Cabral
filho, anda apressado de um lado para
outro da Rua Marquês de Sapucaí, agi-
tado no meio dos operários, a maioria
com muitos anos trabalhando no carna-
vai. O diretor disse que toda a Rua
Marquês de Sapucaí tem 700 mil metros
de tubos, o que representa 3 mil 500

toneladas de equipamentos e 800 mil
parafusos para sustentar o peso de mais
de 70 mil pessoas.

São três meses projetando, bolan-
do, fazendo o projeto, quatro meses
montando e dois meses desmontando, é
uma tristeza ver tudo isso ser desman-
chado depois — diz o diretor.

Acari Chaves, mestre responsável
pela parte de alvenaria e madeiras dos
camarotes das áreas A e B, fala sobre a
festa que ajuda a montar.

Ih! Nào adianta nem falar nisso.
No ano passado, rasgaram a minha cre-
dencial e quase me prenderam. Eles náo
respeitam a gente, náo, acham que so-
mos penetras, que não estamos traba-
lhando. Tempo bom quando era do seu
Levi Neves, que deixou uma parte da
arquibancada pra gente assistir, eu
trouxe até um isoporzlnho com a minha
nega e assisti. Hoje a gente náo tem
direito a nada. Trabalha, trabalha, tá
certo que a gente ganha um troco, mas a
gente quer ver o que é bonito, o que é do
povo. O Jorge Esteves, outro da velha
guarda, levou borrachada no ano passa-
do e foi parar no posto médico, pode
perguntar a ele. O negócio é que depois
de tudo montado o nosso valor acaba.

Na Avenida Presidente Vargas com
Marques de Sapucaí, Jorge Esteves, de
48 anos, com um serrote na máo, suan-
do, olhos irritados e doídos, funcionário
aposentado do Ministério do Exército,
confirma a agressão que sofreu no ano
passado, mas prefere não falar no as-
sunto.

ICarnaval agora é só pra quem tem
dinheiro. Acabaram com o carnaval de
rua, o ingresso mais barato náo dá para
assistir a nada, quando o pessoal chega
pra desfilar pra gente já tá tudo des-
montado. Só quem vè direito, bonito é
quem está melhor colocado. Eu hoje
não ligo mais para carnaval. A gente
constrói para os outros brincarem.

Jorge Esteves trabalha no caranaval
desde 1952, quando desfilou pela pri-
meira vez pelo Império Serrano.

O senhor já foi campeão?
Quando desfilava, a minha escola

era sempre vice-campeã. Nunca tive es-
se prazer. Mas há muitos anos deixei de
desfilar, as fantasias estáo caras e o
carnaval já não é mais o mesmo.

Ao lado de Jorge, o pernambucano
Nivaldo diz que está ali para levar um
trocado porque "quem tem dinheiro ê
que se diverte o resto fica na máo. Náo
temos nem direito de ver o resultado do
nosso suor. Dizem que distribuem en-
tradas, mas aqui nunca chega, fica é nos
escritórios das firmas e a gente aqui
trabalhando. A alegria deles é feita do
drama e do sofrimento da gente."
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Cartas
Psicanálise

No Caderno B de 10/12/79 foi publicada
uma reportagem com os Drs Lefto Caber-
nite e Victor Manoel de Andrade, Intitula-
da Segundo Freud. Tanto nessa matéria
quanto numa carta publicada no mesmo
dia, tais profissionais se manifestam em
nome de quatro sociedades psicanaJítlcas
que dependem de uma das associações
Internacionais da especialidade. Nas suas
declarações, que guardam um caráter
acentuadamente ofensivo e pessoal, sus-
tentam explicitamente (e, em alguns pa-
rágrafos, dáo a entender) o que resumi-
mos a seguir:

1. Que as únicas sociedades cientificas
capacitadas a formar psicanalistas se-
riam as quatro por eles representadas
(vale cogitar, portanto, que as outras 10
Instituições similares, solidamente im-
plantadas no Brasil, náo teriam direito de
formar psicanalistas. Para dar exemplos:
Sociedade de Estudos Psicanalíticos La-
tino-Americanos, Colégio Freudiano do
Rio de Janeiro, Instituto de Medicina
Psicológica, Escola Freudiana de São
Paulo, Circulo Psicanalitico do Rio de
Janeiro, Instituto de Psicanálises e ou-
tros).

2. Esseprivüégioexc.usivo proviria do
fato de dependerem de uma das associa-
ções psicanalíticas internacionais (o que
implica desautorizar por completo as de-
mais, como, por exemplo, a Federação
Internacional de Sociedades Psicanaliti-
cas, cuja área de influência é igual à da
API ou talvez maior).

3. Que deve ser reservado o nome de
Psicanálise unicamente para uma aplica-
çào terapêutica da teoria freudiana prati-
cada por um analista formado pela API e
realizada num paciente Individual, à base
de quatro ou cinco sessões semanais, as
quais devem ser efetuadas com o pacien-
te deitado num diva e pagas a altos
preços (ou seja, que todas as outras apli-
cações já preconizadas por Freud desde o
seu famoso trabalho O Múltiplo Interesse
Cientifico da Psicanálise náo seriam psi-
canalítlcas. Seriam exemplos atuais as
técnicas de casal, de familia, de grupo, de
instituições e as aplicações práticas da
Psicanálise em Pedagogia, Comunicação,
Relações Humanas etc.)

4. Que os diretores do Ibraspi (Institu-
to Brasileiro de Psicanálise, Grupos e
Instituições), Drs Luis Fernando de Mello
Campos e Gregório Franklin Baremblitt,
não são psicanalistas e (segundo fica Insi-
nuado) são indivíduos festivos e seduto-
res, portadores de personalidade psicopá-
tica, que procuram status fingindo terem
realizado sua análise didática ou serem
membros da Associação Psicanalítica Ar-
gentina (essa Inqualificável afronta pre-
tende basear-se nas declarações efetua-
das pelos diretores durante uma reporta-
gem publicada pelo JORNAL DO
BRASIL de 10/11/79).

A direção do Ibraspi resolveu respon-
der a tamanha agressão, composta de
inexatidões e Injúrias pessoais, exclusiva-
mente devido ao compromisso de veraci-
dade e decência que mantém para com o
público em geral e os trabalhadores da
saúde mental que participam maciça-
mente das suas atividades. Reserva-se o
direito de outras ações pertinentes ao
caso.
l._Q Ibraspi não compactuará jamais"com uma definiçáoTsurócrática, corpora-

tiva e medieval da Psicanálise nem reco-
nhece o monopólio do direito a praticá-la
concedido por uma multinacional da cul-
tura.

2. Aceitamos como psicanaliticas to-
das as sociedades que demonstrem uma
produtividade científica e uma preocupa-
ção social de alto padrão, estando dispôs-
tas a submetê-las à opinião da comunida-
de cientifica através de trabalhos e deba-
tes públicos e livres.

3. Qualificamos de Psicanálise todo o
exercício profissional que aplique com
rigor a teoria freudiana, sob as múltiplas
modalidades técnicas que a Psicanálise
moderna pratica atualmente no mundo
inteiro.

4. Náo corresponde à nossa dignidade
como seres humanos, cientistas e profis-
slonais, refutar insultos nem diagnósticos
arbitrários.

Apenas assinalaremos que a utilização
repressiva e acusatória de tais recursos
diz respeito mais a certos assessores psi-
quiátricos do nazismo do que àqueles que
se consideram os únicos psicanalistas au-
tênticos.

Não podemos deixar de repudiar, com
a maior energia, a denúncia que acusa
diretores do IBRASPI de terem procla-
mado falsamente pertencer a associações
psicanaliticas dependentes da API. No
caso do Dr Luis Fernando de Mello Cam-
pos, o equivoco (que se deve a uma inter-
pretação jornalística equivocada) já foi
integralmente esclarecido por uma carta
do referido psicanalista que, quase humo-
risticamente, foi publicada juntamente
com a acusação, antecipando-a.

No caso do Dr Gregório Baremblitt,
figura cientifica e ideologicamente reco-
nhecida em toda a América Latina, a
delação adquire um caráter que, se náo
fosse tão sinistro, seria ridículo. Os dlstln-
tos colegas Cabemite e Andrade se senti-
ram no dever de promover uma astuta
investigação, a qual demonstrou que o
referido psicanalista nào é membro da
Associação Psicanalítica Argentina, pois
dela se retirou antes de completar sua
formação.

Tal investigação, digna de inquisido-
res ou de uma época que o Brasil acaba
de superar, era completamente desneces-
sária.

Como é do domínio público, pois foi
amplamente divulgado através da lm-
prensa e consta dos livros Questionamos
I (Ed. Vozes) e Questionamos II (Ed. In-
terlivros), o Dr. Baremblitt renunciou à
sua condição de candidato a integrante
da APA por não compartilhar a linha
Ideológica e cientifica dessa corporação.
Contudo, o mais grave é que tai Informa-
ção esteja explicitada na mesma reporta-
gem denunciada (!). O texto diz:... "Gre-
gório Baremblitt (medido, psiquiatra, psi-
canalista, formação na Associação Psica-
nalitica Argentina), dela saindo junta-
mente com o Grupo Plataforma"... Ob-
viamente, o parágrafo diz que Baremblitt
saiu das duas: ou seja, da formação e da
associação que a prestava.

Por que os denunciadores fingiram
não perceber o que estava escrito? So-
mente nos restam duas hipóteses: ou
precisavam inventar um delito para po-
derem justificar uma perseguição publi-
cável (quem seria, então, o portador de
uma personalidade psicopática?)... Ou es-
colheram uma interpretação arbitraria.
que talvez tenha a ver com certa limita-
çào conceituai que caracteriza suas pro-
duções teóricas.

O Dr Baremblitt, que foi diretor da
área forma tiva do Grupo Plataforma, é
considerado psicanalista por ter fundado
seis escolas Independentes de Psicanálise
na Argentina, Uruguai, México e Brasil. É
autor de quatro livros e inúmeros artigos
publicados ao longo de quase 20 anos de
carreira na especialidade.

A Direção do IBRAPSI encena aqui
esta desagradável polêmica, embora este-
ja disposta a reabri-la num fórum acadè-
mico de confrontação, público e aberto.

Permitam-nos concluir que grandes e
conhecidos psicanalistas.como Wilhelm
Reich e Jacques Lacan, foram expulsos
da API, e que o próprio Freud opinava o
seguinte sobre essa questão "Se vocês
têm a consciência limpa e se sentem
seguros das suas condições cientificas, tal
constitui garantia suficiente.,,. Por outro
lado, ninguém dispõe do poder de retè-los
na Associação Internacional... se vocês
náo desejam permanecer dentro dela".
(E. Jones, Vida e Obra de Sigmund Freud,
pág. 24, Ed. Nova. Bs. As.). Luis Fernando
de Mello Campos, pelo IBRASPI — Rio
de Janeiro.

Barão de Mesquita

No dia 2/12/79, saiu publicada na Re-
vista do Domingo do JORNAL DO BRA-
SIL uma reportagem a respeito de uma
mansão na Rua Ibituruna, sob o titulo
Seguros no castelo do baráo.

Eu, Celeste de Mesquita Rodrigues,
filha do Barão de Mesquita, tenho a de-
clarar que tal reportagem, a despeito das
boas referências à inteligência e à sensibi-
lidade do baráo, causou grande choque e
revolta na família, em face das afirmati-
vas sem base, desabonadoras á moral de
um homem ilustre, que deixou descen-
dentes que zelam Delo seu nome.

Publicar que a casa abrigou encontros
galantes do baráo, sem que tivesse conhe-
cimentes que justificassem fazer tais de-
clarações, foi um ato bastante infeliz do
repórter, que pensou ser fácil denegrir o
caráter de alguém que está morto.

Ele publicou que buscou em livros e na"tradição oral" conhecer o Barão de Mes-
quita. Na falta de dados, escreveu o que
não sabe, sem pensar em que o barão
deixou familia, e família que venera sua
memória e que não admite vê-la atingida
de uma forma tão inconseqüente como a
demonstrada nessa reportagem

Tão logo tomei conhecimento da re-
portagem, procurei a direção da compa-
nhia de seguros, na mansão da Rua Ibitu-
nina, que, nas pessoas de dois diretores,
me prometeu mandar publicar uma retra-
tação dessas inverdades. Passado um
mês, não vi nenhuma providência e resol-
vi por mim mesma defender o pai, o nobre
homem, o barão.

A respeito da casa sobre a qual pesam
tantas suposições, tenho a declarar que
era residência da familia e foi mandada
construir por meu pai, que a ofereceu a
minha mãe. É de pedra e ferro, materiais
à prova de fogo, como sinal de grande
amor de meu pai a minha mãe, Baronesa
de Mesquita, que ficara traumatizada
com um Incêndio na vizinhança, que che-
gara a atingir sua antiga residência.

O Barão de Mesquita chamava-se Je-
rônimo Roberto de Mesquita, era filho do
Marquês de Bonfim. Era casado com Eli-
za Zenha de Mesquita, filha do Barão de
Salgado Zenha. Foi oficial da Marinha e,
posteriormente, administrador dos bens
da familia. Contribuiu para benfeitorias
da Cidade, como a construção da Estrada
de Ferro Magé—Teresópolis e o Jóquei
Clube Brasileiro, entáo situado na Tijuca.
Financiou viagens da família imperial ao
exterior.

Deve seu baronato à Princesa Isabel,
por ter sido o primeiro senhor a libertar
seus escravos. Já na República, foi eleito,
em abril de 1891, Deputado do Estado do
Rio de Janeiro. Foi homenageado, tendo
seu nome sido dado a uma rua da Tijuca,
Rua Barão de Mesquita, e à sua fazenda,
na Estação de Mesquita.

Confio na seriedade e na magnitude do
JORNAL DO BRASIL e solicito retificar
a reportagem que, como exponho, ofen-
deu de maneira profunda a família. Ceies-
te de Mesquita Rodrigues — Rio de Ja-

Ensino profissionalizante
A profissionalização do aluno a partir

do 2o grau foi uma boa decisão do Gover-
no. Mas, as matérias que acho de suma
importância para a formação curricular e
para a aquisição de conhecimentos gerais— como Ciências Sociais (História Geral,
Geografia, OSPB e EMC) — apesar de
existirem no programa, nâo são conside-
radas matérias profissionalizantes.

Para mim, deveriam ser criados cole-
gjos públicos especificamente para o en-
sino de História e Geografia. Nesse caso,
teríamos, antecipadamente, náo técnicos
em Eletrônica ou químicos, mas, sim,
professores de História capazes de entrar
em qualquer universidade para se torna-
rem bacharéis.

Portanto, não acho de grande Impor-
tancia para os alunos de ciências como
Física e Química, e, sim as de Estudos
Sociais, que, dentro de uma sondagem
mais apurada, sáo, verdadeiramente, as
matérias mais importantes, juntamente
com o Português. — Roberto da Silva
Rodrigues — Rio de Janeiro.

Cinema

Montepio

Nas Cartas, o leitor M.M. de Oliveira,
do Recife, manifestou desejo de entrar em
contato com os advogados que, em Porto
Alegre, estáo acionando o Montepio da
Família Militar, também na condição de
associados, e representando muitos ou-
tros, na defesa de seus diretores.

Indo ao encontro desse interesse, indi-
co o endereço dos profissionais: Rua dos
Andradas, 1137,22° andar, conjunto 2215/
2217, telefone 25-6729, Porto Alegre, CEP
90000. Como sou um deles, e no momento
me encontro no Rio, onde pretendo per-
manecer até meados de fevereiro, declino,
também minha direção local: Rua Gus-
tavo Sampaio 710, apartamento 2205, te-
lefone 275-7276. Ernesto Cros Valdez —
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.

NORMA DE TRABALHO
José Carlos Avellar

N| ORMA RAE começa com uma canção
suave. A história parte de um álbum
de fotos de familia, e os letreiros de
apresentação sáo encaixados ai, entre

__  os retratos de Norma, na parte Inferior
da tela ou nos espaços entre as fotos, em letras
pequenas, discretamente. O próprio titulo do filme
aparece como anotação feita a lápis numa das
páginas, letras pretas manuscritas sobre um fundo
amarelo alaranjado, cor neutra, sem brilho, como
qualquer página de um álbum feito para destacar
os retratos em preto e branco colados ali.

É bastante provável que o espectador passe
por boa parte dessas Imagens sem se dar conta dos
letreiros, prestando atenção só nos retratos de
Norma e na canção suave que flutua sobre eles.
Entre a música e as imagens sem movimentos
existe uma ligação intima.

Primeiro uma ligação formal. A composição
dos planos, o tempo de projeção de cada um deles,
o cuidado de evitar contrastes na passagem de
uma página do álbum para outra, e mais o tama-
nho e o desenho delicado dos letreiros, Isto é, todos
os recursos formais usados para dar à Imagem um
tom discreto e, um movimento lento, ajudam a
platéia a ver a música. É como se a Imagem
estivesse parada. Apenas o som se movimenta.

A voz baixinha, quase sussurrada, da cantora,
e o meio volume do piano e do conjunto de cordas
que a acompanham chegam então aos ouvidos do
espectador com a força de coisa cantada em voz
alta e em primeiro plano. E como a imagem
avança devagar, sobra espaço até para legendas
que traduzem a letra da música. Tanto melhor, o
espectador chega mais rapidamente à ligação tnti-
ma de conteúdo, que existe entre a música e as
fotos do álbum de familia.

Na imagem os retratos de Norma, quase bebê,
e mais crescida, e ao lado dos pais e de amigos, e já
moça cóm os namorados. No som uma voz de
mulher canta que náo há nada de especial em
nascer, nascemos todos os dias. E que não há nada
demais em crescer, as crianças crescem todos os
dias.

Canta que as coisas váo assim como vão. E
que uma criança filha de operários sabe logo onde
nasceu, e aprende logo como crescer.

A canção náo é longa, e aparece ai Inteira.
Entra bem de mansinho, deslisa sobre as páginas
do álbum de retratos e se desfaz aos poucos, com o
plano e os violinos morrendo lentamente depois de
cantado o último verso. Como acontece num dis-
co, depois que a música termina vem um instante
em branco. Fica tudo silencioso e parado. Quieto.

Arrebenta então na tela um barulho fortíssi-
mo, o martelar desordenado de uma fábrica de
tecidos. Um plano fechado sobre Norma, que ajei-
ta os fios no tear. Um plano mais aberto sobre
Norma, que vai até a alavanca e põe a máquina
para funcionar. Um plano bem aberto do interior
da fábrica, Norma pequenina ao lado da máquina,
mil outros teares em funcionamento, o barulho
batendo mais forte amda no ouvido do espectador.
E a imagem é só barulho.

A composição da Imagem, na verdade, é sua-
ve. A agressão está no som Não existem cortes
entre o plano de Norma no tear e o plano aberto
sobre a fábrica. A câmara se movimenta bem
devagar para trás e para cima, para que o especta-
dor descubra com os olhos o que já adivinhou pela
barulheira que está ouvindo. É como se olhasse-
mos de novo alguma coisa já vista. Ver de novo,
para crer. Os olhos saem do detalhe, uma operária
na máquina, para o conjunto, toda a fábrica. Os
ouvidos saem do barulho de um tear pára o
estrondo de todas as máquinas.

Nessas primeiras imagens que se seguem â
apresentação a fotografia é em cor. E a ação
filmada, ágil, nâo tem nada a ver com a Imobilida-
de dos retratos em preto e branco colados sobre o
álbum. Tudo se movimenta, pessoas e máquinas,
mas o ritmo da filmagem continua o mesmo. As
máquinas e a agitação dos teares não determinam
o estilo de narração. O filme faz todo o possivel
para não jogar o espectador no tempo da fabrica,
no som da máquina. Procura, ao contrário, deixa-
lo ligado aos retratos de família e à canção suave.
Às pessoas, enfim. Porque só assim o espectador
poderá sentir o barulho e o ritmo das máquinas
como coisa agressiva e desumana.

O que acontece com maior freqüência no cine-
ma de agora é o inverso do que se vê aqui. Os
letreiros de apresentação tendem a ser exuberan-
tes. As letras voam, giram, mudam de cor. Já a
partir dos letreiros os filmes se anunciam como um
espetáculo feito para encher os olhos. E uma ação
igual a essa que abre a história, no interior de uma
barulhenta.fábrica de tecidos, logo se transforma
num pretexto para a montagem de um bale abs-
trato, com os barulhos e movimentos das máqul-
nas orquestrados para formar uma ordem agrada-
vel aos olhos e ouvidos. As máquinas quase pare-
cem gente. As gentes quase parecem máquinas.
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Sally Field: Norma Rae, de Martin Ritt

Norma Rae (Norma Rael. Direção de Martin Ritt. Roteiro de
Irving Ravetch e Harriet Frank Jr. Fotografia de John A.
Alonzo em panavision e cor de luxe. Montagem de Sidney
Levin. Cenários de Walter Scott Hemdon. Musica de David
Shire, com a canção It goes Uke it goes, de Shire e Norman
Gimbel, Interpretada por Jennifer wames. Som de Bruce
Bisenz. Intérpretes: Sally Field (Norma), Ron Lelbman (Reu-
ben), Beau Bridges (Sonny), Pat Hingle (Vemon, pai de
Norma), Barbara Baxley (Leona, máe de Norma), Oall Stric-
kland (Bonnle), Morgan Paull (Wayne), Robert Broyles (Sam),
John Calvin (Ellis Harper), Mary Munday (Sra Johnson),
Oregory Walcott (Lamar Miller). Produção de Tamara
Asseyev e Alex Rose, para 20th Century Fox. EUA, 1979.

Más em Norma Rae (o apelo feito pelo titulo já
indica) o realizador, Martin Ritt, pretende mesmo
é levar o espectador a ver os personagens como
gente de verdade:

"Para mim o mais importante num filme é
criar um personagem que a platéia julgue interes-
sante. A platéia pode não gostar desse persona-
gem mas deve gostar de vê-lo, deve ter interesse
em vê-lo. Como a maior parte dos realizadores de
minha geração, trabalho a evolução de meus per-
sonagens de forma linear, e me esforço ao máximo
para mostrá-los em imagens simples, recusando
toda a sofisticação visual que possa interferir na
narração".

O que importa é deixar as pessoas na platéia
ao lado das pessoas na tela. E assim logo depois
de saltar de um som tranqüilo para um barulho
incômodo, o filme toma esse elemento formal que
entáo salta aos olhos e ouvidos do espectador, o
barulho da fábrica, como centro da primeira ação
dramática. Norma, sua máe e uma amiga, no
intervalo para o almoço, meio protegidas do baru-
lho dentro de uma cabina de vidro, conversam
sobre a comida. Norma almoça só uma maçã, e
explica para a amiga que está de regime. A mãe de
Norma, meio desanimada, olha a marmita e não
come nada. A filha diz alguma coisa e ela não
responde. Insiste, num tom de voz alto, e a mãe
igualmente nào responde.

A câmara filma do lado de fora da cabina em
que as três mulheres se encontram para o almoço.
Ou seja, o espectador vè a cena do ponto-de-vistade quem se encontra no grande galpão onde estão
as máquinas barulhentas. A conversa de Norma
para a amiga, e as perguntas dirigidas à máe,
trazem um barulho de fundo mais do que presente:
o ruído dos teares. E talvez Isso ajude o espectador
a perceber logo o que se passa quando Norma se
levanta assustada com a indiferença de sua mãe e
corre com ela ao serviço médico da fábrica. O
barulho excessivo deixara Leona, a máe de Nor-
ma, temporariamente surda.

Diante do médico, Irritada, nenrtsa. Norma
protesta contra o pouco tempo de pausa, contro o
barulho excessivo, contra a falta de prtvláêidas
para garantir a saúde dos operários, contra as leis
da fábrica. Grita com o rosto transtornado, gesti-
cuia nervosamente para o médico, que responde
com evasivas e voz baixa e prepara uma ordem
especial de dispensa do trabalho por questões de
saúde. Norma começa a Insistir na necessidade de
fazer alguma outra coisa, mas, de repente, assim
como quem percebe que gasta suas energias â toa
ao falar para alguém desinteressado em ouvi-la,
corta a conversa. Toma a mãe pelo braço e se
retira do consultório.

Nestas poucas cenas—a história mal começa,
temos, se tanto, cinco minutos de projeção —
Norma Rae já mostrou o que pretende. Aproximar
o espectador do personagem levá-lo a folhear um
álbum de retratos de família de uma mulher
operária, empregada numa fábrica de tecidos
numa cidadezinha do Sul dos Estados Unidos.
Discutir com o espectador as condições de traba-
lho dessa personagem Discutir ainda a necessida-
de de todos os trabalhadores se unirem em sindi-
catos para defenderem relações de trabalho mais
humanas e salários mais justos. E discutir tudo
Isso sem perder de vista as características particu-
lares da personagem que se encontra no centro da
narrativa — mesmo porque essas características
são mais ou menos determinadas pelas condições
de trabalho que lhe sáo impostas.

"Procuro fazer filmes sobre pessoas", diz Mar-
tin Ritt, "e durante a fllmegem fico de olho no
rosto do ator, quase nem ligo ao texto que ele está
dizendo. Sei mais ou menos o que ele vai dizer e
náo me preocupa saber se ele diz determinada
frase de modo a passar melhor uma certa^ Idéia.
Num filme a gente passa uma idéia — ou melhor,
exprime uma emoção — de maneira global. Nâo
fazemos discurso. O que conta, para mim é a
veracidade da expressão."

E o que importa mesmo em Norma Rae é isso
— o rosto, a emoção. Os personagens estáo envol-
vidos numa luta politica, a abertura de um sindi-
cato para os trabalhadores da indústria têxtil, e a
personagem que dá titulo à história é uma opera-
ria que, de acordo com a canção, renasce, cresce:
toma consciência da necessidade de uma união
dos trabalhadores e passa a lutar para que esss
união venha a existir. Mas essa personagem se
Impõe aos olhos do espectador náo por suas atltu-
des políticas, pela clareza de seu pensamento ou
pelo seu papel de liderança dos operários. Ela se
impõe como pessoa. Pelo que expressa através do
rosto, pela relação com os pais, os filhos, os amigos
e o marido, e náo por seu discurso politico. Pela
emoção, e nâo pela razão.

A certa altura do filme, reunidos com o líder
que veio de Nova Iorque para convencer os opera-
rios de Henleyvüle a se sindicalizarem, vários
empregados da fábrica de tecidos falam de seus
problemas de trabalho. Relatos simples, náo poli-
tizados, individuais. A dificuldade de ficar tanto
tempo em pé. A morte do marido por excesso de
trabalho. A nenhuma perspectiva de vida melhor
para os filhos. As condições ainda piores para os
negros. O que as pessoas dizem, do pontode-vlsta
de uma ação politica, talvez signifique pouco. Náo
ajuda a montar um sindicato. Mas o que as pes-
soas expressam ai, com os seus rostos, ajuda o
espectador a sentir porque é preciso montar um
sindicato.

E o que o filme pretende é levar a platéia a
sentir. Por Isso mesmo, tão importantes quanto
Norma Rae, quanto a personagem que fala todo o
tempo, e que às vezes até fala demais (como ela
mesma admite na conversa de bar com Reuben),
tão Importantes quanto ela sào diversos outros
personagens que passam pelo filme sem nada
dizer, quase todo o tempo calados. Dois ou três
operários negros. A velhinha que trabalha ainda
apesar da idade. A viúva de rosto sempre tenso,
que sorri aliviada só na cena final. Esses persona-
gens sem fala se expressam pelo rosto. E por isso,
ainda, a cena talvez mais expressiva de Norma
Rae é aquela em que a personagem não diz nada,
e, de pé sobre uma mesa, no melo da fábrica,
vigiada pelos patrões e pela polícia, levanta um
papelão qualquer onde escreveu como pôde um
apelo à união em tomo do sindicato. E, mais forte
que mil palavras, seu rosto vence o barulho das
máquinas.

Religião

CONSULTA E OBJEÇÃO
Dom Marcos Barbosa

NOSSA 

penúltima crônica, Maé de Deus
e Mãe Nossa, provocou uma consulta e
uma objeção. A consulta me veio dire-
ta. O leitor aceita que Maria seja "máe
de Deus", mas náo pode compreender

como uma simples criatura possa ter gerado um
Deus eterno e infinito. Ora, Maria ser mãe de Deus
náo é absurdo, porque o homem a quem concebeu
e deu a luz foi assumido por uma pessoa divina
preexistente desde toda a eternidade, o Filho
eterno de Deus, segunda pessoa da Trindade.
Assun, se eu dissesse que Maria era a mãe da
divindade estaria, realmente, dizendo um absur-
do, porque é mãe de Cristo enquanto homem. Mas
nào posso deixar de dizer que é mãe de Deus, como
o proclamou o Concilio de Éfeso, se o homem a
quem gerou era, desde toda a eternidade, Deus,
por ser seus também Coisa semelhante se passa
em relação à paixão de Cristo. Posso dizer que
Deus padeceu e morreu pelos homens, mas não
posso dizer que a divindade tenha sofrido e morri-
do. Ambas as conclusões em sl lógicas, decorrerem
porém, de um mistério, que é a própria Encarna-
ção, esta, sim, objeto de fé, que alguns teólogos de
hoje como de outrora se esforçam por querer
encaixar em categorias racionais e acabam por
negar, como está ocorrendo recentemente na Eu-
ropa e entre nós.

A objeção, ao contrário da consulta, foi ende-
reçada à Redação do JORNAL DO BRASIL. Co-
mo esta não é responsável pela opinião dos colabo-
radores, transmitiu-me a carta sem nenhuma in-
terferência ou imposição. O signatário, quarto-
anista de um seminário teológico batista, começa
por declarar: "Gosto muito de Maria, a Máe de

Nosso Senhor Jesus Cristo." O que é interessante
assinalar, ecumenicamente, pois muitos imagi-
nam que os nossos irmãos separados não tenham
esse sentimento, o que será exceção. Mas, note-se,
que fala apenas em Mãe de Nosso Senhor Jesus
Cristo e hão de Deus, não aceitando, sem dúvida, o
raciocínio acima. Mas é outro o ponto de sua
insistência. Choca-se particularmente porque eu,
indo nas águas de Joaquim Nabuco, diminuiria,
em favor de Nossa Senhora, a importância de
Jesus Cristo.

Concordo plenamente que o Cristo é o centro
de tudo e chego a conceder que a fórmula "a Jesus
por Maria" pode prestar-se a«quívoco. Lembro-
me até hoje de belíssima conferência feita em
nosso Mosteiro pelo grande teólogo dominicano
Père Marie Michel Philipon, mostrando como a
piedade beneditina é toda centrada em Cristo,
uma vez que é ele o Caminho, a Verdade e a Vida, e
é por ele, portanto, que vamos a Maria.

Dito isto, náo tenho a mínima dificuldade em
compreender que outras escolas de esplritualida-
de, uma vez estabelecida na Igreja a divindade de
Cristo, tenham-se debruçado, como já um São
Bemaído e depois um São Francisco de Assis
sobre a santa humanidade de Jesus. E, como
conseqüência disto, sobre sua Màe Imaculada. Na
linha desse humanismo, compreendendo que Je-
sus, por mais humano que seja, é sempre Deus, e,
de outro lado, nutre, como homem, especial cari-
nho por sua Màe, nada mais natural que nos
sintamos mais à vontade em relaçào a ela e
gostemos de tomá-la por intermediária e advoga-
da junto ao nosso advogado diante do Pai. Ele
mesmo quis isto ao escolhê-la por Mãe e a fazer, a
seu pedido, o primeiro milagre. Embora possamos
nos dirigir a ela primeiro, se isso nos agrada,

sabemos que toda sua grandeza vem de ser Máe de
Cristo, e não apenas de Jesus, mas de Deus —
sendo ele Deus, Filho de Deus.

O signatário da carta se choca com o fato de
que eu, de acordo com toda tradição católica
registrada até em milhares de obras de arte, mos-
tre Maria esmagando a serpente, quando o Livro
do Gênesis fala de um descendente da mulher no
masculino, que é Jesus somente. Ora, se apresen-
tamos Maria, freqüentemente com seu filho ao
colo, esmagando o símbolo da tentação e do
pecado, é simplesmente porque foi chamada a
colaborar para isso, dando-lhe a humanidade que
precisava assumir para tomar-se nosso irmão e
morrer na cruz. E lembremos que a Imaculada
merece incomparável louvor justamente por cons-
tltulr o mais completo fruto da Redenção, tendo
sido "cheia de graça" em previsão dos méritos de
seu Filho, que lhe foram aplicados desde o Instan-
te em que Joaquim e Ana a conceberam Dai
decorre o seu parto virginal, dai decorre sua assun-
ção ao céu. Toda a grandeza de Maria vem do
Filho, e louvá-la é louvá-lo.

Náo há também por que nos admirarmos,
como o missivista, de que João Paulo n ponha em
seu brasão, referindo-se a Maria: "Totus tuus."
Pensar que isto signifique idolatria, por excluir
Deus que é tudo, é não conhecer a linguagem do
amor e achar que o namorado que diz à bem-
amada ser inteiramente dela está deixando de
lado os próprios pais! Não posso neste momento,
sem nenhuma maldade, deixar de evocar um poe-
ma de Drummond que põe em contraste o derra-
mamento de presépio da igreja de São José em
Belo Horizonte e a austeridade de um templo
evangélico ao lado...



CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL a Rio de Janeiro, sexta-feira. 1" «le fevereiro de \%fí o PÁGINA 3

Chega dediscoteca
gaíieirae outras velharías!

Chegue mais - Adiante-se
Solte-se nas

NdTESCARJOCAS
(MORBODAURCA)

Coma, beba, e dance no espaço mais bonito
do Rio ao som da MÚSICA PRÁ PULAR BRASILEIRA.

Orquestra: Metalúrgica Dragão de Ipanema de
Edson Frederico,
Ambientação: Marcos Flaksman
Direção Geral: Nelson Motto
Funciona às 5P, 6? e sábados, a partir das 22 horas,
Reserva para ingressospelo telefone: 295-5244 e para
o Restaurante: 295-2397,
Acesso pelo bondinho do Pão de Açúcar na Praia Vermelha.
Estacionamento fácil.
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Restaurantes - Shows - Bares e Boates
PROGRAMA PARÁ O SEU LAZER
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_T*Al'lPI-IA _-_ A pioneira das churrascarias continua na preferência dos apreciadores de
UMUUrlM ~~ carnes, principalmente em se tratando de churrascos — que seguem a mais
típica receita dos pampas. Á noite, música com o organista Chinoca. Ruas das Laranjeiras, 114. Tels.:
245-2665 e 245-3185. Boa Pedidal

PARINHO^O  *•** sofist'cado restaurante-dançantede Ipanema é sempre uma garantiav_.i~.nii*. ivou de satisfação daqueles que procuram ambiente seleto para jantar e
dançar. Orquestra regida pelo maestro Eduardo Lajes. Ainda, especialidades da culinária internacional.
Rua Vise. de Pirajá, 22. Tels.: 287-0302/287-3579.

JQZINH AINTERN ACIONAI

REAL ASTORIA/Baco — Restaurante tradicional do final do Leblon: culinária
internacional, além dos destaques para os saborososfrutos do mar. Em anexo, o Baco com música a cargo de Luis Reis e San Severino. Av. Ataulfo dePaiva, 1.235. Tels.: 294-3296 e 294-0047. Vá conferir!

RESTAURANTE DO PÃO DE AÇÚCAR - SãÈSf^ÊI
pagar mais caro por isto. A comida é deliciosa. Acesso pelo bondinho do Pão de Açúcar.Estacionamento fácil e sem filas. Alto do Morro da Urca. Traga a familia e os amigos. Bom apetite!
¦ a Tf.! ID pe qualquer ponto do restaurante se tem uma visão maravilhosa da cidade.
LM I UUn T Único giratório da América Latina. Localizado no 34° andar do Ed. Clube da
Aeronáutica. Almoce e jante a fá carte. Aos sábados, Feijoada Ia Tour. E, domingo, é dia de Brunch.
Uma sugestão: Camarão Danielle ao molho "Café de Paris". Res.: 252-8234/224-2221.

ORAORA  melhor show de samba da noite carioca, só poderia ser apresentado pelav_/u#-vv_/ u/i melhor casa de samba do Brasil, com as mulatas mais bonitas da paróquia.Gandaia 80". Bolação sensacional de Oswaldo Sargentelli que lançou as "Mulatas 
que não Estáo noMapa", mas estáo no carãção de todos nós*. R. Visconde de Pirajá, 499. Res.: 227-1289/287-6899.

Orji ADIC  Vera Regina, a vedete que marcou época, retornou à noite carioca, paraOVLMrllO mostrar que quem é rainha não perde a majestade, no musical "Brasil com
S", bolado por Ernani Filho. Grande elenco que inclui Luis César, mulatas e pagodeiros. Cozinha
internacional. Almoço e jantar com show e música para dançar. Rua Humaitá, 110. Res.: 246-
7858/286-9848.

Esta coluna é publicada às sextas-feiras e sábados: 243-0862

Todos os dias, das 8 às 11 da noite.
Rád_oJBFM997MHz
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Patrocínio da sua
CADERNETA DE POUPANÇA

Quem poupaconquistaoqueavidatemdemelhor.
Rádio JB FM 99,7 MHz

O Papa na TV
A peça teatral PnedSklepcmJu-

bilera, que o Papa João Paulo n
escreveu e jà traduzida para o Itália-
no e o francês, está ganhando uma
versão em português.

Vem assinada por D Marcos Bar-
bosa e vai se chamar A Loja do
Ourives.

Não será surpresa se a sua monta-
gem — já feita com sucesso pelps
televisões italiana e francesa—vier a
ser repetida no Brasil, também pela
TV, na época da visita de Sua Santi-
dade ao Brasil.

Última forma
Mia Farrowe James Randall can-

celaram ontem sua vinda ao Rio
para o carnaval.

Pelo telefone, Randall explicou a
Jorginho Guinle os motivos da desis-
tência: sua primeira mulher, com
quem tinha três filhos, foi assassina-
da em Los Angeles no final da se-
mana. i

¦ ¦ ¦ *****

Lá como cá
O precedente aberto pelo Teatro

Municipal do Rio, fechando para re-
formas em plena temporada, está
senão repetido na França com a
suspensão repentina da temporada
de Cosi Fan Tutte, de Mozart, na
Ópera de Paris, também para obras
de reforma.

Não se sabe durante quanto tem-
po a Ópera permanecerá de portas
cerradas.

Sabe-se apenas que as obras co-
meçarão pela troca de todo o enca-
namento dágua, antiqüissimo, que já
rompeu várias vezes — a última de-
las, semana passada, inundando to-
dos os porões da casa e causando
sérios e caros danos à instalação
elétrica recém-instalada do Teatro.

Duplamente
Gabeira

Fernando Gabeira — maispreci-
samente seus livros O Que É Isso
Companheiro? e Crepúsculo do Ma-
chão, este a ser lançado brevemente
— estará duplamente na programa-
ção cultural da Cidade dentro de
pouco tempo.

Primeiro, na peça É Isso Ai, uma
adaptação para o palco dos dois li-
vros, assinada a quatro mãos por
Doe Comparato e o próprio Gabeira,
dirigida por Marcos Paulo, com mú-
sica de Milton Nascimento e com
Tomil Gonçalves e Denis Carvalho à
frente do elenco,

Depois, no filme ainda sem nome,
mas também baseado nos livros que
o produtor Luis Carlos Barreto e o
diretor Daniel Filho levarão às telas.

Teatro e cinema: é o que se pode
chamar de dupla garantia de sucesso
para o autor.

Lei
¦ ¦ ¦

"versus" lei
Por inspiração do INCRA, uma lei

determinou que a extensão de um quilo-
metro de cada lado da RioSantos seria
considerada área de interesse agrícola.
Por inspiração da Embratur, outra lei
considerou a mesma extensão área de
interesse turístico. Apesar de ambas as
leis, o certo é que esta extensão está
quase totalmente construída.

Como contra área construída náo há
argumento, o INCRA está propondo em
Brasília que se passe a considerar área
urbana o que antes o órgão classificava
como área agrícola. Assim, quem cons-
truiu ali passará a pagar o Imposto Ter-
ritorial Urbano, que é muito mais caro do
que a taxa cobrada pelo INCRA.

A cobrança começa por Parati.

A maior
Será inaugurada dia 15 de março, na

Itália, a maior exposição de arte jamaismontada na Europa.
A mostra — Florença e a Toscana dos

Mediei na Europa do Século XVI—dura-
rá três meses e reunirá 3 mil obras, entre
pintura, escultura e arquitetura, distri-
buídas por nove palácios florentlnos,
também da época.

O custo da montagem da exposição
também é recorde—2 milhões de dólares,
pagos meio a meio pelo Governo italiano
e por empresários de Florença.

Zózimo
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Bianca Jagger, a próxima atração do carnaval

Quem vem
Bianca Jagger e ojigu-

rinista Halston confirma-
ram sua presença aqui
para o carnaval.

Os dois, que viajam
juntos, ficam hospedados
em casa de amigos.

• Quem tainbém vem, a
convite de Hugo Jereissa-
ti, é Cleo Goldsmith, filha
mais moça de Jimmy
Goldsmith, um dos ho-
mens mais ricos da Ingla-
terra.

Um ano depois
A pena de três anos e

meio de prisão que o proprie-
tário do Studio-54, Steve Ru-
bell, começa a cumprir na
segunda-feira, é das mais pe-
sadas já aplicadas nos Esta-
dos Unidos pelo crime de so-
negação de impostos.

Há quem especule, entre-
tanto, que o braço da Justiça
se fez sentir mais violenta-
mente no caso como reflexo
do affair Hamilton Jordan,
ano passado, envolvendo a
discoteca e um suposto tráfi-
co de drogas.

Para quem náo se lembra,
foi Rubell quem testemu-
nhou contra o assessor da
Casa Branca, acusando-o de
consumir cocaína dentro do
Studio-54. O tempo passou,
Jordan foi isentado de qual-
quer responsabilidade e Ru-
bell continuou trabalhando
— até ser julgado o processo
que acusava o homem da
noite de sonegar impostos.

Foi ai que, quase um ano
depois, chegou o troco.

RODA-VIVA
Chega ao Rio dia 15, em trân-

sito, o Embaixador Afonso Ari-
nos de Mello Franco Filho, de-
signado para a representação di-
plomática do Brasil em La Paz.
Para substitui-lo no Porto irá o
Ministro José Carlos Linhares.

O Sr Jorge Guinle estará fes-
tejando seu aniversário no dia
5.

Está pronto, à espera da libe-
ração pela Censura, A Intnisa,
filme de Carlos Hugo Christen-
sen, baseado na obra de Jorge
Luis Borges e musicado por As-
tor Piazzolla.

O Dr Ivo Pitanguy, atual-
mente na Califórnia como visi-
ting-professor de um simpósio
sobre cirurgia plástica, estará
de volta ao Rio na segunda-
feira.

Berenice e Heitor Peixoto de
Castro Palhares, ela aniversa-
riando, abriram os salões de sua
casa para um jantar com a pre-
sença au grand complet do clã
familiar.

O coiffeur Luciano promove

O brasileiro Nelson Freire
abre em fevereiro a série Gran-
des Pianistas do Século que o
Concertgebouw de Amsterdã or-
ganiza, reunindo também Marta
Argerich, Maurizio Pollini e Al-
fred Brendel.

A Sra Teresinha Noronha,
que foi passar as festas de fim
de ano com a filha Maria Càndi-
da, em Lisboa, regressa ao Rio
no domingo.

O arquiteto Mauricio Klabin
lançou ontem no escritório de
Jorge Hue uma cadeira com de-
sign seu, referendado pelos cole-
gas de profissão Oscar Niemeyer
e Sérgio Rodrigues.

O Embaixador e Sra Wladi-
mir Murtinho ficarão à disposi-
çâo do Presidente da República
da Guiné e Sra quando aqui
chegarem nos próximos dias.

A Banda de Ipanema sai
amanhã às ruas do bairro, feste-
jando uma tradição de 16 anos
de abrir com razoável antece-
dência o carnaval do Rio.

O Prefeito Israel Klabin visi-
tou em companhia dn Sr Ivan

hoje um cocktail com desfile de
arranjos de cabeça para o car-
naval.

Chagas Freitas a exposição de
Torres-Garcia na galeria de
Jean Bogichi.

Começo
do fim

É intenção do Ministro
dos Transportes, Eliseu Re-
sende, congelar o preço dos
pedágios em todo o pais por
mais um ano.

Isso, até que os atuais
preços caiam a nivel de sim-
pies manutenção das estra-
das e pontes. Não se preten-
de mais ter lucro com o pedá-
gio, como vinha acontecendo
até agora.

A tendência do Ministé-
rio, aliás, é de uma decisão a
médio prazo mais radical
ainda: pensa-se, depois de
discutir longamente o assun-
to em Brasília, numa possi-
vel extinção pura e simples
do pedágio.

Agenda
matinal

A partir de segunda-feira,
o Presidente Figueiredo vol-
tara a despactiar normal-
mente no Palácio do Pia-
nalto.

Termina no dia 4 o hora-
rio de verão da ageruia pre-
sidencial, que lhe facultava
durante o més de janeiro ter
as manhãs livres.

Aliás, nem tão livres co-
mo se imagina: quase todos
os dias, o Presidente acaba-
va despachando pela manha
na própria Granja do Torto.

Sinal dos
tempos

A moda do topless está vi-
rando folclore.

Ontem, na praia de Ipanema,
uma jovem mais desinibida pôs-
se a tostar ao sol sem a parte
superior do biquíni, cercada de
uma multidão de curiosos e de
um mendigo que, fazendo as
funções tle mestre-de-
cerimônias, coordenava a for-
mação da roda de espectadores,
numa coreografia que mistura-
va dança, aciobacia, malabaris-
mo e música.

Meia hora depois a banhista
levantou-se e partiu — deixan-
do na areia a multidão formada.
Só então descobriu que a curió-
sidade náo se concentrava no
seu topless, mas no mendigo.

¦ ¦ ¦

Sem dinheiro
O percussionista brasileiro

Airto Moreira fez ontem uma pa-
lestra-demonstraçáo na Univer-
sidade da Califórnia em Los An-
geles, para um auditório repleto
de estudantes curiosos em co-
nhecer os segredos do trabalho
que o transformou num dos mais
requisitados músicos de sua es-
pecialidade nos Estados Unidos.

Airto, eleito o melhor percus-sionista de 79 pelo Dnimmer
Magazine, depois de liderar poranos a mesma categoria na
Down Beat, falou e tocou, numa
noite de grande sucesso.

• A apresentação do músico foi
planejada pelo Consulado do
Brasil em Los Angeles, que, ape-
sar de lutar contra a falta de
verbas, já conseguiu montar um
programa de música popularbrasileira numa emissora da ci-
dade e está agora partindo paradebates, sempre apresentando
um nome brasileiro, num circui-
to de universidades da área.
• Quando há determinação e
boa vontade, até sem dinheiro
consegue-se promover o Brasil.

Zózimo Barrozo do Amaral

PORTUGUÊS/TÉCNICA DE REDAÇÃO
Curso Guimarães Rosa Av. 13deMaio. 13/611 eAv Copacabana.
435/12 Tel. 255-3714 Inf. 12 às 18h
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JORNAL DO BRASIL

Anti-Furto
P/auto — liga sozinho
tot. Eletrônico, enguiça
o carro em 2 min. à
domicilio 289-0703.

CORTINA
DE ENROLAR

A cortina do
VAPT-VUPT. Feita na
medida da sua janela, e
com um preço que se
eno°°ixa certinho no seu
bolso.
OSTROWER COM. E IND.

LTDA.
Rua Marqutt de
AbfintM, 178
Loi* O
T*b. 266-7775
— 266-3068*>
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MARIA
BETHÂNIA

VOLTARA AO

CANECÃO I"
A PARTIR DE 5 OE FEVEREIRO

Ela está participando das festivida-
des de N. S. da Purificação, padro-
eira de sua cidade natal.

Reserve já sua mesa para escolher o melhor lugar.
Inf- 295-3044 * 295-1047 • 295-8796.
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Direção Musical de LÚCIO ALVES
Av. Gal. San Martin, esq. da Rua Rainha
Guilhermína.
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Joãozinho Trinta: utopia

José Carlos Oliveira

SAMBA DO
SOCIALISMO

"0 povo gosta de luxo. Quem gosta de
miséria é intelectual". Essa frase de Joãozi-
nho Trinta, formulada em carnavais recen-
tes, ficou célebre. Joãozinho Trinta é cama-
valesco. Produz o seu espetáculo, no caso,
lançando na Avenida alguns milhares de
artistas populares, vestidos suntuosamente,
em obediência a convenções surgidas espon-
taneamente e mais tarde reunidas num con-
junto de regras desvirtuadas por diversos
motivos. Mas essa controvérsia não nos inte-
ressa.

A extrapolação de Joãozinho, esta sim,
merece atenção. Ele publicou um artigo em
Veja, na qualidade de convidado especial da
revista. Isso foi no número anterior; no nú-
mero atual, o Embaixador Roberto Campos
ocupa por sua vez o espaço onde Joãozinho
desenvolveu suas idéias. Já se vê que Veja
não está brincando — nem a TV-Glooo, que o
chamou afazer uma preleçáo no programa
Fantástico.

Como carnavalesco, ninguém pode ne-
gar a Joãozinho a transformação aa escola
de samba Beija-Flor, de Nüópolis, numa
campeã de sucessivos carnavais, quebrando
a longa hegemonia mantida alternadamente
pelas chamadas Quatro Grandes: Manguei-
ra, Salgueiro, Portela e Império Serrano.
Como autor de uma frase controvertida, ele é
ainda respeitável. Examinemos: "0 povo
gosta de luxo. Quem gosta de miséria é
intelectual". Ele agora esclarece: "Quem co-
nhece escola de samba sabe, por exemplo,
como é dificil fazer um negro se fantasiar de
escravo. Claro, isso ele é o ano todo. No
Carnaval ele guer sair de Luís XV, de holan-
dês, de rei". Ê entáo no carnaval, principal-
mente e talvez exclusivamente, que o pobre
faz questão de luxo.

Quanto ao
intelectual que
gosta de misé-
ria, sem que
Joãozinho preci-
se apontá-lo,
nós conhecemos
o tipo. É um es-
querdista de
anedota, mas
encontramos
muitos exempla-
res na vida real.
Marxista ranço-
roso, de extra-
ção estalinista.

A anedota nos mostra esse homem com um
amigo diante de um garotinho maltrapilho e
faminto que lhes peixe uma esmola. O amigo
abre a carteira. 0 intelectual marxista o
dissuade: — Quando você dá uma esmola,
está atrasando o processo revolucionário...
(Queremos dizer que é preciso que o povo
passe fome para tomar consciência da injus-
tiça social da qual é vítima. A esmola seria
um sedativo e uma hipocrisia. Aqui não se
leva em conta o fato de que o garoto está
trocando o mundo inteiro por um prato de
comida. Sua necessidade é premente, sua
sobrevivência depende da alimentação ime-
diata; se ele morrer de fome, logicamente, a
revolução morrerá com ele. Mas essas sutile-
zas filosóficas não comovem o bravo coração
de um comunista de linha-dura).

Entretanto Joãozinho, artista conscien-
te, estudioso do significado profundo da festa
popular, é à sua maneira um intelectual. E
nessa qualidade, já que os intelectuais de
carteirinha assinada, lá da redação da Veja,
lhe pediram um pronunciamento em igual-
dade de condições com Roberto Campos e
outros luminares da especulação sociológica
— nessa qualidade, Joãozinho habilmente
substitui palavras. Diz ele: "Pode 

parecerum pouco louco, gente, mas quem sabe, aqui
no Brasil, não se vai fazer uma revolução da
alegria?"

A revolução da alegria nào é, obviamen-
te, a revolução do luxo. Madre Teresa de
Calcutá vive na miséria, com seus miserá-
veis, e dessa compassiva experiência extrai
uma luminosa alegria. Faz-se uma revolução
feliz em Calcutá: a transformação do batido
em pessoa; o humilhado ergue a cabeça e,
nesse simples gesto, se despe da humilhação.
Joãozinho sugere outros métodos:

— A pessoa em dificuldade, vivendo uma
vida triste, mergulha no carnaval como num
mundo mágico. Essa usina de alegria que
existe no Brasil, essa reserva de energia,
quem sabe ela não pode conseguir mudanças
que em outros paises foram feitas através da
violência e do sangue?

Utopia ingênua! Pois na quarta-feira de
Cinzas o habitante temporário daquele mun-
do mágico é dele expulso pela mera virada
de uma data na folhinha — e, vítima do
calendário, remergulha no seu cotidiano de
sempre, na sua vicia triste, nas suas dificul-
dades insuperáveis. O dístico dessa contra-
dição (gue mais propriamente chamaríamos
incoerência existencial) bem poderia figurar
no estandarte da Beija-Flor: "Tristeza não
tem fim; felicidade, sim".

Os intelectuais de bom senso admitirão,
sem dificuldade, que quatro dias de luxo e
alegria embriagando o povo sáo melhores do
que nada. Mas não é fingindo que somos
príncipes holandeses e reis de França queconseguiremos urbanizar as favelas, tornar
o preço dos alimentos compatível com o
montante do salário mínimo, dar a terra aos
camponeses que nela trabalham, combater a
pobreza absoluta, resgatar da morte prema-tura milhões de crianças subnutridas e doen-
tes. Náo há escola de samba em Alagamar,
nem nos Alagados. O sonho ali é o prato de
comida e um teto (mesmo precário) sobre a
cabeça. Joãozinho Trinta pode contar com
minha simpatia, mas não creio que ele possa
instaurar entre nós o socialismo através da
folia.
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QUADRINHOS

0 motor a álcool apresenta rendimento superior e o acabamento mantém o nível de qualidade

0 DESEMPENHO DO
CORCEL A ÁLCOOL

Waldyr Figueiredo

A 

Ford do Brasil
acertou em
cheio com as ai-
terações intro-
duzidas no mo-

tor do Corcel para permi-
tir a utilização do álcool
como combustível. O car-
ro mostra um desempe-
nho muito bom e chega
mesmo a funcionar mais
redondo do que o equipa-
do com motor a gasolina.
O único problema do car-
ro a álcool está na partida,
quando se sente a necessi-
dade de deixar o motor
aquecer para evitar que
saia aos trancos.

Depois de atingir a tem-
peratura ideal de funcio-
namento — aproximada-
mente 87°C — o motor a
álcool do Corcel funciona
perfeitamente equilibra-
do, apresentando um ni-
vel de ruido extremamen-
te baixo e um rendimento
superior ao do motor a ga-
solina. Utilizando o álcool
hidratado, o Corcel ga-
nhou em potência e tor-
que, possibilitando me-
lhores desempenhos do
que o do modelo conven-
cional movido a gasolina.

Apesar de ter o consu-
mo de combustível au-
mentado — cerca de 20%
—o Corcel continua sendo
um automóvel bastante
econômico o que veio pre-
miar o trabalho dos técni-
cos da Ford, cuja maior
preocupação era fazer

com que o modelo a álcool
mantivesse os mesmos pa-
drões de rendimento e
economia do carro a gaso-
lina.

Na planilha de testes,
registramos estas anota-
ções:

Estilo—não sofreu alte-
ração a não ser a inclusão
de uma pequena plaqueta
com a palavra álcool, bem
abaixo do logotipo 1.6 na
lateral dos pára-lamas
dianteiros.

Acabamento — Conti-
nua mantendo o mesmo
nível de qualidade dos de-
mais modelos.

Conforto — Segue ofere-
cendo o mesmo índice de
conforto — dos melhores
entre os automóveis da
sua categoria — dos de-
mais carros da empresa.

Segurança — Se consi-
derarmos a melhoria de
torque e potência, pode
dizer que o carro ganhou,
também, em segurança.

Visibilidade — Não so-
freu alterações.

Estabilidade — Contl-
nua das melhores entre to-
dos os carros nacionais.

Motor—Dianteiro, qua-
tro cilindros em linha, re-
fngerado a água, com ra-
diador e unidade selada.
Foram introduzidas alte-
rações no bloco, cabeçote,
eixo-comando de válvu-
las, coletores de admissão
e escape, além de modifl-
cações na calibragem do
carburador e distribuidor
para poder fazer face ao
menor índice calorífico do
álcool hidratado. Um sis-

tema de partida a frio que
utiliza um reservatório de
gasolina — dois litros
aproximadamente — com
bomba elétrica acionada
automaticamente ao ligar
a chave de ignição, permi-
te colocar o motor em fun-
cionamento quando a
temperatura está muito
baixa, Mostra a mesma
elasticidade que o motor a
gasolina e apresenta ren-
dimento superior a ele,
com funcionamento mais
equilibrado e silencioso.

Transmi:são — Náo
apresentou nenhum pro-
blema durante todo o tes-
te. A caixa de mudanças,
com cinco marchas, per-
mite aproveitar melhor o
rendimento de motor nas
velocidades altas, possibi-
litando maior economia
de combustível nas via-
gens longas.

Direção — Manteve-se
leve e precisa.com um vo-
lante de bom diâmetro e
ótima pega, que permite
manobras rápidas sem
maiores esforços. Apesar
da tração dianteira, nâo
apresenta muita vibração.

Suspensão — Continua
macia, absorvendo bem os
impactos causados pelas
irregularidades dó piso e
proporcionando bom con-
forto.

Freios — São bastante
eficientes e possibilitam
parar o carro em distàn-
cias curtas e sem des-
garrar.

Faróis e lanternas —
Mantém o mesmo estilo e
a mesma eficiência.

Comandos — Não sofre-
ram alterações.

Painel de instrumentos
— Mostra o mesmo estilo
sóbrio mas bem funcional
e equilibrado.

Nível de ruído — Pode
ser apontado como bom.

Vedação — É boa tanto
para água como para
poeira.

Porta-malas — O mes-
mo do Corcel a gasolina.
Bastante espaçoso e com
a vantagem da colocação
do pneu sobressalente (es-
tepe) na vertical o que per-
mite a sua utilização sem
muito trabalho mesmo
quando se carrega ba-
gagem.

Limpador e Esguicho —
Continuam eficientes e
funcionando bem. O tem-
porizador e o lavador de
faróis são muito necessá-
rios quando o carro é utili-
zado em dias de chuva fra-
ca ou em estradas enla-
meadas, à noite.

Desempenho — Melho-
rou em relação ao carro a
gasolina. Chegamos à ve-
locidade de 147,011 km/ h
em piso asfãltico liso, sem
ventos, com temperatura
em tomo dos 19° C e sem
ventos.

Consumo — Aumentou
um pouco em relação ao
Corcel movido a gasolina
mas, ainda assim, mos-
trou-se um carro bastante
econômico. Anotamos:
9,678 km/litro, 11,216 km/l
e 10,648 km/1 no trânsito
da cidade-e 11,456 km/1,
12,042 km/1 e 11,234 km/1
na estrada.

Um encontro
com você Diariamente, de 4? a 2a feira,

das 23:00 às 24:00 horas, você,
a Rádio Jornal do Brasil/AM e

o Banco Mineiro S.A.V tênvum encontro
marcado. NOTURNO, o seu programa de informação

sobre os últimos lançamentos em discos, entrevistas
sobre "shows", teatros, livros e sugestões dos

ouvintes. Aos sábados, o que de melhor aconteceu
pela semana. Domingo, o que vai peio Jazz e Blues.

Esperamos você. Temos um encontro marcado.

NOTURN

T\

O
RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz a Sistema Financeiro Bamineiro

Banco Mineiro S.A.

UMA INDÚSTRIA
QUE NÃO

CONHECE CRISES
Paulo Antônio Paranaguá

Correspondente

PARIS 

— As histórias em quadrinhos tém o seu
Festival de Cannes todos os anos, na cidade
francesa de Angouleme. Essa velha cidade
rodeada de muralhas, a 450 Km de Paris, é a
sede de um salào internacional da história

em quadrinhos, que disputa a hegemonia com uma
bienal equivalente na cidade italiana de Luca.

Nesta época de crise econômica, todas as indústrias
culturais vêem-se afetadas. Não é o caso das histórias
em quadrinhos. Na França, elas parecem o único setor
da indústria editorial de vento em popa. O público
apreciador desse modo de expressão nào tem parado de
crescer.

Um pesquisador americano inventou um sistema
para medir o grau de legibilidade das diferentes publi-
cações. Sua fórmula leva em conta o comprimento das
frases e o número de palavras de mais de três sílabas
por frase. Isso se chama o fog index, pois o índice de
legibilidade das histórias em quadrinhos mostra que
elas são as mais acessíveis a qualquer leitor.

No entanto, há muito tempo que os leitores deixam
de ser apenas crianças. Escritores como Francis Laças-
sin e cineastas como Alain Resnais, na França, foram
dos primeiros a levar a sério os comics. Os originais sào
expostos nos museus. Hoje, multiplicam-se as edições,
os catálogos e as revistas especializadas.

Em 1979, na França, foram publicados 327 titulos
de histórias em quadrinhos (em 1978, forma 240). Pilote,
o decano das revistinhas especializadas, transformou-

"Nl

Asterix: para os menos sofisticados
se para satisfazer um público adulto. Charlie-Mensuel,
eclética, publica tanto autores franceses, como ameri-
canos, italianos ou espanhóis, clássicos ou modernos. A
Suivre procura inserir os comics dentro do conjunto da
produção literária. Circus possui a vantagem da cor.
Três revistas situam-se na vanguarda da pesquisa
gráfica e narrativa: L'echo de Savanes, Fluide glacial e
Mietal hurlant, que começa a ser traduzida e vendida
nos Estados Unidos (250 mil exemplares), Alemanha,
Holanda, Espanha e Itália. Essas publicações vendem
várias dezenas de milhares de exemplares, Os sucessos
sâo logo transformados em álbuns.

Dois catálogos surgiram para fazer o levantamento
sistemático das publicações e para guiar os coleciona-
dores com uma estimativa do valor das raridades: o
Guide das Edições Horus e o Catalogue Encyclopedi-
que das Edições Lamateur. O primeiro chega a enume-
rar 60 mil citações. Segundo os meios empresariais, em
1978 foram impressos na França mais de 20 milhões de
exemplares de histórias em quadrinhos.

Hoje em dia, os leitores procuram histórias mais
sofisticadas que as de Tintin ou Asterix. Os autores
refletem todas as angústias e problemas de uma época
perturbada. Talvez, daqui a algum tempo, essa expio-
sâo de criatividade venha contribuir para um renasci-
mento do desenho animado, quando o video-cassette
substituir o álbum.

O humor áe

Sérgio Rabello
Sexta c sáb ás 21 J0 hs

Dom ás 21 hs
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De Hoje a Domingo no
Taatro Glauca Rocha"O CONTESTADO" - Curitiba
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SUELI COSTA

UMA RIQUEZA
MUSICAL

QUE NÃO VEIO
COM A MODA
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Deborah Dumár

M
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antes de mulher estar na moda na
música brasileira. Sueli Costa já havia
conquistado seu espaço através da qua-
lidade de suas composições. A variedade
de parceiros, todos homeas e poetas de

não inibe sua criatividade. Ao contrário,
suas melodias se ajustam com perfeição às letras de
Abel Silva, Aldir Blanc, Tite de Lemos, Paulo César
Pinheiro, Cacaso, por exemplo. Letrista, ela náo
deixa por menos.

Houve tempo em que se achava que Sueli Costa
era pseudônimo. Maria Bethania, sem conhecè-la,
incluía três músicas de Sueli no show Rosa dos
Ventos. Em Cena Muda. oito. Em 72, Elis Regina
grava 20 Anos Blue. que começou a ser composta na
estrada Rio—Juiz de Fora. O mesmo aconteceu, anos
antes com outra música, gravada por Nara Leáo. a
primeira cantora a gravar Sueli: Por Exemplo, Você,
com letra de Joáo Medeiros. A compositora ficou
sabendo pelos jornais.

Sueli lança agora seu quarto LP, pela Odeon:
Louça Fina. Como aconteceu em Vida de Artista, os
arranjos sáo de Dori Caymmi e seis faixas tèm letra
de Abel Silva. Jura Secreta, música rejeitada por
Bethania e sucesso de Simone, recebe agora sua
sétima gravação (Fagner, Zizi Possi, Maria Thereza,
Mecha Branca, duas com Simone e uma versão
instrumental na trilha sonora da novela Memórias de
Amor). Com letra enviada pelo Correio, foi composta
em 76 e só agora tem a sua versão pela autora. É a
música que abriu e fechou o show de Simone. Peda-
ços, no Canecão, foi cantada por todo o público nos
shows de Fagner e fez parte do repertório do show de
Ivan Lins, em 1978.

O jeito manso e muito baixo de falar de Sueli é
associado a uma propalada timidez, da qual ela
discorda, firme:

— Na minha vida pessoal e profissional, eu nunca
tive um gesto de timidez. Tímido é quem não conse-
gue colocar seu trabalho em campo, batalhar.

Nascida no Rio e criada em Juiz de Fora. Suelivenceu festivais, compôs pela primeira vez aos 16
anos depois de ouvir Silvinha Teles cantar na televi-
são, vem de uma familia musical, abandonou a facul-
dade de Direito e mudou-se para o Rio de vez. No Rio,
o Solar da Fossa "que não tinha nada de fossa", ondeconheceu Abel Silva, Gal Costa, Paulinho da Viola,entre outros. O primeiro trabalho profissional, em 69,
foi musicar Alice no Pais Divino Maravilhoso, quan-do conheceu Tite de Lemos além de Paulo Afonso
Grisolli, Sidney Miller e Luis Carlos Maciel.

Para sobreviver, dava aulas de música. Um aci-dente de carro a impediu de dar aulas por dois anos,
mas logo ao voltar em 74, se decidiu de vez pelamúsica e anunciou: "Ser compositora foi uma barra

que eu comprei e da qual nào abro máo". O Luna Bar,
onde ela diz que tinha um escritório montado, foi um
lugar onde nasceram algumas de suas músicas. Para
compor, ela não escolhe hora ou lugar. Uma vez, saiu
correndo do Luna, depois de um bate-papo com
Nivaldo Ornellas. com um som na cabeça". Chegou
em casa, ligou o gravador e acabou dormindo ao lado
dele. Bethania. há pouco tempo náo quis gravar uma
Vida em Segredo, alegando, numa reportagem, queera uma musica muito Luna Bar. E uma das faixas de
Louça Fina.

Grávida, Sueli gravou Vida de Artista, seu LP
anterior. A faixa-título fazia parte do show A Noite,
de Ivan Lins, e do repertório de Água Viva, de Gal
Costa. Com um filho de 11 anos. Pedro, Sueli tem
ficado mais em casa. De abril a setembro, diz ter
quase enlouquecido:

— Eu fiquei sem compor nada, nada. Tudo o queeu fazia, rejeitava. Tudo se parecia com o que eu játinha feito. Se uma coisa nâo é nova pra você, não vai
ser pra ninguém. Cheguei a achar que a chama tinha
acabado. Ai, o Dori me avisou que teria estúdio de
gravação para o mês seguinte e eu só tinha o lado A.
As músicas foram vindo, uma atrás da outra e pronto:louça fina!

O curioso é que a primeira música a ser composta
depois desses cinco meses foi um samba, Esperar Eu
Náo Sei (com letra de Abel Silvai. Em cima de uma
poesia-poster de Aldir Blanc e Paulo Emilio. Sueli fez
Meninos da Nicarágua (faixa com órgão de Wagner
Tisoi. Como combinaram antes chamar alguns artis-
tas para cantar com Sueli no disco, ela compôs essa
faixa pensando na voz de Milton Nascimento (que já
passava para a Ariola. na época i. Pelo mesmo motivo,
associou a ingenuidade e malícia de Esperar Eu Não
Sei à voz de Paulinho da Viola.

Para o filho Pedro, um presente da mãe, e de Tite
de Lemos: a faixa O Inocente. Outra parceria com
Aldir Blanc — anteriormente vetada pela Censura
por ter em seus versos a palavra Dienpax — gravada
por Elis em seu último LP e no de Zé Luiz: Altos e
Baixos. Flecha Ligeira, um tango com letra de Tite
de Lemos e bandòrúon de Ubirajara, atinge o alvo.
Um pedaço da riqueza musical da compositora se
registra em Segredo Quebrado, com letra de Paulo
César Pinheiro. "Um intérprete despreparado escor-
rega fácil nesta verdadeira folha seca sonora" —
comenta Abel Silva. Ainda com Abel Silva, a valslnha
A Alegria e A Dor, "duas vizinhas de quarto", Uma
Vida Em Segredo, O Primeiro Jornal, faixa do novo
LP de Olivia, e a faixa-titulo, Louça Fina. uma
balada, acrescenta ela, onde é reiterada "a natureza
delicada e precária do amor: sua beleza temerosa,
sutil... fina!" (Todo amor carrega/o medo de quebrar-/como uma louça fina/no mármore do olhar...).

Sueli conta que para ela é mais natural fazer a
melodia do que a letra, na qual ela se censura muito.
Mas é justamente Sabe de Mim (letra e música de
Sueli) um dos pontos mais atos do Louça Fina.
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A CRIADORA,
SEGUNDO SEUS PARCEIROS

"Quando

eu fiquei sem compor nada.
Depois as músicas foram surgindo,

uma atrás da outra'"

ABEL 

Silva: "Sueli
é um dos grandes
artistas da minha
geração e eu falo
um de propósito

para não colocarem como re-
presentante feminina. Isto se-
ria o mesmo que dizer, por
exemplo, que Grande Otelo è
o nosso maior ator negro. Pa-
ra mim, ela está no mesmo
nivel de Caetano, Chico, Mil-
ton, Paulinho da Viola: é uma
das maiores. Impressiona-me
o respeito que ela tem pelosintérpretes. Com uma visão
profissional muito ampla, ela
é rigorosa mas náo é sectária
e essa aceitação democrática
dos mais variados estilos,
não despersonalizou seu tra-
balho, pelo contrário. A gente
nota que ele é variado, mas
muito coerente. É o trabalho
de uma pessoa verdadeira,
de um grande artista. Sueli é
uma autora de sucessos, obri-
gatofia nos melhores repertó-
rios."
Aldir Blanc "É uma artista
muito rara. Conseguiu, natu-
ralmente, união absoluta en-
tre a vida que vive e a arte
que faz. Nas vezes ern que ela
me mostra música nova, eu
fico ouvindo os sons e pen-sando: "Tai a Sueli conver-

sando sobre a vida". Em ou-
tros momentos, a gente se vè
num bar qualquer, bebe uns
troços, eu olho aquela con-
centraçáo que a Sueli coloca
nas menores coisas e tenho
certeza de que, de um jeito
quase imóvel, quase invisível,
ela está compondo em si-
lêncio."
Paulo César Pinheiro: "Sueli
é de extrema sensibilidade e
talento raro em sua criaçáo.
Metodista de grande bom gos-to. Sabe buscar as harmonias
certas. E é uma boa letrista
bissexta. Em se tratando de
verdade, essa 6 realmente
uma compositora buscando,
7ia alma feminina das can-
ções, enriquecer a sua pró-
pria alma. Eu gosto de ser
seu parceiro e a abençôo."
Cacaso: "Foi com ela que eu
recomecei a compor depois
de cinco anos. A mtisica Den-
tro de Mim Mora um Anjo foidecisiva e deu estabilidade
ao meu trabalho. Entre as
compositoras da miisica bra-
sileira, ela é de longe a maior
personalidade artística como
compositora, intérprete e fi-
gura humana. Depois de
Maysa e Dolores Duran, ela
supera todas. Disparado. Seu
trabalho tem consistência e

hDtos de Cynthla Brito
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Sapatos que não passam desapercebidos,
tal é o requinte de detalhes dos modelos.
Como a tira de lona verde e marrom, estilo
Gucci, do mocassim preto; franja escocesa
dó segundo, o clássico nozinlio com bodas,
criado por Cardin e reátualizado pela Ellc
et Ltii. e a combinação de cânhamo natural
rom couro marrom-claro

Combinando com os jeans, as calças mais
esportivas, estão os mocassins de bico fino.
Da esquerda para a direita: o modelo mais
novo. bem estreito, pespontádò e com logo-
tipo dourado na lateral. No centro, outra
novidade, o sapato de.jea.is, com cordão de
couro e franjinha na gáspea, e ao lado, o
tradicional reforço na gáspea do sapato de
couro marrom
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OS MOCASSINS
ESTÃO

DE VOLTA
lesa Rodrigues

Salto médio, perfil fino, e o desenho clássico do mocassim, ainda o melhor
sapato fino de verão

ENQUANTO 

as cariocas batem seus
tamanquinhos coloridos pelas
ruas, os homens ficam restritos ao
tênis, quase dia e noite. Se o ta-
manco de salto tem suas versões

mais sofisticadas, que vão a qualquer lugar
e a toda hora, o tênis deixa um pouco a
desejar e oferece o risco de ser barrado em
lugares noturnos. Nessa hora. entra o mo-
cassim, que voltou à moda no guarda-roupa
masculino.

Se até há cinco anos, nada podia ser
melhor e mais bonito do que o legítimo
mocassim italiano, atualmente já temos
modelos do Gucci, Cartier, Dior liabricados
no Brasil, que preenchem muito bem o

vazio deixado pelas dificuldades de impor-
tação. No Rio, a equipe de criação da Elle et
Lui está lançando a coleção de mocassins
de couro em cores naturais, cânhamo e
jeans. Os saltos são grossos e com 2 a 2,5 cm
de altura; bicos estreitos e gáspeas detalha-
das com reforços, tiras de lona, ferragens,
logotipos ou franjas, sem exageros. O uso
certo pode pedir meias grossas, de algodão,
para o dia, ou mais finas, no mesmo tom do
sapato, para a noite. Para o dia, vale tam-
bém dispensar meias, entrando um poucono estilo Phillipe Junot (marido de Caroline
de Mônaco), que usa seus mocassins de
couro até com calção de praia.

Na Elle et Lui, os modelos de couro
custam Cr$ 3 mil 500; em jeans, o preço é
CrS 3 mil.

variedade. Ela concorre ao
tado dos grandes nomes. En-
tre os meus parceiros. Sueli é
com quem eu mais me identi-
fico e o que a minha máe
prefere."
Tite de Lemos: Sueli faz par-te do primeiríssimo time de
compositores brasileiros, po-sição que divide com alguns
poucos privilegiados pela for-tuna da inspiração e do la-
lento: uns quatro ou cinco,
náo mais, além dela. Isto já
era claro e límpido há 11
anos, quando nos conhece-
mos e fundamos nossa frater-
nidade musical e poética. De
lá para cá, sua luminosidade
como criadora só tem-se tor-
nado mais intensa e quem
quer que tenha ouvidos e po-ros poderá comprová-lo. Lar-
gamente reconhecida, hoje,
por sua atividade musical em
si, Sueli tem, contudo, um la-
do nào menos rico, mas em
todo caso pouco notado pelas
pessoas: os seus dotes como
letrista. Também ai, ela é das
melhores que temos. Seu no-
vo disco tem, aliás, uma pe-
quena obra-prima de letra
sua, Sabe de Mim. Ouçam
com atenção e depois digam
se minto."
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I ACADEMIAS I
1 DE ARTE/CULTURA |

ELZIRA AMABILE
Escolinha de arte, dese-
nho, pintura, pmno, vio-
l_o, flauta, teoria e bandi-
nha. S Miguel, 768 Usina

Tel 288 4137

| ARTE POPULAR )
DEPOSITO

Cadeira, «tante detmontá-
vel, design italiano. Cará-
mica p/uio diário « livro.
V. Pirtjí, 580 mjbiolo.

f CABELEIREIROS 1

CAMPOS'
UNISSEX

Manicure, pedicure e lim-
peza de pele. Av. Princeta
liabel. 7 L|. 13-275-6698

DIANA DREY
Cortei, penteados, tinturas,
maquilagem, manicure. No
Apart-Hotel. Com estaciona-
mento e escada rolante. Ba-
rata Ribeiro, 370 slj. 202.

Tel.: 236-0925.

CABELO I
| TRATAMENTO |

fs um
Queda, seborréia. caspa.
oleosidade, cabelo ralo, ele.
Pç.15 Novembro. 38 A s/76

Informações 2324574.

I DROGARIAS I

drogaria cruzEiro
ABERTA NOITE E OIA

Atende-se a domicilio
Copacabana, 1212 - Posto 5
Tels.: 287-3636 267-1421

PRESENTES |

\3itreáe
presente.

• Lista de casamento • Ob-
jjtos p/decoração em cera-
mica, madeira, acrílico, es-

Itanho, 

etc. No CARRE-
FOUR, última loja à esquer-
ria.
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Filatelia
AMERICANOS
DESCOBREM

SELO BRASILEIRO
Carlos Alberto L. Andrade

VERÍSSIMO
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As opções oferecidas ao fllatelista pelos selos
brasileiros é a nova "mania" norte-americana

NOS 

últimos dois anos, os colecionadores nor-
te-americanos passaram a demonstrar um
acentuado interesse por selos brasileiros,
principalmente os emitidos durante o Impe-
rio, fato que pode ser demonstrado pela

concentração nos Estados Unidos, hoje, do maior nú-
mero de coleções de peças brasileiras no exterior.

A informação foi transmitida pelos filatelistas Jerry
Stephenson, de Los Angeles, Califórnia, e Ethel Camp-
bell, de Dallas, Texas, em carta onde destacam "o
importante interesse agora demonstrado por antigos
filatelistas americanos pelos selos brasileiros, im-
periais e republicanos, principalmente os primeiros,
disputados com muita vitalidade".

O fato vem demonstrar para Jerry Stephenson um
crescente interesse pelo Brasil, que coincide com "a
nova imagem dessa república da América do Sul desta-
cada pela imprensa norte-americana nos últimos
meses".

Além de colecionadores isolados, um grupo de 57
filatelistas, de diversas cidades dos Estados Unidos,
iniciou uma campanha visando a manter correspon-
dência com colegas brasileiros, indicando, em sua
maioria, interesse por selos do Brasil, emitidos em' 
qualquer época.

Participando da Bolsa de Trocas desta coluna, nos
últimos dois meses, esses colecionadores insistem na
divulgação de seus nomes e temas colecionados, objeti-
vando ampliar assim "as coleções que descobriram o
Brasil", segundo Ethel Campbell.

PICOTES & FILIGRANAS
Hoje, as tarifas nacionais

da ECT serão reajustadas em
25%, passando o valor base
de porte de uma carta sim-
pies de Cr$ 3,20 para Cr$ 4.
Recentemente, em face da
volorização do franco-ouro
em relação à moeda nacional,
á Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos determinou
a revisão da tarifa internacio-
nal. Segundo informações
prestadas em Brasília pela
SEAP (Secretaria Especial de
Abastecimento de Preços) e
pela SEST (Secretaria de
Controle das Empresas Esta-
tais), apesar do percentual di-
vulgado, a fixação definitiva
dos aumentos em 1980 so-
mente seria feita após encon-
tro entre técnicos da ECT e
funcionários da Secretaria de
Planejamento da Presidência
da República e não deverá
ultrapassar, "o teto de 45%
estabelecido para os serviços
públicos".

No último dia 16, das 15b
às 20 b, foi realizada na sede
da Refl — Reuniáo Filatélica
de Ipanema, à Rua Redentor,
218, apartamento 202, uma
assembléia comemorativa
do primeiro decênio da única
entidade dedicada ao cole-
cionismo filatélico na Zona
Sul da cidade. Na ocasião, foi
eleita e empossada a direto-
ria para o biênio 1980/1981,
presidida pelo General Luiz
Gonzaga Valença de Mesqui-
ta e tendo como vice-
presidentes o Almirante
Eduardo Bezerril Fontenelle
e D Mathilde Beatriz de Lima
Springefeldt. Para secretário
da Refi nesse periodo, foi in-
dicada Eva Menna Gonçal-
ves Mesquita, sendo a direto-
ria da sede entregue ao 1°
Tenente Gleb Bromirsky. Os
demais integrantes da dire-
çáo da entidade são: Hans
Brandi (diretor de trocas);
eng0 Antônio Hirsh Marcou-
no Fragoso (diretor de propa-
ganda) e Lurdes Queiroz, Ma-
tilde Jungblut Tallian e Fer-
nando Gonçalves Botelho
(conselheiros).

Durante as solenidades do
10° aniversário da Refi, ai-
guns dos sócios da entidade
ofereceram ao General Luiz
Gonzaga Valença de Mesqui-
ta um bolo comemorativo dos
10 anos de Refi; servido aos

41 filatelistas participantes
do encontro, entre os quais 13
juvenis, que receberam tam-
bém diversos prêmios ofereci-
dos pelo presidente da Reu-
niâo Filatélica de Meriti (Re-
fime), professor Ivo Ferreira
de Carvalho. O prêmio mais
importante — um classifica-
dor com selos brasileiros —
coube ao jovem Domingos
Gomes Pessoa da Silva Oli-
veira

O jornal Filacap, conside-
rado boje uma das mais Lm-
portantes publicações perió-
dicas sobre filatelia no Bra-
sil. entrou em nova fase com
seus exemplares vendidos
em banca nas principais ci-
dades brasileiras. Publicado
pela Associação Cultural Fi-
lacap (Caixa Postal 6 — CEP
12630 — Cachoeira Paulista

SP), tem como editor o
fllatelista e jornalista Elói
Simões e como diretor o Dr
José Mauricio do Prado. O
Filacap, além de profundas
modificações em sua apre-
sentação gráfica, ampliou o
número de páginas dedica-
das à filatelia especializada e
ao colunismo filatélico.

Outra publicação que co-
meça a circular no Brasil é o
jornal Ttribuna Filatélica,
editado em Assunçáo, Para-
guai, por Fernando Ançà,
com tiragens em português e
espanhol. A correspondência
para a Tribuna Filatélica po-
de ser encaminhada através
da Caixa Postal 6 765 — 01000

São Paulo — SP.

A Festa Nacional do Vi-
nho, tradicional comemora-
çào dos centros vinícolas do
Rio Grande do Sul, inicia-se
hoje em Bento Gonçalves,
com a realização de diversas
solenidades, entre as quais
foi programada pela direto-
ria regional da ECT naquele
Estado a aplicação de carim-
bo comemorativo que atende
a um grande número de cole-
cionadores temáticos.

A segunda emissáo de se-
los brasileiros está programa-
da pela ECT para 19 de março
próximo, com o lançamento
em Criciúma, Santa Catari-
na, de um selo especial dedi-
cado à indústria de carvão de
pedra.

BOLSA DE TROCAS
Nicola, Carrieri, coleciona-

dor médio, oferece selos mun-
diais em troca de comemora-
Ovos do Brasil — minimo de
100, mesmo repetidos. Res-
ponde sempre. Av. Brigadeiro
Luiz Antônio, 4 893 — 01401
— Sáo Paulo — SP

Gostaria de manter inter-
câmbio com colecionadores
brasileiros para a troca de
selos de todo o mundo. Dr. K.
E. Griffith — Box 1062 —
Shreveport, L. A 71163 — Es-
tados Unidos

Coleciono selos de Portugal
e gostaria de manter corres-
pondència para trocas. Rufi-
«O Pernes — 4715 W. Monte-
bello Ave. — Glendale — Az.
85301 — USA

Gostaria de manter inter-
câmbio com pessoas que co-
lecionem selos e postais e

que gostem de trocar tam-
bém idéias. Respondo a qual-
quer carta. Edson Riccio Ro-
drigues — Rua Amacena, 92
apto. 102 — Higienópolis —
21061 - Rio de Janeiro — RI

Gostaria de corresponder-
me com colecionadores brasi-
leiros. Ian G. Hannah —1035
22nd South East — Albany,
Oregon 94321 — Estados
Unidos

Coleciono selos aéreos, de
igrejas e com temas religio-
sos. Troco. John Gerchak —
230 W. 55th. Avenue — Mer-
rillville — Indiana 46410 —
USA

Sou colecionador de qua-
dras. Gostaria de manter in-
tercàmbio com filatelistas
brasileiros. Thomas M Tho-
mas (padre) — 431 Wygant
Road — Horseheads, N. Y.
14845 — Estados Unidos.
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA
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PROBLEMA N° 273

1. articulação (5)
2. bebida feita com suco de

mandioca (7)
3. cachaça (8)
4. casaco curto (7)
5. cesto aberto (6)
6. corda de laçar (8)
7. crivo (6)
8. digerir em repouso uma refei-

ção copiosa (6)
9. fêmea do jabuti (6)

10. grande rombo (5)
11. jeribajeiro (6)
12. juncal (9)
13. luxar (7)
14. molho de pimenta (9)
15. o mais moço de dois (6)
16. o primeiro mês do ano civil (7)
17. refeição da noite (6)
18. unir (6)
19. vadio (6)
20. variedade de ipê (7)

Palavra-chave: 15 letras

Soluções do problema n° 272 : Palavra-chave: ELEFANTOGRAFIA
Parciais: engolfar; enfogar,- egolatria,- enófila* engatar; etografio;
entalar,- enoitar; eternal; entaleigar; enfarte; egéria; enfitar,- etnogra-
fia; elatério; eirante; eletrino; elafiano,- entrega; elafografia.

Consiste o LOGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo,
cujas consoantes já es-
tão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à di-
reita, é dada uma rela-
ção de 20 conceitos,
devendo ser encontra-
do um sinônimo para
cada um, com o nume-
ro de letras entre pa-
rênteses, e todos come-
çados pela letra inicial
da palavra-chave. As
letrasdétodosossinò-
nimos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as le-
trás repetidas.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — técnica, ou equipa-
mento, para localizar objetos móveis ou
estacionarios, medir-lhes a velocidade, de-
terminar-lhes a forma e a natureza, e que
utiliza a emissão de microondas modula-
das e a detecção e análise do pulso refleti-
do pelos objetos; 5 — perversão do apetite
observada no descurso de certos estados
patológicos,- 9 — antiga herdade dividida
por marcos,- 10 — abrigos, arrimos; 12 —
risonhos, alegres; 14 — uma das quatro
sílabas de que se serviam os bizantinos
para solfejar; 15 — subdivisões de artigo,
indicada por um número ou letra que tema
direito um traço curvo como o que fecha
parêntese; linha escrita que marca a aber-
tura de novo parágrafo (pl.); 17 — ardilo-
so, manhoso; 19 — reduzira um estado ou
condição; 21 — tornar um tanto doce;

adoçar incompletamente; 23 — o primeira
risca do jogo do aro ou arco, da qual se
começa a jogar; 24 — estátua ou simples
obeto cultuado como deus ou deusa; objeto
no qual se julga habitar um espírito, e por
isso venerado; 25 — que não se pode
atacar ou contestar; que não se pode atacar
ou censurar; 28 — a parte predominante
da matéria que forma o esqueleto da
maioria dos animais vertebrados, e consti-
tuída de tecidoconjuntPvocujo substratoé a
osseína,- 29 — mineral tipicamente coloi-
dal, produto de dessecação do hidrogel de
sílica, que apresenta uma coloração leitosa
e azulada, emitindo, quando exposto à luz,
cores vivas e reflexos matizados; 30 —
pequena imagem de três cabeças e quatro
braços que os calmucos e mongóis levam
do Tibete e usavam como amtleto, pendu-
rada oo pescoço; 31 — gergelins.

VERTICAIS — 1 — recinto especial, ou
urna, cofre, caixa, etc:, próprio para guar-
dar as relíquias de um santo (pl.), osculató-
rios; 2 — indivíduo de uma tribo indígena
tupi-guarani que habita as proximidades
do rio Ivaí (SC); 3 — diz-se do cavalo em
que se inoculou substância excitante ou
estupefaciente; 4 — tirada do cativeiro, do
poder alheio,- 5 — esmague com os pés;triture ou moa no pilão; 6 — a primeira
fonte psíquica impessoal das manifesta-
ções do instinto; 7 — antiga pensão anual
que o afiteuta pagava ao senhorio pela
posse de uma terra ou em razão de um
contrato; 8 —cada um dos caixilhos revés-
tidos de tela dos moinhos de vento,- 11 —
bactéria, caracterizada pela sua forma de

grão de café, e que é o agente da blenorra-
gia; 13 —contrários à moral ou ao direito;
proibidos pela lei; 16 — dão prova de boa
qualidade, de conveniência; dão por habi-
litado o aluno, em exame, ou o candidato,
em concurso; 18 — torna grave, pesado; 20
— chapa redonda de aço com furo circular,
na qual se mete o parafuso a fim de que a
porca não desgaste a peça que vai ser
aparafusada (pl.); 22 — oculta debaixo ou
atrás de alguma coisa,- 26 — pessoa que
sobressai na sua especialidade; 27 —
órgão de fixação das plantas, sarmentosas
ou trepadeiras, com o qual elas se prendem
a outras ou a estacas; gavinha. Léxicos:
Morais; Melhoramentos; Aurélio e Casa-
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — movediças; en; totibitate,- afi-
nidades; recolocada; ricino; id; minute; ife,-
odalea; tel; toras; puro,* as; tesos.

VERTICAIS — matar; vaticinar; debilites; inido-
nea,- abada; pesadelos; aferidos; inocular,- taco;
tedifero; mota,- itus; pe.

Correspondência e remessa de livros e revistai para:
Rua das Palmeiras, 5. ap. 4—Botafogo—CEP 22 270

CARNEIRO — 21/3 o 20/4

Finanças—Trabalhe — Se ogir com otimismo e
energia, sem dúvida alguma você conseguirá
realizar um empreendimento benéfico. O setor
profissional será excelente. Amor — Dia bastante
calmo no plano sentimental. Clima neutro. Você
pode examinar o que estiver errado. Pessoal —
Acontecimento inesperado. Saúde — Você não
deve tomar remédios. Faça ioga.

TOURO — 21/4 o 20/5

Finanças—Trabalho — Bom dia se você é jorna-
lista. O clima financeiro será benéfico e nos
negócios você pode tomor/*cieÒ5ôes importantes.
Hoje você obterá grande proteção. Amor — Você
pode fazer grandes projetos no plano sentimental.
Alegria e harmonia completas. Você pode tomar
decisões no plano familiar. Pessoal — Se você
tiver aborrecimentos não demonstre oos seus
próximos. Saúde — Boa. Tome vitaminas.

GÊMEOS — 21/5 a 21/6

Finanças—Trabalho — Você não sabe diminuir
suas despesas e por causa disso encontrará uma
situação bastante difícil. Cuidado com as associa-
ções incertas. Não viaje porá negócios. Amor —
Você se sentirá atraído (a) com violência por uma
pessoa que parece corresponder ao seu ideal. Um
namoro poderia acontecer rapidamente. Pessoal
— Você pode resolver um problema antigo em
suspenso. Saúde — Pratique esporte e exercícios
físicos.

CÂNCER — 22/6 a 22/7

Finanças—Trabalho — Chance, se você for ven-
dedor (a). Instabilidade, mas boas idéias. Ativido-
de mental facilitará os lucros, com Júpiter bem-
influenciado. Cuidado: perda possível de do-
cumentos. Amor — Não deve ser temido. Pelo
contrário, suas relações sentimentais seráo muito
felizes. Surpresa na sua família com seus filhos.
Pessoal — Dio benéfico para mudar de casa.
Saúde — Você preciso de uma vida calma.

, LEÃO — 23/7 a 22/8
 ¦ , , ,

Finanças—Trabalho — Procure seguir as suas
idéias. Cuidado com sua tendência de começar
várias coisas ao mesmo tempo. Não especule •
não assine documentos. Pode viajar. Amor — O
dia não lhe trará problemas sentimentais. Clima
neutro. Você receberá apoios amigáveis muito
apreciáveis. Reuniões de família favorecidas. Pes-
soai — Em tudo que você fizer, deve ser mais
persuasivo (a). Saúde — Você se sentirá em
perfeita saúde.

¦VIRGEM — 23/8 a 22/9

Finanças—Trabalho — Acontecimentos inespera-
dos o (a) ajudarão. Aja sem se preocupar com a
opiniáo de seus próximos. Não deixe escapar a
sorte. Estudos e exames favorecidos. Amor —
Problemas de ordem sentimental e uma situação
bastante complicada, por sua culpa. Clima perni-
cioso em família. Pessoal — Hoje muito cuidado
com certas palavras que podem ferir. Saúde —
Contrariedade que pode dar vários indisposições.

BALANÇA — 23/9 a 23/10

Finanças—Trabalho — Dedique toda sua ativida-
de ao seu trabalho, principalmente se você tiver
uma situação importante. Apesar de tudo, dia
benéfico para as mudanças de emprego. Amor —
Dia neutro. Você pode, portanto, tomar as disposi-
ções que julgar necessárias. Não deixe uma carta
em cima de sua mesa, é melhor — Pessoal —
Faça um esforço para mostrar-se mais sociável.
Saúde — Cuide bem de seus intestinos.

ESCORPIÃO — 24/10 a 21/11 :

Finanças—Trabalho — Você pode resolver seus
problemas de modo satisfatório — dAgarre todas
as oportunidades que surgirão. Explore as suas
idéias. Contratos • contatos favorecidos. Amor —
Sua vido sentimental se beneficiará hoje de
ótimas proteçõese lhe reservará surpresas e horos
muito agradáveis: saiba aproveitar. Pessoal —
Aceite a viagem, mesma curta, que lhe for
proposta por um amigo. Saúde — Não se canse
inutilmente.
•^.-__ •«

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
?.'¦ —i ' ' ' ""'-

Finanças—Trabalho — Suas iniciativas darão
frutos e você será satisfeito (a). Evite as improvisa-
ções no trabalho, é melhor. Assinaturas favoreci-
das. Amor — Faça esforços de compreensão para
preservar sua vida afetiva e para evitar que suas
relações com a pessoa amada se tornem tensos.
Discussões em família. Pessoal — Você pode
fazer transformações em casa. Saúde — Saúde de
primeiro ordem.

.
CAPRICÓRNIO —21/12 a 20/1

Finanças—Trabalho — Sua intuição será excelen-
te e você verá um de seus grandes projetos se
realizar. Você poderá resolver problemas (Jelica-
dos, de trabalho. Finanças excelentes. Amor —
Hoje você será impulsivo (a) de modo espontâneo
e isso o (a) deixará tão feliz quanto aqueles que se
beneficiarão desses impulsos. Alegria em família.
Pessoal — Chance, grande harmonia e cordiali-
dade em todas as suas relações. Saúde — Exce-
lente. Não fume.
p- =**** ¦
AQUÁRIO — 21/1 o 18/2

Finanças—Trabalho — Seu trabalho o (a) absor-
verá completamente. Além disso, de um simples
pensamento poderá nascer uma idéia excelente.
Ponha em dia sua correspondência. Amor — Hoje
você terá tendência a idealizar uma pessoa que
você ama atualmente ou da qual você se enamo-
rou. Cuidado quando você acordar... Pessoal —
Você deve distrair-se. Dedique mais tempo à
leitura e vá oo teatro. Saúde — Vigie seriamente
a sua alimentação.

«•« ;—_—*m ¦ rr.
'PEIXES — 19/2 a 20/3

Finanças—Trabalho — Dia difícil, no decorrer do
qual você cometerá erros de julgamento. O am-
biente de trabalho não será dos melhores. Não
assine documentos. Evite as despesas. Amor —
Promessa de grandes alegrias afetivas. Você pode
encontrar uma pessoa ou reconciliar-se com ai-
guém. Pode resolver os problemas familiares.
Pessoal — Você terá aborrecimentos com seus
filhos, seja mais compreensivo (a). Saúde — Evite
qualquer imprudência.
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Com a volta do sol e das noites limpas, o Rio parece estar
começando a viver o verão 80. No Pâo de Açúcar está funcionando
uma casa de samba com o convidativo nome de Noites Cariocas,
ao ar livre e com uma grande orquestra para se dançar
animadamente. E no Centro da Cidade, de repente outro ponto de
convergência da vida cultural do Rio, a sala Funarte ocuça um
espaço cada vez mais importante, com seus shows, seu público
crescente e seu clima de euforia.
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RTE: JORGINHO

DUTRA ASSISTIU AOS DOIS SHOWS ATUALMENTE EM CARTAZ NA SALA FUN A.
E VELHA GUARDA DO IMPÉRIO, AS I8h30m, E JOANA, ÀS 21h. A SUA OPINIÃO:

NO CENTRO
AGORA

É NA SALA
FUNARTE

A 

Sala Funarte, escondida no so-
Iene prédio do Museu Nacional
de Belas Artes, com seus 179
lugares está transformando o
perfil musical da platéia do Rio.

Com o objetivo de dar oportunidade a
músicos desconhecidos ou novos e a ins-
trumentistas e cantores do passado que
estejam fora do mercado, a Sala abriga
desde 1978, quando foi inaugurada, um
elenco respeitável no aconchegante audl-
tório da Rua Araújo Porto Alegre.

Qualquer músico pode pleitear shows
na Sala, desde que os músicos ou cantores
enviem fitas ou discos para a Funarte
para a avaliação por uma comissão forma-
da pelo coordenador da Sala Funarte,
Érico de Freitas, pelo compositor Sideny
Miller, pelo coordenador do Projeto Pixin-
guinha, Luiz Sérgio Bilheri Nogueira, pela
jornalista Suzana Luz, além de Othoniel
Serra e Ângela de Almeida. Nenhum dos
artistas escolhidos corre o risco de ter
prejuízo com o show, já que não investe
qualquer centavo.

Cátia de França, Ivor Lancelotti, Ire-
ne Portela e Zizi Possi são alguns dos
artistas lançados pela Sala Funarte e que
já gravaram discos. Para o seu lançamen-
to fizeram show em dupla com artistas
mais conhecidos, mas que não chegam a
ser astros, mesmo por que a capacidade
da sala é pequena e sua proposta ser
contrária a estrelismos. Outros, mais tra-
dicionais, encontraram finalmente um ti-
po diferente de público, como a Velha
Guarda da Portela, junto com a jovem
Cristina, e Sinval Silva, ao lado de Sônia
Santos. Além desses também se apresen-
taram, quase que numa volta, Nora Ney e
Jorge Goulart, Eliana e Adelaide Chiozzo.

Os próprios responsáveis pela Sala
Funarte reconhecem que um dos seus
principais defeitos é a falta de divulgação.
Os artistas desconhecem o mecanismo de
sua ocupação. Érico de Freitas, no entan-
to, se justifica afirmando que não fez
maior divulgação, náo transmitindo se-
quer a notícia à imprensa, "por que a
entidade não tem capacidade de recolher
um grande número de fitas e de discos".
Quanto a divulgação das atrações da sala
diz ser o material sempre igual, "variando
de acordo com o interesse demonstrado
pela imprensa".

O público já colocou a Sala Funarte
na sua programação cultural. Pesquisa
realizada pela Sala constatou que a maio-
ria dos freqüentadores mora em Copaca-
bana, seguido de um contingente proce-
dente da Zona Norte: desde Cachambi à
Ilha do Governador, com muitos especta-
dores de Brás de Pina e de Rocha Miran-
da. A maior parte utiliza o ônibus e a faixa
etária dos espectadores se situa entre os
15 e os 29 anos.

Uma casa de espetáculos — diz
Érico — demora, pelo menos, um ano para
entrar na vida dos habitantes da cidade, e
isso está acontecendo com a Sala agora. A
freqüência aumentou de 20 mil 831 espec-
tadores em 1978 para 45 mil 250 em 1979.
No ano passado se apresentaram 454 artis-
tas em 447 sessões, todos aos preços Cr$ 70
e Cr$ 50 (estudantes).

A Funarte oferece aos artistas que lá
se apresentam o iluminador, a bilheteira e
o contra-regra, além de se encarregar da
divulgação (release, cartaz e programa).
Paga ainda Cr$ 10 mil a cada músico, até o
máximo de seis. O diretor é escolhido pelo
próprio artista, cabendo à Funarte a indi-
cação apenas nos casos de não haver
preferência. À Fundação cabem 10% da
bilheteria, outros 10% são do diretor e à
Ecad, arrecadora de direitos autorais,
mais 10%. Os 70% restantes ficam com os
artistas que se apresentam.

A atual meta da Sala Funarte é con-
quistar o público ainda mais jovem E
para tanto programou para esta semana o
show de Joanna, além do Unziotru e o de
Angela Ro Ro, que foi recorde de especta-
dores e deve voltar, Robertinho de Recife
e Lúcia Turnbul e Jorge Mautner e Lúcia-
na de Moraes, nomes previstos para a
temporada de 1980.

Além de querer atrair o jovem, que
criando o hábito de vir à Sala para os
shows de seus ídolos passará a vir tam-
bém para os de músicos n-i**...». antigos. A
Angela Ro Ro conseguiu lotar e fazer até
que um número maior de espectadores do
que a capacidade da Sala voltasse para
casa sem poder ver o seu show. Foram 1
mil 739 espectadores em oito dias. Por
esta razão, o espetáculo voltará no dia 13
de fevereiro, permanecendo em cartaz até
o dia 23.0 recorde anterior era do show de
Sivuca que, com Angela Ro Ro, nunca
teve grande êxito em teatros particulares.
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0 IMPÉRIO DOS VELHOS

Mano Décio da viola

Euma 

apresentação ir-
resistivel. A Velha
Guarda do Império
Serrano, agora fazen-
do show às seis e meia
na Sala Funarte. mos-

tra uma vitalidade, riqueza musi-
cal e análise crítica do cotidiano
capazes de entusiasmar o mais
profundo dos céticos. Sua força,
nada estranha, é táo grande que
faz até ser suportável o seu parcei-
ro de espetáculo. O simpático Jor-
ginho, também do Império, que
abusa das influências, nenhuma
de sua escola, no seu trabalho de
compositor e de intérprete.

Mas como é muito bem acom-
panhado náo estraga de todo a
festa. E nem podia porque a meta-
de dela é por demais forte. A Ve-
lha Guarda do Império, ao contra-
rio da Portela que no mesmo pai-
co se exibiu também em glória,
náo está muito elaborada nem
esmeradamente profissional. Mas
sua autenticidade, e no caso é
mesmo a palavra certa, torna irre-
levante qualquer deslize. Com to-
tal acerto, a direçáo de Teresa
Aragáo não procurou sofisticá-los
nem mudar o seu habitual estilo

calmo e maneiro de apresentação.
O resultado é o Mano Décio da
Viola, com toda sua classe fazer
vibrar com seus sambas antológi-
cos; Carlinhos Vovó se exibir e a
toda familia com muita picardia;
Mestre Fuleiro dar aulas de parti-
do alto e dançar um jongo áe
fôlego com Djanira; Tio Hélio cas-
tigar Louca Mulher, samba antigo
mas de surpreendente atualidade;
Molequinho exibir extrema ele-
gãncia e Nilton Campolino reali-
zar critica aguda no seu Discurso.
Um samba de reivindicações nada
paternalistas, mas de cruel ver-
dade.

Com um grupo desses, a gente
agüenta Jorginho do Império
sempre reverente ao pai, Mano
Décio. e às tradições de sua esco-
Ia. Pena que o sentimento náo
consiga o milagre de mudar seu
repertório banal e fazè-lo um can-
tor diferente de Martinho da Vila.
O seu grupo de músicos ainda
agrava mais a diferença, lógico
que para pior, com o grupo dos
antigos. Nào satisfeitos, ainda
contam com a colaboração de
passistas absolutamente desloca-
das em todo o contexto. Mas o
Império dos velhos tudo com-
pensa.
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NO CAMINHO CERTO

Joanna

CHEGA 

até a sur-
preender. O estilo
profissional, as in-
terpretações segu-
ras e o desempenho

vocal de Joanna, agora reali-
zando show na Sala Funarte,
às 21h, indicam uma evolução
espantosamente rápida para
quem é, afinal, quase uma no-
vata. Em nada mais lembra a
hesitante cantora que estrea-
va no Teatro Ipanema apenas
há três meses. Neste curto es-
paço de tempo deixou de co-
piar ídolos, Bethânia e Gal
Costa, para somente lembrar
as boas influências e construir
a sua própria personalidade.
Para melhor trilhar este cami-
nho certo, repertório cuidado,
roteiro coerente, arranjos di-
versificados e feitos sob medi-
da para sua voz. E tudo num
espetáculo fluente, sem trope-
ços e com muito pique. Sem
mistérios, uma clara explica-
ção de porque vendeu ela, em
seu primeiro disco, mais de 40
mil cópias. Um feito meio iné-
dito em nosso mercado, mas
que prova qual é a consequên-
cia óbvia de quem faz a hora,
sabe o que quer e muito tra-
balha.

Pena que o labor dos en-
saios deste show não pode ser
feito na própria Sala devido a
sua constante programação. E
os únicos defeitos do espeta-
culo acabam sendo certos des-

compassos de som e pequenos
tropeços nos acompanhamen-
tos. Mas nada muito grave e
bem compreendido pela piá-
teia. Composta por madruga-
dores ou poucos privilegiados
que conseguiram vencer as
extensas filas da bilheteria.
Porque Joanna, assim como
Angela Ro Ro, que se apresen-
tou nesta sala na semana pas-
sada, realmente atraem mes-
mo grande público. Quem en-
trou, foi compensado. Bem
vestida, não mais humilde no
palco, brilha em composições
em tudo diferentes como Bi-
belo, dela e Sara Benchimol, e
Odaléa Noites Brasileiras, de
Gonzaguinha. Não satisteita
em reafirmar a sua já sabida
boa forma de cantora roman-
tica, principalmente no mara-
vilhoso Costumes, de Roberto
e Erasmo Carlos, ela arrisca e
alarga as suas próprias fron-
teiras com muita competência
no trio Desenredo, Gonzagui-
nha e Ivan Lins, Aos Nossos
Filhos, Ivan e Vitor Martins, e
Maria, Maria, Milton Nasci-
mento e Fernando Brant. E
completa a abertura com sim-
pies mas forte recriação de
Minha Casa, de Joubert de
Carvalho. Ao contrário do ti-
tulo de seu maior sucesso,
Descaminhos, dela e Sara
Benchimol, Joanna até agora
náo entrou em atalhos. Parece
estar no rumo certo do estre-
lato.

METALÚRGICA DE IPANEMA ANIMA AS NOITES CARIOCAS

D
mente abei

IFERENTE da Concha Verde e da
discoteca Dancin Days que ocupa-
ram, sucessivamente, o mesmo es-
paço do Morro da Urca, a casa de
danças Noites Cariocas foi final-

mente aberta ao público. Apesar do confuso
esquema da inauguração — diversas vezes
anunciada e adiada — e da chuva insistente
que levou poucas pessoas a enfrentarem o
caminho aéreo do Pão de Açúcar, Noites Cario-
cas tem tudo para ser mais uma alternativa de
lazer, com muita dança ao som de boa música
brasileira.

Além da paisagem, que não deixa de ser um
atrativo, a casa é muito bem instalada As
mesas, que comportam cerca de 1 mil 500
pessoas, estão distribuídas por palanques de
madeira, em alturas alternadas. Os palanques
dispõem de bem montadas coberturas imper-
meáveis, que mais lembram enormes pára-
quedas coloridos. Rodeiam uma pista de dan-
ça, em plano inferior e ao ar livre. O cuidado
está presente nos grandes e pequenos detalhes.
Abrange desde luz e som até os banheiros,
limpes e bem cuidados. O serviço é dividido
entre garçons e garçonetes — essas de shorts,
avental e tatuagem no braço — muito ani-
madas.

A casa funciona das 10 da noite às 4h da
manhã, nas quintas e sextas-feiras e aos sába-
dos. Mas a grande atração do lugar está nas
ágeis máos do maestro e arranjador, Edson
Frederico, que conduz a Orquestra Metalúrgica
Dragão de Ipanema. A orquestra, que se apro-
senta de meia-noite á lh30m, como a idealizou
o diretor musical da casa, Nelson Motta, tem
um som bem metálico que lembra as bandas de
frevo, os trios elétricos."Eu tinha um som de orquestra na cabeça",
diz Nelson Motta. "Queria fazer uma orquestra
contemporânea que mostrasse a alegria da
música brasileira". Para realizar esse trabalho,
Nelson Motta convidou o maestro e arranjador
Edson Frederico, que compartilha da mesma
idéia. "Queríamos uma orquestra que tocasse
música popular brasileira, com um tratamento
mais joyem, novo, eu diria cocota".

O nome metalúrgica vem da própria forma-

ção da orquestra que tem um naipe de sopros
completo. Seu som parte de uma sucessão de
metais com dois trombones (Serginho e Ono-
ire), dois trompetes (Bidinho e Sérgio Rangel),
um sax-alto (Zé Nogueira), sax-baritono (Léo
Gandelman), sax-tenor (Márcio da Silva). So-
mados ao som dos metais, o teclado do próprio
Edson Frederico, a guitarra de Vitor, o baixo de
Ricardo do Canto, a bateria de Picolé e os
ritmos de Peninha, Marcai e Contesini.

O segundo nome, Dragão de Ipanema, co-
mo explica Edson Frederico, tem origem mes-
mo nas tatuagens tão em moda nas areias das
praias cariocas. O repertório—sempre música
popular brasileira — vai de Pixinguinha a Rita
Lee, passando por Tom Jobim, Caetano, Gil,
Chico Buarque, Roberto Carlos."Estamos voltando à dança de rosto cola-
do", lembra Edson Frederico. Quis tomar esse
gênero toais alegre. Tirei o tom de mofo dos
arranjos tradicionais".

Ele evitou, inclusive, convidar para a Meta-
lúrgica músicos que já trabalhassem com or-
questra. É também uma maneira, no seu enten-
der, de preparar novos profissionais e abrir o
mercado. Ainda com poucas apresentações ao
vivo, aplaudida mesmo pelo pequeno público
dos primeiros dias de apresentação, a orquestra
promete durar. No final de fevereiro lança o
primeiro LP de una série de três que se chama
simplesmente Música Popular Brasileira. A
produção é de Nelson Motta. O segundo disco
já está sendo preparado. O repertório é mais ou
menos o mesmo que está sendo tocado na
Noites Cariocas.

Para se organizar, ensaiar e subir ao palco,a pequena orquestra 15 músicos—levou poucomais de dois meses. O contrato é de três meses
com a casa, mas mesmo que o contrato termi-
ne, a carreira da orquestra náo vai parar por ai.
Bastante identificado com os jovens de sua
idade, Edson Frederico, 31 anos, está muito
distante daquela imagem sisuda dos maestros.
Franja espessa, óculos de lentes claras, esse
arranjador e maestro de formação eclética ou
maluca como ele mesmo diz, está sempre cheio
de planvs.

"Por essa formação pe-

culiar acabei entendendo um pouco de
música clássica; ganhei prática de orques-
tra; aprendi a fazer jingles." No seu curri-
culo liá trabalhos variados. Foi o respon-
sável pelos discos brasileiros de Sarah
Vaughn e Freddy Cole. Fez shows com
Tom Jobim, Miúcha Vinícius e Toquinho.

O maestro
Edson
Frederico
está à
frente da
Metalúr-
gica
Dragão de
Ipanema

Tocou piano com Elis Regina. Fez arran-
jos para discos de Jorge Ben, Eiizeth,
Emilio Santiago, Maria Creusa. Trabalha
há sete anos na TV Globo, cuidando das
vinhetas e, no último ano, foi o diretor
musical do Sistema Globo de Séries.

Tem opiniões claras sobre sua profis-
são. "Não vou abrir mão de minha idade".
Não deixa de ir à praia, andar de patins ou
de asa delta, só porque é maestro. Em
todo esse tempo de trabalho e para quem
saiu de casa aos 15 anos, indo morar num
hotel da Corrêa Dutra, acha estranho ver
seu nome na coluna social. "Mas em rela-
ção a meu trabalho não é táo fácil ver
notícias. É preciso até contratar divulga-
dora".

Diz que, no Brasil, a grande maioria
dos músicos está sempre acompanhando
um canário, tocando com alguém Nos
Estados Unidos, lembra, músicos tèm car-
reira própria. Mas Edson Frederico não se
queixa, nem tem do que reclamar. Ao
contrário, é ambicioso. E a falta de ambi-
ção do músico brasileiro chega a lhe dar
raiva."Acho que náo posso ser considerado
bem-sucedido financeiramente. Mas não
me limito a pegar um violino e tocar numa
orquestra sinfônica. É claro que um dia
esse gás vai acabar, mas enquanto puder
continuarei batalhando, tentando coisas
novas."

E a Orquestra Metalúrgica de Ipane-
ma. experiência inédita para seu maestro
e arranjador, náo deixa de ser também,
uma novidade nas noites do Rio.

¦ ¦ ¦

Antes de dançar na Noites Cariocas é possível
jantar. Aproveite com uma única passagem do
bondinho, todas as atrações do Pão de Açúcar
PÂO DE AÇÚCAR (Av. Pasteur, 520, Urca. Tel:
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295-2397). Restaurante panorâmico, trabalha
com cozinha internacional e pratos regionais
brasileiros e está instalado há mais de 40 anos
no Morro da Urca. Há um més foi modificado,
redecorado e está sob nova orientação técnica.
Abre para almoço e lanche, diariamente, das
llh às ISh, para uma clientela em sua maioria
formada de turistas nacionais e estrangeiros. O
jantar só é servido deSfa sáb, das 22h ás 4h,
durante ofuncionamento da casa Noites Cario-
cas (antiga Concha Verde). O salão de refeições
é dividido por biombos, formando vários am-
bientes que, num total comporta 250 pessoas,
em UO mesas. O estacionamento na Praia
Vermelha é fácil. O restaurante aceita todos os
cheques e cartões de crédito. A passagem do
bondinho, que dá acesso ao local, custa Crt
100, para ir até o Pâo de Açúcar e a Cr$50 para
o Morro da Urca. As crianças tém 50% de
abatimento. Nas obras de funcionamento da
Noites Cariocas, o preço sobe para Crt 250,
dando direito a dançar e a assistir ao show da
orquestra de sopros Metalúrgica Ipanema. O
cardápio tanto para almoço quanto para jan-
tar é único. Segundo o gerente, os pratos de
maior procura sâo: Ostras ao Limão, a Crt 150,
e Coquetel de Camarão, a Crt 180, como entra-
da e ainda: Linguado Grelhado, a Crt 190,
Camarão ao Catupiry, a Crt 350, Chicken à Ia
King (frango desfiado com molho branco,
champignon e gratinado), a Crt 190, Picadtnho
à Faca (com ovo poché), a Crt 250, Salada de
Verão, a Crt 120, e, às Ps e sábs, Vatapá, a Crt
220. Para sobremesa há frutras da estação,
compotas e sorvetes. Para acompanhar os pra-
tos, o cliente pode escolher os vinhos nacionais:
Forestier e Marjolet, a Crt 200, e o chileno
Concha y Toro, a Crt 230, e os portugueses, ao
preço médio de Crt 300. Há ainda serviço de
bar, que durante o dia funciona ao ar livre, ao
lado do restaurante e, de 5a a sáb, à noite, no
Noites Cariocas. Sáo servidos como tira-gostos:
pastéis variados, queijo provolone à müanesa,
bolinho de bacalhau e salsicha com bacon,
todos a Crt 80 e os aperitivos: caipirinha,
uísque s«uer, coquetel de frutas, Bloody Mary,
a Crt 80, também, além de uma carta de vinhos,
uísques e vodeas nacionais e estrangeiros.
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Estréias
da semana

Norma Rae
Trinity Vai à Guerra
Uma Estranha História de
Amor

Tráfico de Fêmeas
Dupla Traição do Sexo
Kung Fu Para Matar ou
Morrer

O ÚLTIMO TANGO EM PARIS (Last Tango in
Paris), de Bernardo Bertolucci. Com Marion
Brando, Mario Schneider, Maria Michi, Gio-
vanno Galietti, Jean-Pierre Léaud e Massimo
Girotti. Scala (Praia de Botafogo, 320-246-
7218): 13h45m,' 16h20m, 18h55m,
21h30m. (18 ano.). Um americano de meia-
idade (Brando) que vive em Paris e uma
jovem francesa (Schneider) — esta disposta a
explorar os limites do sexo, apesar de suo
máscara de inocência — vivem um relacio-
namento estritamente carnal, sem personali-
zação ou emocionalismo. Paul saiu traumati-
zado de uma vida conjugai difícil, encerrada
com o suicídio do esposa. Jeanne é trotada
pelo noivo como um amado objeto domésti-
co. A tragédia ameaça os amantes quando a
paixão — indescjada — assoma com suas
exigências. Produção franco-italíana. Filma-
do em Pbris com dialogação em inglês e
francês.

••*••
SINDROME OA CHINA (Th* China Syndro-
me), de James Bridges. Com Jane Fonda,
Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott Brody,
James Hampton, Peter Donat e Richard Herd.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714):
14h 40m, 17h, 19h20m, 21h40m. (14 anos).
Thriller documentado por pesquisas sobre os
riscos das usinas nucleares e sintonizado com
as preocupações em torno dos riscos destas
instalações e problemas afins, como a quês-
tão da acumulação do lixo nuclear. Durante
trabalho de rotina sobre uma usina que
fornece energia elétrica à área de Los Ange-
les, a repórter de TV Kimberly Wells (Fonda) e
ocinegrafista Richard Adams (Douglas) teste-
munham — e ele disfarçada mente filma —-
um acidente que a equipe dirigida pelo
especialista Jack Godell (Lemmon) controla
após momentos de grande tensão. A direção
da usina procura abafar o caso e, apresen-
tando razões de segurança, induz a emissora
a silenciar. A posse do filme por Richard e a
crise de consciência de Godell, motivada

pela descoberta de testes fraudados pela
construtora da usina, mobilizam os agentes
da indústria nuclear, com risco de vida para
os que não concordam em manter sigilo. A
interpretação de lemmon foi premiada em
Cannes, 79. Produção americano.

•**••
SONATA DE OUTONO (The Autumn Sonata),
de Ingmar Bergman. Com Ingrid Bergman,
Liv Ullmonn, Lena Nyman, Halvor Bjork,
Gunnar Bjornstrand e Erland Josephson.
Ópera 2 (Praia de Botafogo, 340 -- 246-
7705): 14h, lóh, 18h, 20h e 22h. (14 anos).
Famosa concertista de piano, Charlote An-
dergast, abalada pela morte de seu empre-
sório, com quem viveu muitos anos, é convi-
dada pela filha Eva, casada com um pastor
protestante, a visitá-la em sua casa, na
Noruega. Entre ambas emergirá um relacio-
namento hostil e amargo, fruto de profunda
dissenção que, até então, permanecera la-
tente. Segundo filme de Ingmar Bergman
depois que deixou a Suécia, produzido pela
Persona Films, sediada em Munique (Alemã-
nha Ocidental). Filmado na Noruega com
seu fotógrafo habitual, Sven Nykvist. Música
de Chopin, Bach, Haendel.

•••*•
DERSU UZALA (Dersu Uzala), de Akira Kuro-
sawa. Com Youli Solomine e Máximo Moun-
zouk. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribei-
ro, 502 — 255-2908); 13h30m, lóhlOm,
18h50m, 21(i30m. (Livre). Baseado no livro
de Vladimir Klavdievitch Arseniev e ganha-
dor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de
1976. O filme, com fotografia de TakaoSatto

(o mesmo fotógrafo de Dodetkaden), conta a
história de um explorador e um guia em
missão de reconhecimento na Rússia no
início do século, mostrando o confronto entre
a comunhão com a natureza (Dersu, o caça-
dor) e a civilização (Arseniev, o cartografo).
Reapresentação.______
AGUIRRE, A CÓLERA DOS DEUSES (Aguirre
der Zorn Gottet), de Werner Herzog. Com
Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo, Ceei-
lia Rivera, Peter Heiling e Eduard Roland.
Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): 15hl0m, 17h20m, 19h30m,
21h40m. Até domingo. (14 anos). Realização
do diretor (alemão ocidental) de O Enigma
de Kaspar Hauser. Aguirre, que integra o

grupo do conquistador espanhol Pizarro na
América do Sul, à procura do Eldorado, tenta
criar umo dinastia na selva amazônica.
Reapresentação.

••••*
SELEÇÃO DOS MELHORES 06 79 - Hoje: A
Comilança (La Grand* Booff*), d* Marco
ferreri. Com Marcello Mastroiani, Michel

Piccoli; Ugo Tognazzi, Philippe Noiret e An-
dreo Ferreol. Studio-Paitiandu (Rua Senador
Vergueiro, 35- 265-4653): 14h, lóh30m,
19h, 21h45m (18 anos). Produção francesa
de 1973 do cineasta italiano realizador de A
Audiência. Grande Prêmio da Crítica Inter-
nacional no Festival de Cannes do mesmo
ano. Quatro personagens — um piloto de
aviação comercial (Marcello Mastroiani), um
dono de restaurante (Ugo Tognazzi), um
animador de rádio e televisão (Michel Piccoli)
• um juiz (Philippe Noiret) — reúnem-se em
uma mansão nos arredores de Paris e, junta-
mente com uma professora (Andréa Ferreol),
dedicam-se a umo verdadeiro maratona
culinária de objetivos suicidas embora não
evidenciados. Reapresentação.

•••*•
SELEÇÃO DOS MELHORES DE 79 Ama-
nhã: O Expresso da Meia-Noite (Midnighf
Express), de Allan Parker. Com Brad Davis,
Randy Quaid, Bob Hopkins, John Hurt, Paul
Smith e Mike Kellin. Sludto-Parssundu (Rua
Senador Vergueiro, 35 - - 265-4653): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m (18 unos). Versão du
livro de Billy Hayes e William Hoffer, que
relata uma experiência verídica do primeiro.
O filme se passa quase todo em dependên-
cias de uma prisão de Istambul, onde, preso
por contrabando de haxixe, o jovem ameri-
cano Hayes sofreu torturas físicas e morais.
Depois de condenado a quatro anos, foi
submetido a novo e arbitrário julgamento
que deveria, por ordens d* cima, alterar a

pena para prisão perpétua. O affaire, em

que o Governo ditatorial da Turquia preten-
deu usá-lo como um exemplo, teve início em
1970 e chocou a opinião pública americana.
Por motivos óbvios, os cenários (com exceção
dos clássicas imagens turísticas de Istambul)
foram minuciosamente reconstituídos na ilha
de Malta. Produçãoamericana. Oscar para a
Melhor Trilho Sonora (Giorgio Moroder) e
Melhor Roteiro Adaptado (Oliver Stone). Rea-

pr*t*ntação.

**••
NORMA RAE (Norma Ra*), de Martin Ritt.
Com Sally Field, Beau Bridges, Ron leibrnan,
Pat Hingle, Barbara Baxley e Gail Strickland.
Palácio-2 (Rua do Passeio, 3B — 240-6541 ).•
13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h.
Coral (Praia de Botafogo, 316 — 246-7218):
17h50m, 19h55m, 22h(14anos). Umaope-
rária (Sally Field, prêmio de melhor atriz,
Connes, 1979) do Sul dos Estados Unidos,
realiza-se existencialmente participando das
lutas sindicais, onde a comunidade é pouco
propícia à liberdade da mulher. Conhece um
ativista de Nova Iorque (Ron Leibman), en-
carregado de organizar a adesão dos opera-
rios locais o um grande sindicato. Não é um
projeto feminista: trata-se da história de uma
criatura limitada que se agarra às poucas
oportunidades de auto-realização. Produção
americana.

•*••
MANHATTAN (Manhattan), de Woody Allen.
Com Woody Allen, Diane Keaton, Michael
Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep e
Anne Byrne. Caruso (Av. Copacabana, 1.362
- 227-3544): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14
anos). De novo Woody, roteirista (com Mar-
shall Brickman), diretor e ator, como o inte-
lectual insatisfeito com o que escreve para
viver, judeu de amargo senso de humor,
vida amorosa instável, preocupado com o
sexo e as revelações da psicanálise. Sua ex-
esposa passou a viver com uma lésbica e o
ameaça com a insistência em publicar um
livro sobre sua experiência conjugai. O escri-
tor se sente culpado por suas relações com
uma estudante de 17 anos (Mariel) e com a
amante (Diane) de seu melhor amigo. Trilha
musical com criações de Gershwin, inclusive
Rhopcady in Blue. Fotografado (por questão
de estilo) em preto e branco / Ponavision.
Produção americana.

•*••
TERRA DOS ÍNDIOS (brasileiro), documenta-
rio de Zelito Viana. Narração de Fernanda
Montenegro. Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 379 — 268-2325): 20h, 22h. (14
anos). Documentário de longa metragem em
torno da luta dos índios brasileiros por suas
terras, cultura e sobrevivência física. Reliza-
do inicialmente como piloto de uma série
planejada para a televisão. Fotografia de
Affonso Beato. Montagem de Eduardo Esco-
rei. Consultoria de Darcy Ribeiro e Carlos
Moreira Neto. __

GOLPE DE MESTRE (Th* Sting), de George
Roy Hill. Com Paul Newman, Robert Redford
e Robert Shaw. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros, 1 426 — 274-7999), 20h,
22h30m. Até domingo. (18 anos). Umtrapa-
ceiro resolve vingar a morte de um amigo,
assassinado porque roubara uma quantia de
um homem a serviço de um poderoso gangs-
ter de Chicago. Reapresentação.

OS PROFISSIONAIS (The Professionals) de
Richard Brooks. Com Burt Lancaster, Lee
Marvin, Cláudia Cardinale, Robert Ryan,
Jack Palance, Rolph Bellamy e Woody Stro-
de. Pathé (Praça Floriano, 45 — 224-6720):
de 2o a 6", às 12hl5m, 14h30m, 16h45m,
19h, 21hl5m. Sábado e domingo, a partir
das 14l.30m. Paratodos (Rua Arquias Cor-
deiro, 350 — 281-3628): 14h30m, 16h45m,
19h, 21 hl 5m. Art-Copacabana (Av. Copaea-
bana, 759 — 235-4895), Art-Tijueo (Rua
Conde de Bonfim, 406 — 288-6898), Art-

^^H^fc ^^Bfl 4__p4_í B£^Hjy^
.H _¦___? *-,*^____sl ______fcT_____L_á$

IH?____j-i9t_>^_H ________ ^HÊ^
9___________E______^_____________p<- EEk?'*v9 ¦______?___r__É___ ¦k___v^*'M ________ _____*..'..lis, »¦¦ ..*.»¦ _¦*¦*_IIIh_______ _________ ' r^^M mmWt^'' ••ffv* ¦^^mmW*mí^^

_______! __P^^'^Í_&'^H ____¦&' ^*3k. ¦* . . j> íÉ_______________É__>'''"%

IB mW:Jmmm mmÈêAmmm%> *:. • Ík^R;/.-'______ mÊÊ^^y^mm^ mW
mmimm Bf***''**"^ - .Ji -^____l _____F «PfÜTmm

j^ê WÊr^mm ISiP'**'';- ^r» Mw^^^^ w^^ ___l4____________*8H _!_____________ _______ Jf%

Ü.. 
'V*',-íp - -/¦¦ .:<í..m^- ¦*¦»'. .i. ________!_____¦

w_ <ÊÈ'::' y^* _¦ _¦q__h_.'> mmjmK.>; ...... <?A"::i*'~ ¦ , .-¦ fiMÉ3MfiA-m mWmw**^-'' ¦'—^^^^vmm

-Am m^ ¦¦ yjlÊÊÊm m
"sS^ .A.^mwÊL . &_g_j£ra_IH¦¦¦¦•.^W ¦ :&t^ÈÊmm mmaimmwmm mmm<à^m\ wBB&

Andréa Ferreol e Michel Piccoli em A Comilança, de Marco
Ferreri: hoje, na seleção dos melhores, no Studia-Paissandu

Madureira (Shopping Center de Madureira),
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904):
14h40m, 17h, 19h20m, 21h40m. Rio-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (14
anos). Quatro soldados são contratados por
um milionário para resgatar sua mulher,
seqüestrada pelo chefe de uma quadrilha de
bandidos mexicanos. Produção americana.
Reapresentação.

ALIEN — O * PASSAGEIRO (Albn), de
Ridley Scott. Com Tom Skerrit, Sigourney
Weaver, Verônica Cartwright, Harry Dean
Stanton, John Hurt, lan Holm e Yaphet Kotto.
Ilha Auto Cin* (Praia de São Bento — Ilha do
Governador — 393-3211): 20h30m,
22h30m. Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): domingo, às
14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Até terça na
Ilha Auto-Cine. (14 anos). Ficção científica
com uma história de mistério, suspense e
terror. Aespaçonave Nostromo viaja à procu-
ra de planetas desconhecidos, onde possam
existir fontes energéticas para suprimento da
Terro, levando a reboque usinas de trata-
mento de combustíveis. Atraídos por sinais
estranhos descobrem uma nave habitado por
um ser indefinível, que assume múltiplas
formas — inimigo aparentemente imbatível.
Superprodução americana, segundo longa-
metragem do diretor de Os Du*listas. R*o-

•*
AMOR BANDIDO (brasileiro), de Bruno Bar-
reto. Com Paulo Gracindo, Cristina Ache,
Paulo Guarnieri, Ligia Diniz, Flávio São Thia-

go e Hélio Ary. Jacarepaguá Autocine-2 (Rua
Cândido Benicio, 2 973 — 392-6186): 20h,
22h. Até domingo (18 anos). Inicialmente
inspirado na história (real)do precoce bandi-
do Bacalhau — a mesma que serviu como
ponto de partida para o romance O Estranho
Hábito de Viver, de José Louzeiro — o
argumento de Louzeiro e Leopoldo Serran
transformou-se no que este define como um
trágico triângulo amoroso (pai, filhae nomo-
rado) com a parte policial servindo de fundo.
O velho detetive Galvão (Gracindo) procura
desesperada mente recuperar a filha que,
com 13 anos, foi expulso de casa, passando
à vida marginal de inferninho* de Copaea-
bana. Ela tem umeonflituoso relacionamento
com um menor abandonado que ganha a
vida com uma arma na mão. Reapresen-
tação. _

O HOMEM IMPLACÁVEL (The No Mercy
Man), de Daniel Vance. Com Stephan San-
dor, Rockne Tarkington, Richard Slattery, Hei-
di Vaugh e Michael Lane. Programa comple-
mentar: Kung Fu para Matar ou Morrer. Rex

(Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2o a
6o, às 12h30m, lóh, 19h30m. Sábado e
domingo, às 14h, 17h30m, 19hC5m (18
anos). Americano. Um ex-soldado do Viet-
nam enfrenta bandidos de sua cidade, usan-
do métodos aprendidos na guerra. Reapre-
tentação.

••
LEE KHAN, O CHINÊS (The Fate of Lee Khan),
de Liang Yung Chuang. Com Tien Feng,
Angela Mao, Hsu Feng e Li Li Hua. Programa
complementar: Sexo Selvagem. Orly (Rua
Alcindo Guanabara, 21): de T a 6", às
10h30m, T4h, 1 7h30m, 19hl5m. Sábado e
domingo, a partir das 14h (16 anos). Produ-
ção chinesa na linha das aventuras Kung Fu.
Reapresentação.

MUITO PRAZER (brasileiro), de David Neves.
Com Ítala Nandi, Antônio Pedro, Cecil Thiré,
Otávio Augusto, Betty Van Wien, Vera Barro-
so e participação especial de Nelson Cava-
quinho. Cinema-1 (Áv. Prado Júnior, 281 —
275-4546), Lido-l (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904): 15h40m, 17h20m, 19h,

20h40m, 22h20m. Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229): 15h, lòh.Om, 18h20m, 20h,
21 h40m, Roma-Bruni (Rua Visconde de Pira-
já, 371 — 287-9994): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h (16 anos). Três arquitetos e três pivetes
trabalham frente a frente em um cruzamento
de tráfego da Zona Sul. Os arquitetos obser-
vam as atividades dos pivetes e estes, ao
mesmo tempo, são observadores dos arquite-
tos. Esto relação influencio os conflitos do-
mestiços e existenciais dos arquitetos.

O REI E OS TRAPALHÕES (brasileiro), de
Adriano Stuart. Com Renato Aragão, Dedé
Santana, Zacarias, Mussum, Mário Cardoso,
Heloísa Milet, Carlos Kurt e Phillipe Levy.
Palácio-1 (Rua do Passeio. 38 — 222-0838),
Rian (Av. Atlântica, 2.964 — 236-6114),
UWon-l (Av. Ataufo de Paiva, 391 — 287-
4524), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
288-4999), Madureira-2 (Rua Dagmar do
Fonseca, 54 — 390-2338), Olaria: l4h.
15h30m, 17h, 18h30m, 20h, 2lh30m. Ve-
ne» (Av. Pateur, 184 — 226-5843), Como-
doro (Rua Hadock lobo, 145 — 264-2025):
15h30m, I7h, 18h30m, 20h, 21h30m. Rala-
cio (Campo Grande): 15h, 16h45m,
18h30m, 20h15m, 22h. Santa Alice (Rua
Barão do Bom Retiro, T095 — 201-1299),
Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392-
2860), Vitória (Bangu): 15h, 16h30m, 18h,
19h30m, 21 h. (Livre). Comédia na linha
habitual dos Trapalhões, com argumento
inspirado na história do Ladrão de Bagdá. O
Príncipe Amad, herdeiro do trono, é aprisio-
nado pelo grão-vizir. Foge com ajuda de
quatro atrapalhados aventureiros. Conhece a
Princesa Alina, filha do sultão, cuja mão é
disputada pelo grão-vizir. Há uma têmpora-
ria passagem à época atual, por obra de um
gênio que se faz aliado dos heróis.

HISTÓRIAS QUE NOSSAS BABÁS NÂO
CONTAVAM (brasileiro), de Osvaldo de Oli-
veira. Com Adele Fátima, Costinha, Meiry
Vieira, Denis Derkian, Xandó Batista e Sérgio
Hingst. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 —
222-1508), Roxi (Av. Copacabana, 945 —
236-6245), Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340
— 246-7705), América (Rua Conde de Bon-
fim, 334 — 248-4519), Leblon-2 (Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 — 239-5048): 1 .h, lóh,
18b, 20h, 22h. Madureira-1 (Rua Dagmar do
Fonseca, 54 — 390-2338): 13h30m
15h30m, 17h30m, I9h30m, 21 K3Òm.Impe-
rator (Rua Dias da Cruz, 170 -- 249-7982),
Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-
1889): 15h, 17h, I9h, 21 h. (18 anos). Adap-
tação pornô da história de Branca de Neve e
Os Sete Anões.

A DUPLA EXPLOSIVA (Wotch Out, We'r*
Mad), de Marcello Fondato. Com Terence
Hill, Bud Spencer, John Sharp e Donald
Pleasence. Jacarepaguá Auto-Cine 1 (Rua
Cândido Benicio, 2.973 — 392-6186): 20h,
22h. Até domingo. (10 anos). Produção ita-
liana dublada em inglês. Hill e Spencer fora
do cenário de western americano, mas con-
servando as característisas dos personagens
da série Trinity: um muito forte e bobo, o
outro inteligente e malandro. A dupla parti-
cipa aqui de corridas de calhambeques.
Reapresentação.

SEXO SELVAGEM (Brasileiro), de Ary Fernan-
des. Com Ana Paula Bless, Cláudio D'Oliani,
Marneide Vidal, Reginaldo Vieira e Patrícia
Scalvi. Programa complementar: LteKhan, o
Chinês. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
de T a 6o, Ss 10h30m, 14h, 17h30m,
19hl5m. Sábado e domingo, a partir das
14h (18 anos). Melodrama. Um grupo de

moças aprende a técnica do judô para se
defender melhor dos arruaceiros e dos en-
graçadinhos que perturbam suas vidas. Rea-
presentação.

TRINITY VAI À GUERRA (Th* Croiy Kids of
War), de Steno. Com Terence Hill, Rita Povo-
ne, Jess Hahn e Aroldo Tieri. Méier (Av.
Amaro Cavalcanti, 105 — 229-1222):
I4h30m, 17h50m, 19h30m, 21h10m. Stu-
dio-Cat*t* (Rua do Catete. 228): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Sludio-Tijuca (Rua Desem-
bargador Isidro, 10-— 268-6014), de 2-* a 6C
e domingo, às 15h, 17h, 191., 21 h. Sábado,
às Uh, lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Como de
hábito, mais uma história de Trinity sem
nenhum Trinity na história. Comédia de
guerra dirigido por Steno, que já teve melho-
res dias no cinema italiano.

UMA ESTRANHA HISTORIA DE AMOR (Brasi
leiro), de John Doo Com Ney Latorraca.
Selma Egrey, Lady Francisco e David José.
Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 240-
1291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610). Condor Largo
do Machado (Largo do Machado, 29 —- 245-
7374): 14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h,
21h50m. Baronesa (Rua Cândido Benicio,
1 747 — 390-5745): I5h, )6h50m,
18h40m, 19h30m, 21h20m. Tijuca-Paloc*
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos). A distribuído-
ra não forneceu maiores informações.

de um rico bicheiro e um grupo de bandidos
contratados por ele para matar os opositores.

*****
TODAS AS MULHERES DO MUNDO (brasilei-
ro), de Domingos de Oliveira. Com Pbulo
José e Leila Diniz, Hoje, às !9h, no Campus
da UERJ, Av. Radial Oeste, s/n" (Auditório do
9o andar). Promoção do DCE da UERJ (18
anos). O primeiro filme de Domingos de
Oliveira e a revelação de Leila Diniz. O ciclo
de heróis libertinos da Zona Sul é abordado
com lirismo e um senso de humor ao qualnâo falta conotação dramática.

__
OS ESQUECIDOS (Los Olvidado?,, de Luiz
Bunuel. Com Esteia Indo, Miguel Inclan,
Alfonso Me|ia, Alma Delia Fuentes e Roberto
Cabo. Amanha, à meia-noite, no Ricamar,
Av. Copacabana, 360 (16 anos). O mais
famoso filme da fase mexicana de Bunuel,
em distribuirão comercial no Brasil com
muitos anos de atraso. A história se passa em
um subúrbio da Capital mexicana, focali-
zando o contápio da crueldade e da delin.
quència enire jovens morgmalizados pela
sociedade.

TRÁFICO DE FÊMEAS (Brasileiro), de Agenor
Alves. Com Tony Tornado, Leonor Bichai,
Sarah Cely, Silvio Helena e Agenor Alves,
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-
1783): Uh, 15h30m, 17h, 18h30m, 20h,
21h30m. Copacabana (Av. Copacabana,
801 — 255-0953), Corioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178): 18h30m, 20h,
21h30m. A-Jer (Rua Ministro Edgar Romero,
236): 15h, 16h30m, 18h, I9h30m, 21h. Art-
Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544):
15h30m, 17h, 18b30m, 20h, 21h30m. (18
anos). Pornochonchada.

DUPLA TRAIÇÃO DO SEXO (brasileiro), d*
Marcos Lyra. Com Elena Andréa, Lee Kissem-
berg e Rosângela Faria. Plata (Rua do Pas-
seio, 78 — 222-1097): 13h, 15h, 17h, I9h,
21 h (18 anos). A distribuidora nào forneceu
maiores informações.

KUNG FU PARA MATAR OU MORRER (Mis-
sion Kiss and Kill), de Lee Tso Nan. Com
Yuan Lung, Li I Min, Lung Fai » Yang Jo Len.
Programa complementar: O Homem Impla-
eáv*l. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-
8285): de 2° a 6o,às 12h30m, 16h, 19h30m.
Sábado e domingo, às 14h, 17h30m,
19h25m (16 onos). Produção chinesa de
Hong Kong.

Matinês
PINÓCCHIO — Coral: I4h, 15h50m (livre).

OANI, UM CACHORRO MUITO VIVO -
Copacabana, Carioca: 14hl5m, lóh (livre),

MANECO, O SUPER-TIO — Bruni-Tijuca:
14h,16h,18h. (Livre).

SESSÃO COCA-COLA — Tom e Jerry —
Lagoa Drrv*-ln: amanhã e domingo, às
18h30m (livre).

OS TRÊS MOSQUETEIROS — llho Autocln**
amanhã • domingo, às 18h30m (livre).

A DUPLA EXPLOSIVA—Jacarepaguá Auto-
cin*-lt omanhâ e domingo, às 18h30m
(livre).

Extra

OS COMPANHEIROS (I Compagni), de Mario
Monicelli. Com Marcello Mastroianni e Annie
Girardot. Amanhã, à meia-noite, no Roma-
Bruni, Rua Visconde de Pira jó, 371 (18 anos).
História (narrada em torno de uma trágico-
média sentimental) de um líder anarquista
do fim do século passado empenhado em
organizar os operários de um vilare|o para
exigirem melhores condições de trabalho.

•••*
SOLARIS (Solaris), de Andrei Tarkovski. Com
Natalia Bondarchuck, Donatas Banionis, Ni-
kolai Grinko e Yuri Yarvet. Hoje, à meia-
noite, no Ricamar, Av. Copacabana, 360 (14
anos). Ficção científica soviética. Cientistas
de uma estação espacial estudam um plane-
ta coberto de água, cuja superficie tende a
materializar o pensamento dos homens.

••**
O AMULETO DE OGUM (brasileiro), de Nel-
son Pereira doi Santos. Com Jofre Soares,
Anecy Rocha, Ney Santana e Moria Ribeiro.
Hoje, às 19h, no Cin*ctub* do Centro Acodè-
mico Edton luis (Anfiteatro do 3° ondar do
Instituto d* Filosofia • Ciências Sociais da
UERJ), Largo d* Sáo Francisco, 1 (18 anos). A
ação s* passa em Duqu* d* Caxias, *m torno

Grande Rio
NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) - O Rei e os Tropa-
lhões, com Renato Aragão. Ho|e, amanhã •
domingo, às I5h, 16h30n% I8h, 19h30m,
21 h (livre).

BRASIL — O Rei e os Trapalhões, com Renato
Aragão. Hoje, amanhã e domingo, às 15h,
16h30m, 18h, 19h30m, 21 h (livre).

CENTER (711 -6909) — Histórias que Nossas
Babás Não Contavam, com Adele Fátima,
Hoje, amanhã e domingo, àsUh, 16h, 18h,
20h, 22h (18 anos).

CENTRAL (718-3807) — O R*í e os Tropa-
lhõ*s, com Renato Aragão. Hoje, amanhã •
domingo, às 14h, 15h30m, 17h, 18h30m,
20h, 21h30m (livre).

CINEMA-1 (711 -1450) - Uma Estranha His-
tória de Amor. com Ney Latorraca. Hoje,
amanha e domingo, às I4h, lóh, 18h, 20h,
22h (18 anos). Até domingo.

ÉDEN (718-6285) — Dupla Traição do S*xo,
com Elena Andréa. Domingo: Tráfico dt
Fêmeas, com Tony Tornado. Às 14h,
15h30m, 17h, 18h30m, 20h, 21h30m. (18
anos). 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos).
Até sábado.

ICARAÍ (718-3346) ~ O Rei e os Trapalhões,
com Renato Aragão. Hoje, amanhã e domin-
go, às I4h, 15h30m, 17h, 18h30m, 20h,
21h30m (livre).

NITERÓI (710-9322) - Histórias qu* Nessas
Babás Não Contavam, com Adele Fátima.
Hoje, amanhã e domingo, às I4h, lóh, 18h,
20h, 22h (18 anos).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (2Ó59) — Histórias qu* Nossas
Babás Nâo Contavam, com Adele Fátima.
Hoje, amanhã «domingo, às 15h, 17h, 19h
21 h (18 anos).

CASABLANCA — Os Profissionais, com Burt
Lancaster. Hoje, amanhã e domingo, às
14h30m, 16h45m, 19h, 21hl5m (14 anos).

PETRÓPOLIS (2296) — O Rei e os Tropa-
lhões, com Renato Aragão. Ás 15h, 16h30m,
18h, 19h30m, 21 h (livre). Até domingo.

TERESÓPOLIS
ALVORADA (742-2131) - O Rei e os Tropa-
lhões, com Renato Aragão. Hoje, às 15h,
21 h. Amanha, às I5h, 20h30m, 22h. Do-
mingo, às I4h30m, lóh, 17h30m, I9h,
20h30m, 22h (livre).

Curta-metragem
DUAS OU TRÊS COISAS - De Roberto
Moura. Cinema. Ricamar (do dia 26 ao dia
30).

UMA JANELA PARA O CÉU — De Ramon
Sanahuja. Cinemai Jacarepaguá Auto-Cin*

OVNI —UM DOCUMENTO — De Bartho d*
Andrade. Cinema: Ilha Auto-Cine (do dia 30
aodia 5). _____—__ .
A MULHER DE CORPO SANTO — De Haroldo
Marinho Barbosa. Cinema: Ricamar (do dia
1: ao dia 3).

BLACK SAMBA — De Fernando Pirró. Luiz
Mendes e Ricardo Campos: Cinemas: Pathé e
Paratodos.

AUGUSTO RUSCHI — GUAINUMBI - De
Orlando Bonfim, neto. Clnemast Studio-
Cotet*, Studio-Tijuca • Bruni-Copacabana.

CARATÊ-DO — De José Pereiro d* Carvalho
Jr. Cinemas: Art-Copacabana, Art-Tijuca •
Art-Madur*iro.

A próxima semana
"HAIR",
UMA
ALEGRIA
IRRESIS
TÍVEL

HAIR 

é uma torrente de
vitalidade, emoção e,
principalmente alegria.
Não importa que o ci-

neasta Milos Forman, a partir da
peça musical de Gerome Ragni e
James Rado, esteja chorando o fu-
neral da anunciada Era de Aquário

e das ilusões e esperanças da juven-
tude dos anos 60. A beleza — em
som e imagem (que esperamos te-
nham sido respeitados pelo labora-
tório, aqui)—supera todas as resis-
tèncias. É um magnífico poema à
liberdade, assim como Um Estra-
nho no Ninho, do mesmo Forman,
foi um grito lancinante pela mesma
liberdade. Desde 67 o tcheco For-
man (fugitivo da abolição da prima-
vera de Praga pelos tanques do
Tratado de Varsóvia) admirava o
festivo espetáculo anti-
establishment. Quando o produtor
Michael Butler comprou os direi-
tos, queria Forman, mas os investi-
dores não aceitavam. Mudaram de
opinião quando Um Estranho no
Ninho explodiu nas bilheterias e o
tcheco recebeu um Oscar. Forman
reuniu um elenco de caras novas:
além de Annie Golden, que veio da

Broadway, veremos outro bom ele-
mento de origem teatral, John Sa-
vage (que também atuou em O
Franco-Atirador); Beverly DAngel
(que apareceu em Annie Hall; e —
entre outros — Treat Williams (da
versão teatral de Grease). O enredo,
que no original mal passava de um
fiapo de pretexto, foi ampliado,
reinventado. Segunda: Veneza, Co-
modoro e Icarai. Lamentavelmen-
te, proibido até 18 anos.

Outro lançamento atraente,
apesar do incrível atraso de quase
duas décadas, é Morrer em Madri,
sobre a Guerra Civil espanhola, rea-
lizado pelo francês Frédéric Rossif.
Há quem o considere o melhor filme
sobre o tema. Outros frisam que
falta objetividade histórica, já que
o próprio cineasta teria admitido
sua visão emocional do terrível es-
petácuío que serviu de ensaio para

âA4U

Hair, novo êxito de Milos
Forman

a Segunda Guerra Mundial. A mú-
sica, de Maurice Jarre, apóia-se em
temas folclóricos espanhóis. Uma
hora e meia de montagem docu-
mentária (trechos de cinejomais e
documentários), abrangendo tam-
bém material especialmente filma-
do para completar o panorama his-
tórico. Somente a partir de quinta,
dia 7: Cinema-1 e Cinema-3.

Antes das demais estréias vale a
pena registrar a reapresentação de
Os Companheiros, de Mario Moni-
celli, depois de longa ausência das
telas. Sempre foi apreciadíssimo
pelo público. Teremos, agora, opor-
tunidade de situar devidamente
sua colocação sociopolitica e sua
posição na filmografia do cineasta
italiano. A história se passa em fins
do século passado, quando expio-
diu em Turim, Itália, a primeira

greve operária reivindicando uma
redução na jornada de trabalho —
de 15 para 13 horas. Marcello Mas-
troianni faz o papel do professor
Sinigaglia, militante socialista, pro-
curado pela policia de Gênova. Se-
gunda: Art-Copacabana, Art-
Tijuca e Paissandu. Uma estréia k
caça da faixa jovem (proibida até 10
anos) é a comédia americana Al-
mondegas (Meatballs), de Ivan
Reitman, com Bill Murray, ambien-
tada numa colônia de férias. Çom o
rótulo censura livre, J. B. Tanko
apresenta uma comédia ingênua:
Vamos Cantar Disco Baby (tam-
bém intitulada É Proibido Beijar
as Melindrosas), com o conjunto As
Melindrosas, Jorge Cherques, Ar-
lindo Barretok, Suzy Arruda. Se-
gunda: Copacabana, Palácio-2, As-
tor e outros. (E.A.)
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6 A GRALHA FALOU - Texto e dir. de Hector
Grillo. Prod. doGrupoGralhaazul.de Lages.
Com Olga Romero, Ivan César Cascaes, Lotar
Cruz, Valmor Beltrame, Ricardo Varela, Hec-
tor Grillo. Tealro Experimental Cacilda Btc-
ker, Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4a a
6o, às 21 h; sáb òs 20h. e 22h; dom., às 18h
• 21 h; Amanho, sessão ex»ra às 24h. Ingres-
sos a CrS 50,00. Adaptação de um conto que
trata do des mata mento do pinheiro no re-
gião da serra catarinense e da extinção da
ove gralha azul. Até domingo.

O CONTESTADO — Texto, música e dir.
musical de Romário José Borelli. Dir. de
Emílio de Biasi. Prod. do Teatro de Comédia
do Paraná. Com Ailton Siiva, Carmen Hoff-
mann, Danilo Avellèda, Delcy D'Ávila, Edson
D'Avilo, Emílio Pitta, Hugo Duarte, Ires da
Guio, Joel de Oliveira e outros. Teatro Glau-
ce Rocha, Av. Rio Branco, 179 (224-2356).
De 4o a 6o, às 21 h,- sáb., às 20h e 22h; dom.,
às 18h e 21 h. Hoje, sessão extra às 24h.
Ingressos a CrS 50,00. Uma visão crítica do
episódio histórico do Guerra do Contestado.
Até domingo.

MUMMENSCHANZ — Apresentação do gru-
po suíço de mímica e máscaras. Atores: Mark
Thompson, Claudia Weiss e Mark Olsen.
Sala Cecília Meireles, Lgo da Lapa, 47 (221 -
7379 e 263-1717 ramal: 214). De 3o a 6o. às
21 h, sób, os lóh e 21 h. e dom, às lóh.
Ingressos a CrS 350,00, platéia, a CrS
250,00, platéia superior e a CrS 100,00
estudanles. Até domingo.

SE CHOVESSE VOCÊS ESTRAGAVAM TO-
DOS — Texto de Clóvis Levi e Tânia Pacheco.
Dir. de Luiz Sorel. Com Luiz Sorel, Maria
Lussiana Schmidt, Camilo Marques. Teatro
do América F.C., Rua Campos Sales, 185
(234-8155). Às 2as, às 22h 15m, e às 3as, às
21 h30m_- Ingressos o CrS 150,00 e 80,00,
estudantes. Uma sedutora professora trans-
forma seus alunos em títeres condicionados a
se integrarem harmoniosamente num siste-
ma repressor.

AQUELA COISA TODA—Criação coletiva do
grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Direção
de Hamilton Vaz Pereira. Com Luiz Fernando
Guimarães, Evandro Mesquita, Regina Case,
Ivan Marques, Paulo Conde, Patrícia Travas-
sos e Perfeito Fortuna. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6997). De 3o a
sáb., às 21 h, dom., às 19h. Ingressos CrS
100,00 e CrS 50,00 estudantes, 4o e 5o a CrS
100,00 e CrS 80,00, estudantes, 6o e sáb., a
CrS 150,00 e CrS 80,00, estudantes.

SINAL DE VIDA — Texto de louro César
Muniz. Dir. de Marcos Paulo. Com Gracindo
Jr., Marieta Severo, Tamara Taxman, Osval-
do Louzada, Lúcia Alves, Diogo Vilela, Cidi-
nha Milan. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4o a 6o às 21 h30m,- sáb., às
19h;dom., às 18he 21 h. Ingressos 4°, a CrS
100,00 e CrS 50,00, estudantes, 5o, 6a e
dom. a CrS 200,00 e CrS 100,00, estudantes,
sób., a CrS 200,00. Um jornalista, professor
e ex-militante político reavalia, dolorosa-
mente, as opções que assumiu diante do
panorama político em torno de 1970. Até
domingo.

A RESISTÊNCIA — Texto de Maria Adelaide
Amaral. Dir. de Cecil Thiré. Com Edwin Luisi,
Osmar Prado, Ariclê Perez, Priscila Camargo,
Stéla Freitas, Ginaldo de Souza, Cecil Thiré.
Teatro Gláucio Gill, Praça Cardeal Arcoverde
(237-7003). De 3° a 6o, às 21h30m, sáb., òs
20h e 22h30m e dom. às 18h30m e
21h30m. Ingressos de 3o, 5a, 6o e dom., a
CrS 200,00 e CrS 100,00, 4o, a CrS 100,00 e
CrS 50,00, estudantes e sáb., a CrS 200,00.
Na redação de uma revista, um grupo de
jornalistas enfrenta as perspectivas de uma
iminente demissão. Recomendação especial
da -Associação Carioca de Críticos Teatrais.
Até dia 10 de fevereiro.*

É... — Texto de Millor Fernandes. Direção de
Paulo José. Com Fernando Torres, Fernanda
Montenegro, Bettina Viany, Fernando de
Souza e Beti Erthal. Teatro João Caetano, Pça
Tiradentes (221-0305). De 3o a dom., às 21 h.
Vesp. de 5a, às 18h30m-e-dom-òs 18h.
Ingressos de 3o a 6a e dom., a CrS 100,00 e
sáb., a CrS 150. Grandezas e misérias do
casamento, vistas pelo prisma de duas gera-
ções diferentes. Até dia 14 de fevereiro.

FALA BAIXO SENÃO EU GRITO - Texto de
Leilah Assunção. Direção de Glorinha Beut-
tenmiller. Com Nelson Carusoe Sueli Franco.
Teatro do América Futebol Clube. Rua Cam-
pos Sales, 118, Tijuca. (234-8155). De 4o a 6o
e dom, às 21 h30m, sáb, às 20h e 22h, vesp.
dom, às 18h. Ingressos 4o, a CrS 75,00 e CrS
40,00, estudantes, 5o, 6a e dom, a CrS
150,00 e CrS 80,00, estudantes, sáb, a Cr$
150,00.

PAPA HIGHIRTE — Texto de Oduvaldo Vian-
na Filho. Direção de Nelson Xavier. Com
Sérgio Brito, Tônico Pereira, Ângela Leal,
Nildo Parente, Carlos Alberto Baía, Dinorah
Brillanti, Hélio Guerra, John Procter, Gedi-
van e Miguel Rosemberg. Teatro dos Quatro,
Rua Marquês de São Vicente, 52/2° (274-
9895). De 4o a 6o, às 21 h30m, sáb., às 20h e
22h30m e dom., às 18h e 21 h. Ingressos de
4o, a CrS 80,00e CrS 40,00, estudantes, e 5a,
a CrS 150,00 e CrS 80,00, estudantes, 6o e
dom., a CrS 200,00 eCrS 100,00, estudantes
e sáb., a CrS 200,00. Ditador no exílio
procura rearticular forças para a retomada
do Poder. Recomendação especial da Asso-
ciação Carioca de Críticos Teatrais. Até dia
10 de fevereiro. Hoje, o elenco estará come-
morando 200 apresentações.

RASGA CORAÇÃO — Texto de Oduvaldo
Vianna Filho. Dir. de José Renato, com Raul
Cortez, Lucélia Santos, Sônia Guedes, Ary
Fontoura, Tomil Gonçalves, Isaac Pardavid,
•Márcio Augusto, Antônio Petrin, Maurício
Távora. Sidney Marques Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695) de 3° a
6a, às 21 h30m, sáb, as 19h45m e 22h45m e
dom, às 18h e 21 h30m.Ingressos 3°, 5a e
dom, a CrS200,00 e CrS 100,00, estudantes,
4o a CrS 100,00 e Cr$50,00, estudantes e 6a e
sáb. a Cr$200,00.Tendo como painel de
fundo a História do Brasil das últimas quatro
décadas, o autor, na sua magistral obra-
testamento, mostra com lirismo, ternura e
ironia as contradições, perplexidades, gene-
rosidades e descaminhos de três gerações da
classe média brasileiro. Recomendação espe-
ciai da dissociação Carioca de Críticos Tea-
trais.

TEU NOME É MULHER — Comédia de Mareei
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tônio
Carrero, Luis de Lima, Célia Biar, Hélio Ary,
Ivan Mesquita, Maria Helena Velascoe Mar-
«as Wainberg. Teatro Maison de France, Av.
fttí. Antônio Carlos, 58 (252-3456). De 4a a
6", às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m,
dom., às 18he21hl5m. Ingressos de.4° a 6o,
e dom., a CrS 250,00 e CrS 150,00, estudan-
tes e sáb. a CrS 250,00. A laboriosa carreira
de uma recordista em golpes de baú no jet
set.

MAS QUEM NÁO E? - Comédia de Chico
Anísio. Dir. de Paulo Afonso Grisoli. Cenários
e figurinos de Colmar Diniz. Com Nestor de
Montemar, Milton Carneiro, Mario Jorge e
Fábio Máximo. Teatro da Lagoa, Av. Borges
de Medeiros, 1 426 (274-7999). De 3o a 6o, e
dom, às 21h30m, sób., às 20h30m e
22h30m. Ingressos de 3a a 6o e dom., a CrS
200,00 e CrS 120,00, estudantes e sáb., a
CrS 250,00. A angústia de um homossexual
diante da perspectiva de envelhecer sozinho.
Até dia 10 de fevereiro.

O PAGADOR DE PROMESSAS - Texto de
Dias Gomes. Dir. de Flávio Rangel. Com Toni
Ramos, Fátima Freire, Carlos Koppa, Júlia
Miranda, Jorge Chaia, Roberto Azevedo,
Jorge Cherques e outros. Teatro Adolpho
¦.Bloch, Rua do Russel, 804 (285-1465). De 4a
a 6" e dom., às 21 hl5m,- sáb., às 20h e 22h;
vesp. 5o às 17h e dom., às 18h30m. Ingres-
sos 4a, 5o edom., a CrS 150,00eCrS 100,00,
estudantes, vesp. de 5o, a CrS 120,00 e CrS
80,00, estudantes, 6°, sáb (2 sessões) e vesp.
de dom, a CrS 200,00 e CrS 100,00, estu-
dantes. A obstinada luta do sertanejo Zé do
Burro contra o sistema dominante que o
impede de cumprir uma sagrada promessa.
Até dia 10 de fevereiro.

RIO DE CABO A RABO — Revista de Gugu
Olimecho. Diriação de Luiz Mendonça. Dire-
ção musical de Nelson Melin. Com Elke
Maravilha, Alice Viveiros de Castro, Tânia
Loureiro, Doris Kelson, Gugu Olimecha, Leda
Borges e outros. Teatro Rival, Rua Álvaro
Alvim, 33 (224-7529). 4o e 5o às 21 h, 6o às
18h e 21 h, sáb.. às 19h e 22h30m, dom., às
18h e 21 h30m. Ingressos 4o, a CrS 60,00, 5o
e vesp. de 6o a CrS 150,00 e CrS 100,00,
estudantes, 2o sessão de 6o e sábs., a CrS
200,00 e dom. a CrS 200,00 e CrS 150,00
estudantes.

A FEIRA DO ADULTÉRIO — Comédia de Jô
Soares, Bráulio Pedroso, João Bethencourt,
Armando Costa, Paulo Pontes e Ziraldo.
Direção de Mauro Mendonça. Com Rosama-
ria Murtinho, Felipe Carone, Lúcio Mauro,
Miguel Carraro, Cláudia Martins e Fernando
Palitot. Teatro Senac, Rua Pompeu Loureiro,
45 (256-2746). De 4o a 6a, às 21hl5m, sáb,
às 20h e 22hl5m e dom, às 18h e 21 h.
Ingressos 4o, 5° e dom, a CrS 150,00 e CrS
80,00, estudantes, 6a e sób, a CrS 200,00.

A FILHA DA... — Comédia de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com Yolanda Cardrj--
so, Lutero Luiz, Alcione iMazzeo. Teatro Va-
nucei, Rua Marquês de São Vicente, 52-3°
(274-7246). De 4a. a 6a. e dom., às 21 h30m,
sáb., às 20h e 22h30m, vesp., 5a. às
17h30m, e dom., às 19h. Ingressos de 4a. a
6a. e dom., a CrS 200,00 e CrS 120,00
esludantes, sab., a CrS 250,00e vesp, de 5a.
a CrS 120,00 Peripécias dos preparativos do
casamento de filha de uma ex-prostituta com
o filho de uma família tradicional.

A CALÇA — Comédia de Carl Steinheim
adaptada e transubstanciada por Millor Fer-
nandes. Dir. de_Maurice Vaneau. Com Os-
waldo Loureiro, Halo Rossi, Natalia do Vale,
Jacqueline Laurence, Augusto Olímpio, Ivan
de Almeida. Músicas de Antônio Luiz (Ton-
ga). Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (275-3346). De 3o a 6a, às
21 h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom.,
às 18h e 21 h30m. Ingressos de 3° a dom., a
CrS 200,00 e CrS 100,00, estudantes, Inci-
dente fortuito e embaraçoso dá início a uma
surpreendente ascensão social de um casal.

O DESPERTAR DA PRIMAVERA — Texto de
Frank Wedekind. Dir. de Paulo Reis. Com
Zezé Polessa, Daniel Dantas, Eduardo Lago,
Fábio Junqueira, Maria Padilha, Marília
Martins, Miguel Falabella, Paulo Renato Bra-
ga, Rosane Gofman. Teatro Opinião. Rua
Siqueira Campos, 143 (235-2119). De 4° a
domingo, às 21h30m. Ingressos 4a a CrS
50,00, 5° a CrS 80,00, 6° e dom., a CrS
100,00 e sáb., a CrS 150,00. Remontagem
de um excelente espetáculo do ano passado,
no.quaLumgrande-textoalemão do início do
século é usado para analisar poeticamente
os dores do despertar do adolescente para a
vida adulta.

AFINAL, UMA MULHER DE NEGÓCIOS —
Texto de R. W. Fassbinder. Dir. de Walter
Shorlies. Com Renata Sorrah, Ney Latorraca,
Monah Delacy, Germano Filho, Demo Mar-
quês. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 2° (274-9895). 2o e 3a, às
21 h30m, de 4° a sáb, às 17h. Ingressos 2a e
3°, a CrS 150,00 e CrS 80,00, estudantes, 4a,
CrS 80,00 e CrS 40,00, estudantes e de 5a a
sáb, a CrS 120,00 e CrS 60,00, estudantes.
Inspirada no episódio verídico de uma mu-
lher que, no século passado, decapitado
após envenenar 14 pessoas, a peça analisa
as contradições e os conflitos do condição
feminina.

HOMEM E HOMEM — Texto de Bertolt Brech.
Dir. de Ivan de Albuquerque. Com Rubens
Corrêa, Emiliano Queiroz, üsyla Ribeiro, Lina
Fróes, Davi Pinheiro, Marcus Alvisi, Ricardo
Maurício, Humberto Batista.Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). De
4o a 6° e domingo, às 21h30m, sáb, às
20h30m e 22h30m. Ingressos a CrS 150,00 e
CrS 100,00, estudantes. De como um pacífico
estivador pode ser transformado num feroz e
bem-sucedido soldado.

COMO TESTAR A FIDELIDADE DAS MULHE-
RES — Comédia de João Bethencourt. Dir. do
autor. Com Aríete Sales, Felipe Wagner,
Carvalhinho, Elcio Romar, Camilo Bevilac-
qua. Teatro Copacabana, Av. Copacabana,
327 (257-1818 R. Teatro). 4° e 6a, às
21Ji30m, 5°, às 17h e 21 h30m, sáb, às 20h e
22h30m, dom, às 18h e 21h30m. Ingressos
4°, 5a e dom (2° sessão), a CrS 200,00 e CrS
100,00, estudantes, vesp. de 5°, a CrS 80,00,
6°, e dom (1° sessão), a CrS 200,00, sáb., a
CrS 250,00. Um marido siciliano que se
acredita enganado recorre ao teste de Cor-
niggio, velha tradição do local, para averi-
guar a fidelidade da esposa.

EM ALGUM LUGAR FORA DESSE MUNDO —
Texto "de José Wilker. Dir. de Aderbal Júnior.
Com Sadi Cabral, Catalina Bonaky, Maria
Helena Imbassahy, João Moita. Teatro do
Centro Cultural Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63. De 4° a sáb., às 21h30m,
dom., às 18h30m e 21h30m. Ingressos de
4a, a CrS 70,00, 5° e a 6° e dom., a CrS
150,00 e CrS 100,00, estudantes e sáb., a
CrS 180,00 e CrS 120,00, estudantes. A
solidão e o vazio da vida de uma família
incapaz de abrir as janelas para o mundo do
lado de fora do seu refúgio.

CAAIBATE — Texto e dir. de Benjamin San-
tos. Mús. de Miltinho. Com AthenodoroRibei-
ro, Carlos Adier, Otoniel Serra, Olivia Hime,

Margo Abi-Ramio, Lúcio Lewin, Edith Poncee
outros. Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). De 3° a sáb., às
21 h30m e 22h30m e dom. òi 21 h. Ingressos
a CrS 150 e CrS 100, estudantes. A destrui-
ção, no sec. XVIII, da progressista sociedade
dos Setes Povos das Missões Delos exércitos
de Portugal e da Espanha. Até dia 10 de
fevereiro.

COSTINHA ENTRANDO NA ABERTURA —
Texto de Emanoel Rodrigues, José Sampaio,
Jorge Murad e Lauretti Guzzardi. Com o
cômico Costinha. Teatro Serrador, Rua Sena-
dor Dantas, 13 (232-8531). De 4°. a 6°., às
21h30m, sób. às 20h30m e 22h30m, dom.,
às 18h30m e 21h30m. Ingressos de 4°. a
sáb. a CrS 150,00, dom. a CrS 150,00 e CrS
100,00, estudantes. Até dia 10 de fevereiro.

PATO COM LARANJA — Comédia de Wil-
liam Douglas Home. Dlr. de Adolfo Celi. Com
Paulo Autran, Suzana Vieira, Márcio de
Lucas, Karln Rodrigues, Rosita Tomás Lopes.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(221 -4484). Ç)e 4° a 6°, às 21 hl5m, sáb., às
20h e 22h30m, e dom., às 17h e 20h.
Ingressos 4° e 5°, a CrS 250,00 e Cr$ 120,00,
estudantes, 6° e sáb., a CrS 250,00 e dom., a
CrS 250,00 e CrS 120,00, estudantes. A
esposa que pretende abandonar o marido
por um amante mais jovem arrepende-se no
meio do caminho.

A MÃE DÁGUA — Texto e direção de Rai-
mundo Alberto. Com Altamira Massula, Fer-
nando Penna Roza, Frank Freitas, Lúcio Per-

"QUANTO MAIS GENTE", NA TIJUCA

A 

Interessante produção do
grupo Dla-a-Dia Quanto
Mais Gente Souber Melhor,
recentemente criada em
curta temporada no Teatro

Experimental Cacilda Becker, volta ho-
je ao cartaz, agora no Teatro Sesc da
Tijuca. Valorizada por duas candidatu-
ras finalistas ao recém-decidido Troféu
Mambembe — João Siqueira como au-
tor, e o ator Jackson Leal como revela-

ção — Quanto Mais Gente Souber
Melhor é uma inteligente e muitas vezes
divertida tentativa de jogar um foco de
luz critica e desmistlflcadora sobre relê-
vantes aspectos do nosso recente passa-
do. Eliminadas, como se sabe que fo-
ram, algumas redundâncias que alonga-
vam desnecessariamente o trabalho, o
espetáculo deve estar agora ainda mais
agradável e ágil do que na sua bem-
sucedida temporada inicial. (Y.M.).

mambembão 80

UM PÁSSARO
QUE SEMEIA

VIDA
Yan Michalski

UM ESPETÁCULO
DE POUCA

CONTESTAÇÃO
Macksen Luiz

T
Gralha Fali

.DOS sabemos da fundamen-
tal importância do teatro de
bonecos na tradição do tea-
tro popular no Nordeste.
Mas só agora, através de E a

GralEa Falou, do grupo Gralha Azul de
Lages, tomamos conhecimento de uma
experiência bela e significativa que está
sendo levada adiante, no mesmo senti-
do, no Sul. Como todo verdadeiro teatro
popular, esta é uma fábula moral, que
parte dos problemas concretos que o
povo sofre na carne—no caso, a destrui-
ção da rica natureza da regiáo pela açào
predatória dos interesses econômicos—
transforma a luta contra esses proble-
mas em poesia, e investiga as possibili-
dades de uma solução conforme o inte-
resse comunitário.

Esta última parte é a única algo
insatisfatória no simples e claro texto
de Hector Grillo, pois a solução propôs-
ta é mágica demais (no sentido pejorati-
vo que Boal atribui ao adjetivo) para
constituir um desfecho politicamente
defensável da denúncia que a peça lan-
ça. Mas esta objeção é irrelevante dian-
te da inspiração poética e eficácia pietó-
rica da encenação. Como diretor, Grillo
cria um universo de uma fantasia como-
vente, no qual bonecos, atores e masca-
ras, assim como gente, bichos e árvores,
convivem com toda naturalidade, mas
cuja fantasia nunca se distância da rea-
lidade. Algumas figuras, alguns movi-
mentos e algumas soluções de marca-
ção são de uma densidade poética ad-
mirável. Sob certos aspectos—estilo do
humor, brincadeiras com as palavras,
ritmo da fala — o trabalho de Grillo
lembra o de no Krugli, a tal ponto que
me pergunto se nâo existiria, por trás da
arte de ambos, uma tradição comum
argentina. Mas este parentesco não im-
pede o espetáculo de construir uma
linguagem muito pessoal, para cuja
densidade de clima é essencial á sono-
plastia de J.P. Barreto Leite.

É pena que a emoção que'essa lin-
guagem projeta sobre a platéia seja
atenuada pela excessivamente centrali-
zadora presença que Grillo diretor atri-
bui ao ator Grillo. Bom mímico, Grillo
tem seu potencial comunicativo dimi-
nuido por graves problemas de prosódia
e emissão, e uma distribuição mais
equitativa do texto entre os atores valo-
rizaria muito o espetáculo.

NO 

começo do século, o episó-
dio da Campanha do Con-
testado, ocorrido entre San-
ta Catarina e Paraná e que
lançou 20 mil pessoas à

guerra contra as oligarquias rurais e os
interesses internacionais na regiáo, ins-
creveu-se na Historia paralela do Bra-
sil. Episódio secundário para a História
oficial, a Campanha do Contestado é
agora transformada por Romário José
Borelli em matéria teatral em O Contes-
tado. O grande mérito do texto de Bo-
relll está na sua capacidade de narrar
um fato histórico sem se atrelar a desa-
gradáveis didatlsmos ou a aulas drama-
ticas. Esquivando-se dessas armadi-
lhas, o autor construiu uma peça na
qual os melhores momentos são as con-
versas dos camponeses sulistas, a rique-
za dos casos contados e a preciosa pes-
quisa de linguagem Mas, como estrutu-
ra teatral, O Contestado náo entusias-
ma. Excessivamente óbvio na narrati-
va, pesado no desenvolvimento drama-
tico e antigo em sua concepção, O Con-
testado apenas traz um sopro alentador
no tratamento da Historia. É pouco em
relação a um acontecimento tão rico em
sinais de que na Historia náo oficial do
Brasil, o homem brasileiro está bem
distante da cordialidade. O aspecto
messiânico da Campanha, por exemplo,
está apenas parcialmente exposto em
cena, enquanto os personagens do po-
der, contraponto necessário, são meras
referências.

O espetáculo dirigido por Emilio Di
Biasi não colabora com o texto, jã que o
sobrecarrega de obviedade e de peso,
tornando-o intolerável no segundo ato.
O Contestado, apesar do profissionalis-
mo dos atores — ainda que numa linha
de interpretação, bem tradicional — da
qualidade da iluminação e de alguns
figurinos é adereços de bom desenho,
assinados por Luiz Afonso Butigo, su-
cumbe à sua concepção datada. A pró-
pria utilização da música que poderia
atenuar o ritmo lento funciona ao rever-
so. Também ela é dura e tensa, lembran-
do espetáculo de protestos mal digeri-
dos. Com um pouco mais de ousadia, o
Teatro de Comédia do Paraná poderia
ter dinamizado o texto de Borelli e
evitado o tédio de um espetáculo rígido
e tradicional.

A próxima semana

ENCERRAMENTO DO PROJETO

A 

semana que vem marca o
encerramento do Projeto
Mambembão, que durante
cinco semanas animou con-
sideravelmente o panorama

teatral. E creio poder recomendar desde
já um dos dois espetáculos que o Mam-
bembâo guardou para a sua sobremesa,
pois já tive a alegria de vè-lo e de
emocionar-me com ele. Refiro-me a O
Auto das Sete Luas de Barro, que o
grupo Folguedo de Arte Popular de
Caruaru estará mostrando no Teatro
Glauce Rocha.

O autor e diretor do espetáculo, Vital
Santos, que há 10 anos vem animando,
à frente do seu grupo, e com uma impe-
cável coerência, a vida teatral de Cama-
ru, conheceu de perto um dos filhos
mais ilustres daquela cidade pernambu-
cana, o extraordinário ceramista Vitali-
no. Para homenagear sua memória, no
ano em que Vitalino, se estivesse vivo,
estaria comemorando seu 70° aniversá-
rio, Vital Santos resolveu dedicar-lhe
um espetáculo, e escreveu esse Auto das
Sete Luas de Barro, cuja poesia já co-
meça pelo titulo. Trata-se de uma bio-
grafia algo romanceada de Vitalino,
mas cujo alcance ultrapassa a figura do
homenageado, para mostrar, segundo
informa o grupo "o problema do artista
popular do Nordeste, seja da cerâmica,
da viola, da literatura de cordel, do
mamulengo, e principalmente a comu-
nidade do Alto do Moura, a seis quilo-
metros de Caruaru, onde vivem até hoje
a mulher e os filhos de Vitalino, com
mais 800 famílias, que se sustentam
exclusivamente do barro". No conta-
giante espetáculo de Vital, dois pontos
a destacar: as esplêndidas músicas de
Jadilson Lourenço, e a maneira pela
qual o diretor compõe quadros vivos
qüe reproduzem as cerâmicas do mes-
tre, contando deste modo a sua vida
através de flagrantes da sua obra.

O espetáculo tem cenografia de Alei-
mar Vólia e Vital Santos, figurinos de
Iva Araújo, adereços de Carlos Sá, ilu-

minaçáo de Manoel Alves, e interpreta-
çào de Antônio Medeiros, Aguinaldo
Melo, Iva Araújo, Tônico Neto, Pinheiro
Júnior, Wellington Ramos, Romualdo
Rodrix, Marlleide Melo, Vadico Vascon-
celos, Cícero Lopes e Rui Azevedo, além
dos músicos Jadilson Lourenço, Carlos
Alves e Braguinha Sá:

Também o outro grupo da semana—
Grupo Teatral Amador Campogranden-
se, que apresentará no Teatro Cacilda
Becker Foi no Belo Sul Mato Grosso —
completa em 80 uma década de traba-
lho, dentro de uma linha que é o "com-
promjsõo com o homem no seu processo
de emancipação e de luta pela liberdade
de viver dignamente como ser humano.
A nossa arma, a nossa ferramenta é o
teatro porque assim foi nossa opção: um
teatro que seja nosso instrumento de
expressão." A autora do texto, Cristina
Mato Grosso, assim define o seu traba-
lho: "A partir de um fato verídico acon-
tecido em Navirai com uma empregada
doméstica que deu à luz no buraco da
casinha, comecei a desenvolver uma
idéia que tomou corpo no texto. Nele
joguei a minha vivência matogrossense
e a linguagem matogrossense da classe
explorada pelos latifundiários e pela
burguesia dominante. A linguagem de
quem vive na terra do gado e passa
fome. A mãe pratica o adultério para
botar comida dentro de casa e aliviar a
fome dos filhos que acham isso muito
natural."

O espetáculo é dirigido por Américo
Calheiros, tem música composta pelas
irmãs Bete e Betinha, que também a
interpretam, junto com Américo Lúcio
Nogueira. Cenários e figurinos do grupo,
iluminação de José Carlos Maidana. No
elenco: Célio Adolfo, Cristina Mato
Grosso, Helena Fernandes, Hélio de Li-
ma, Hilda Alves, Israel de Almeida,'
Marcos Antônio Rodrigues, Sérgio Ca-
lheiros, Soma Maria J. da Silva, Trinda-
de Elias de Souza, Vanderlei Rosa, Wes-
ter de Castro Borges, Wilson Taveira,
Zildo C. de Araújo (Y.M).

nombuco e Roberto Neves. Teatro Santo»
Rodrigut», Ruo Henrique Dios, 25, Rocha. De
6o a dom., às 21 h. Ingressos a CrS 50. Até
dia 2 de marqo.

VERDEVIDA — Texto e dir. rJe Br~io Bonin.
Com Arthur Muhlemberg Jr., Carlos Eduardo
Campo» Filho, Luiz Carlos Nino, Robson Al-
ves, Sônia Santiago, Suely Coelho, Zé Bu-
Ihões. Teatro da CEU Av. Rui Barbosa, 762.
De 5a. o dom., às 19h. Ingressos a CrS
80,00. Um elenco de adolescentes dó o seu
depoimento sobre os problemas da ecologia.

A MANDRÁGORA — Comédia de Maquia-
vel. Direção de Luiz Fernando Lobo. Com o

grupo Boca de Cena: Hubert Aranha, Denise
Barreiros, e Claudia Calmon. Teatro Santo*
Rodrigues, Ruo Henrique Dias, 25, Rocha. De
6° ci dom.; òs 21 h. Ingressos a CrS 40,00 e
20,00, sócios.

QUANTO MAIS GENTE SOUBER MELHOR -
Texto e dir. de João Siqueira. Com Irene
Leonore, Carmen de Castro, Jackson Leal, Zé
Antônio, Jurandir Oliveira, Luzia Fonseca,
Romulo Júnior. Teatro Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (258-8142). De 4o o
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 120,00 e
CrS 60,00, estudantes. Visão satlrico-crltica
dos conflitos de interesses entre trabalhado-
res e esquema dominonte nas últimas déca-
das da História do Brasil.
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Nem só de escolas de samba vive o
carnaval do Rio. Além dos ensaios das
grandes para o desfile da Marquês de Sa-
pucai, os blocos de embalo também se
preparam para as suas apresentações.
Com sambas próprios e muita animação,
esses blocos mantêm o espirito do cama-
vai de rua, que a Riotur também procura
preservar com a promoção de batalhas de
confetes e banhos de mar a fantasia (esta
semana na praia do Lido).
Unidos de Lucas — Ensaia o enredo Fran-
ça, Bumba e Assombração no Maranhão
assinado pelo professor José do Rio e
Roberto Basto em sua sede Rua Lírio
Mauricio da Fonseca em Parada de Lucas.
O bonito samba com que a escola desfilará
na segunda-feira de carnaval na Marquês
de Sapucaí, é de autoria dos compositores
Dito Félix e Geraldo Santa Rita. A Unidos
de Lucas promove neste sábado, na sede
do Olaria A. C, Rua Bariri, A Noite do
Maranhão, animada pelo conjunto Reali-
dade, em homenagem ãs escolas de samba
do grupo A e B. Os Ingressos serão cobra-
dos a Cr$ 100 para os homens e as mulhe-
res terão entrada banca e no decorrer da
festa será sorteado uma TV a cores. As
mesas custam Cr$ 200.
Mangueira — Ensaia o enredo Coisas Nos-
sas de Roberto Paulino, no Palácio do
Samba, na Mangueira, Rua Visconde de
Niterói, às sextas e sábados, a partir das
22h, e os ingressos custam Cr$ 70 para os
homens e Cr$ 10 para as mulheres. Nesta
sexta-feira há programação promovida pe-
Ia Associação dos Divulgadores de Samba
do Rio de Janeiro, quando será escolhida a
mulata show maior. A Mangueira convoca
passistas e destaques da escola a partici-
par do ensaio de alas, todas às quartas-feiras, à partir das 20h.

Imperatriz Leopoldinense — Com o enre-
do O Que Que a Bahia Tem, de Arlindo
Rodrigues, a escola espera vencer o cama-
vai de 1980, tendo no samba de Domingui-
nhos do Estácio e de Darcy do Nascimento
o grande trunfo para o desfile, já que
desponta como um dos mais populares do
carnaval. A Imperatriz realiza os seus en-
saios aos sábados em sua quadra, Rua
Professor Lace, 235, em Ramos, e os ingres-
sos são cobrados a Crt 80, somente aos
homens. Domingo faz ensaio da bateria e
encontro das alas, também na quadra da
escola.
Unidos de Sáo Carlos—A escola do bairro
do Estácio traz para o carnaval de 1980 o
enredo Deixa Falar, em homenagem à
primeira escola de samba do Rio, e tem
samba dos compositores Elinto Pires e
Sidney da Conceição. A Unidos de São
Carlos realiza ensaios às sextas-feiras das
alas e da bateria, se preparando para o
desfile de 1980, com o qual a escola preten-
de permanecer no primeiro grupo. Aos
sábados realiza ensaio do enredo, a partir
das 22h, e os Ingressos são cobrados aos
homens a Cr$ 50. A sede do São Carlos é na
Rua Miguel Frias, 35 — Cidade Nova.

Acadêmicos do Cubango — A escola atra-
ção de Niterói, cinco vezes consecutivas
campeã do primeiro grupo, ensaia às sex-
tas-feiras o enredo Mundo Mágico, dos
carnavalescos Heraldo Faria e Flavinho
Machado, que também são os composito-
res do samba vencedor, no Clube Flumi-
nense de Niterói, Rua Xavier de Brito, 22,
com inicio às 22h. Aos domingos realiza
também ensaios na sede do Fonseca A.C.,
Alameda São Boaventura, 1012, com in-
gressos cobrados a Crt 60 para os homens
e Crt 20 para as mulheres.
Portela—Hoje Tem Marmelada, de Viria-
to Ferreira, é o enredo da escola para o
desfile principal do carnaval de 1980. A
escola azul e branco de Madureira, em
grande escalada para a conquista do titu-
lo, vem realizando os seus ensaios às sex-
tas-feiras em sua sede, Rua Arruda Cama-
ra, 81, com inicio às 22h. Os ingressos
custam Cr$ 60 para os homens e Cr$ 20
para as mulheres. Aos sábados a dose é
dupla: há o tradicional ensaio do Mouris-
co, onde sào cobrados ingressos a Crt 70
para os homens e Crt 30 para as mulheres,
e o ensaio na sede do Campo Grande A. C,
com a presença dos compositores do sam-
ba-enredo, David Corrêa, Norival Reis,
Jorge Macedo e do cantor Jamelão. A
entrada no Campo Grande custa Crt 50
para os homens e Crt 20 para as mulheres.
Aos domingos funciona a Gafieira da Tia
Vicentina, animada pela Banda da Idade
Média do maestro Cipó e mais as presen-
ças de Jamelão e Orlando Barbosa. Os
ingressos para a gafieira custam Crt 50
para os homens e Crt 10 para as mulheres,
na sede da Portela, em Madureira.

UNIDOS 

de Vila Isabel - Sonho
de um Sonho, retirado do poe-
ma de Carlos Drummond de
Andrade, é o enredo da escola
para o carnaval e samba para
o desfile na Marquês de Sapu-

cai, de autoria dos compositores Martinho
da Vila, Rodolfho e Tião Graúna. A Vila

realiza às segundas-feiras gafieira rom o
conjunto Peter Thomas. Os ingressos para
a gafieira custam Cr$ 70 para os homens.
Às terças-feiras há reunião da diretoria e
dos presidentes de alas, a partir das 21h,
além de O Pandeirão, roda de samba pro-
movida pela ala dos compositores, e às
quartas baile-show, com o conjunto Copa
7, também a partir das 21 h. Nas quintas
sáo realizados os ensaios das alas, sob o
comando de Paulo Francisco na bateria.
Às sextas faz a sua tradicional roda de
samba Casa de Bamba, promoção de Ge-
meu, apresentada por Barblnha e animada
pelo conjunto Os Batuqueiros. Os ingres-
sos são cobrados aos homens a CrS 100 e as
mulheres tém entrada franca: início às
22h. Sábado há ensaio do enredo, também
a partir das 22h, com os ingressos a Crt 50,
cobrados somente aos homens, e aos do-
mingos, à tarde, ensaio da bateria-mirim
com grito de carnaval. A entrada é franca.
A quadra da Unidos de Vila Isabel fica na
Rua Barão de São Francisco, 236.
Mocidade Independente de Padre Miguel
—Com o enredo Tropicália Maravilha, de
Fernando Pinto, a escola campeã do últi-
mo carnaval está empenhada na conquis-
ta do bl e se prepara com otimismo para o
desfile na Marquês de Sapucaí. Às quintas
realiza-se o Io Festival de Sambas Autènti-
cos, ate 14 de fevereiro, com prêmios esti-
pulados em Crt 150 mil, além de direito a
gravação aos primeiros colocados. Sexta-
feira é dia de roda de samba na sede do
Bangu A C, Rua Cònego de Vasconcelos,
ao preço de Cr$ 50 o ingresso para os
homens. Mulheres grátis. Sábado ensaio
do enredo em sua quadra, Rua Coronel
Tamarino e o preço da entrada é de Cr$ 50,
mas só os homens pagam. Domingo realiza
ensaio das alas e bateria nota 10 de mestre
André com entrada franca. O samba enre-
do a ser cantado pela escola no desfile é de
autoria dos compositores Djalma Santos,
Domenil e Arsénio.
Beija-Flor — Chapeuzinho, Cinderela,
Branca de Neve e os Sete Anões são perso-
nagens infantis do enredo O Sol da Meia-
Noite, Uma Viagem ao Pais das Maravi-
lhas, que Joãozinho Trinta criou para o
desfile da Beija-Flor no carnaval de 1980. A
escola ensaia quinta-feira no clube Santa
Rita, a partir das 21h. Sexta, sábado e
domingo em sua quadra, na Pracinha Wal-
lace Paes Leme. Os ingressos são cobrados
a Cr$ 80. Às segundas-feiras há programa-
ção da ala dos compositores sob o titulo de
Encontro de Pagodeiros na quadra da
escola. Zé do Maranhão é o compositor do
samba-enredo da Beija-Flor.
G.R.B.C Bafo da Onça—Ensaia às sextas-
feiras no Clube Helènico (Ex-Minerva) na
Rua Itapiru, 1305, Rio Comprido, a partir
das 21h. O samba Galinha D'Angola de
Rubens da Mangueira é o carro-chefe do
bloco para os desfiles. Os ingressos sáo
cobrados aos homens a Crt 50 e as mulhe-
res náo pagam.
G.R.B.C. Tigre de Bonsucesso — Realiza
ensaios às sextas, sábados e domingos, a
partir das 20h e a entrada é franca. O Tigre
está incluído nos blocos de embalo que
desfilam na Av. 28 de Setembro. Três sam-
bas foram escolhidos para os desfiles do
bloco: Delírio de um Compositor, autores,
Rui e Rubinho. Vem Quebrar o Pau, de J.
Barcelos, Jorginho e Tatão e b samba de
Luizinho, Samba e Bebida.
G.R.B.C. Eles que Digam —- Promove nes-
te sábado, em sua sede, a grande final para
escolha do samba com o qual o bloco
desfilará no carnaval. A festa está marca-
da para as 21h, com a presença de convida-
dos de outras agremiações. Eles que Di-
gam tem sede na Travessa São Diogo, 4 —
Santo Cristo.
B.C. Os Corujas — Ensaia às sextas, sába-
dos e domingos na Rua Barreiros. Quatro
sambas forma escolhidos e entre eles des-
tacam-se os sambas dos compositores*.
Cosme (Você Vai Ter que Aturar) e João
Cabeludo (A Volta do Bambolé).
Batalha de Confetes — Neste sábado a
batalha de confetes promovida pela Rio-
tur serã realizada na praça do Lido, com
inicio às 20h. A festa terá animação da
Banda da Riotur, do Trio Elétrico, da
Rainha do Carnaval 80, do Rei Momo e de
artistas do rádio e da TV.
Banho de Mar a Fantasia — Domingo, a
partir das 9h, a Riotur promove banho de
mar a fantasia na praia do Lido. Sáo 10
blocos que concorrerão aos prêmios ofere-
cidos: Brinca quem Pode, de Santa Teresa
; Mocidade do Camare, Aventureiros do
Leme, Sangue JovemJtapério de Botafo-
go, Unidos do Cantagalo, Difícil é o Nome,
de Pilares; Baba de Quiabo, Arame de
Ricardo e Unidos da Vila Rica. Os quatro
primeiros colocados receberão CrS 10 mil,
CrS 6 mil, CrS 4 mil e CrS 3 mil. A Riotur
fornece condução e papel crepon para con-
fecção das fantasias dos blocos participan-
tes. Cinco quesitos serào julgados: empol-
gação, bateria, samba, fantasia e adereços
manuais.
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Show
01... TENTAÇÃO •— Show dos cantores e
compositores Zé Ramalho da Paraíba e Jards
Macalé, o Bando da Santa e o grupo Tribo.
Direção de Antônio Chrisóstomo e Toninho
Café. ABI, Ruo Araúio Porto Alegre, 71/ 9°.
Ho|e, òs 21 h. Ingressos a CrS 100,00, em
beneficio do Jornal O Trilho

METADES — Show da cantora e compositora
Lecy Brandão acompanhada de João Nepo-
muceno (violão e cavaquinho), José Maurício
de Paula (contrabaixo), Almir Francisco de
Moura (ritmo), Ana Clarice Kamiliot (piano) e
Ailton Ferreira (bateria). Restaurante do Sete
de Copacabana, Rua Domingos Ferreira,
156. Amanhã, às 21 h. Entrada franca.

BONS TEMPOS, HEIN? - Show do conjunto
MPB4, formado por Magro (vocal, teclados e
percussão), Miltinho(vocal, violão, guitarra e
viola), Ruy (vocal, baixo e violão) e Aquiles
(vocal e percussão). Participação de Bebeto
Castilho (baixo, flouta e percussão) e Mário
Negrão (bateria, flautas e sanfona). Direção
de Benjamin Santos. Texto de Millôr Fernan-
des. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de
Melo Franco, 290 (239-4046). de 3o o dom,
às 21 h30m. Ingressos: normal, de 3o a 5o, a
CrS 200,00, 6o e dom, a CrS 250,00 e sáb, a
CrS 300,00; integração (ingresso e disco), de
3o a 5o, a CrS 350,00, 6a e dom., a CrS
400,00 e sáb., a CrS 450,00, e caminhão,
que estará hoje, das 1 Oh às 16h, enj frente à
Quadra do Império Serrano, Madureira,
amanhã, Pça das Nações, bonsucesso e do-
mingo, na Pça da Paz, Ipanema, vendendo
ingressos a CrS 100,00 (3a a 5o) e CrS 150,00
(6a a dom.), somente mediante apresentação
de identificação do comprador.

JOANNA — Show da cantora e compositora
acompanhada de Ely Arcoverde (teclados),
Ricordo Santos (contrabaixo), Ricardo Lacoan
(guitarra e violão), Wilson Meireles (bateria)
e Cleto (sopro). Direção de Arthur Laranjeira..
Solo Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80."
De 4o a sáb., às 21 h. Ingressos a Cr$ 70,00.
Até dia 9 de fevereiro.

JORGINHO DO IMPÉRIO - Show do cantor
e compositor acompanhado de Vanderley
(contrabaixo), Jorge Maia (bateria), Irapuan
(cavaquinho), Noel (violão), Itamar, João,
Carlinhos e Mauro Passarinho (percussão).
Na segunda parte do espetáculo a Velha
Guarda do Império Serrano, formado pelos
sambistas Mestre Fuleiro, Sebastião Molequi-
nho, Carlinhos Vovô, Tio Hélio, Newton Cam-
polino e Mano Decio da Viola. Sala Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3o a sáb., às
18h30m. Ingressos a CrS 50,00. Até dia 9 de
fevereiro.

TUDO CONTRA, NADA A FAVOR - Show de
rock com o conjunto Bicho da Seda, formado
por Mimi (guitarra), Foguete (voz), Casarin
(teclados), Edinho (bateria) e Marquinhos
(baixo). Appaloosa, Rua Barata Ribeiro, 95.
De 4o, 5o e dom., às 24h e 6o e sáb., às 24h e
2h. Ingressos 4°, 5° e dom., a CrS 150,00 e
6o e sáb., a Cr$ 200,00. Até domingo.

ELIANA: ALÔ, ALÔ 80 — Show de lança-
mento do LP Abandono, da cantora Eliana
Pittman. Acompanhamento de Cezão (bai-
xo), Jorge Autuori (bateria), Marcos Ariel
(flauta e piano), Toninho (guitarra e violão) e
Beto (percussão). Direção de Antônio Chrisós-
tomo. Teatro Alasca, Av. Copacabana, 1241.
De 4o a sáb. às 21h30m, dom, às 19h.
Ingressos 4o e dom, a CrS 150,00 e 6o e sáb,
a CrS 200,00.

SAMBA PURO DA MELHOR QUALIDADE -
Apresentação de Ary do Cavaco, Otacílio e
Rubens da Mangueira. Convidados espe-
ciais: Janaína e Xangô 3a Mangueira.
Acompanhamento do conjunto Sambatop.
Teatro Carlos Gomes, Pç° Tiradentes (222-

7581). De 2o a 6a, às 18h30m. Ingressos a
CrS 50,00. Até dia 8 de fevereiro.

O HUMOR DE SÉRGIO RABELLO - Show do
humorista. Auditório do IBAM, Rua Visconde
Silva, 157, Humaitá. 6o e sáb, às 21h30m,
dom, às 21 h. Ingressos a CrS 200,00.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME —
Show do humorista Jô Soares. Texto de Jô
Soares, Millôr Fernandes, Armando Costa e
José Luís Archanjo. Cenário e iluminação de
Arlindo Rodrigues. Direção de Jô Soares.
Direção musical de Edson Frederico. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 4o a 6o, às 21h30m, sáb., às 20h30m e
22h30m, dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4a
a dom. a CrS 300,00, e vesp. de dom. a CrS
300,00 e CrS 150,00, estudantes.

VIVA VANUSA — Show da Cantora acçmpa-
nhada de Sérgio Sá (teclados), José Álvaro
Gonçalves (baixo), Nelson Pavão (bateria),
Toninho Costa (guitarra) e um trio vocal.
Direção de Arthur Laranjeiras. Teatro da
Galaria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-
8846). De 4o a dom. às 21h30m. Ingressos
de 4o, 5o e dom, a CrS 200,00 e CrS 100,00,
estudantes e 6° e sáb, a 200,00.

A BARCA DA CANTAREIRA — Apresentação
de jazz com o grupo formado por Marcelo
Pascoal (baixo, viola e vocal), Vicente Este-
vam (violão, guitarra e vocal), Newton Golek
(piano e vocal) e Wilson de Souza (bateria e
percussão). Casa do Estudante do Brasil, Pço
Ana Amélia, 9/9°. De 4o a 6a, às 19h, sáb, às
21 h. Ingressos a CrS 70,00. Até amanhã.

NÒS NA CAMA — Show do cantor, composi-
tor e violonista Jucá Chaves. Teatro Clara
Nunes, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). 6o e dom., às 21 h30m. sáb, às 22h.
Ingressos a CrS 500,00, e CrS 250,00 para
professores na 6o e dom.

CHICO TOTAL — Coletânea das melhores
cenas dos espetáculos anteriores do humoris-
ta Chico Anísio. Textos de Chico Anísio,
Arnaud Rodrigues, Ziraldo, Marcos César,
Mario Tupinambó, Nelson Porto, Millôr Fer-
nandes e outros. Cine-Show Madureira, Rua

Carolina Machado, 542 (359-8266). De 5o a
dom., às 21 h. Amanhã, excepcionalmente,
não haverá espetáculo. Ingressos 5a, 6o e
dom. a CrS 150, sáb., a CrS 200.

REVISTA
MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO N»2 — Show
de travestis, com texto e direção de Brigitte
Blair. Com Marlene Casanova, Camile, Ed-
son Farr, Alex Mattos e outros. Teatro Brigitte
Bloir, Rua Miguel Lemos, 51 (236-6343). De
3o a 6a, às 20h30m e 22h30m, sób., às
20hl5m e 22hl5m, dom. às 19hl5m e
21 hl 5m. Ingressos de 3o a 5a, a CrS 120,00
e de 6o a dom. a CrS 150,00.

GAY GIRLS — Revista musical com Veruska,
Maria Leopoldina, Ana Lupez, Theo Monte-
negro, Stella Stevens e La Miranda. Taatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241. 2o, 3a e
dom., às 21 h30m, de 5° a sób, à meia-noite.
Ingressos a CrS 150.

PARA DANÇAR

GRITO DE CARNAVAL 80 - Baile e show
com sambistas das Escolas de Samba Beija-
Flor, Portela, Mangueira e Padre Miguel,
animado por João Roberto Kelly. Pavilhão de
S. Cristóvão. Hoje, às 21 h.

SAMBA FLOR — Música ao vivo para dançar
de 3o a 5o e dom., a partir das 21 h e 6o e
sáb., as 22h, com a orquestra de Raul de
Barros, conjunto Darcy de Paulo e a cantora
Juliana. De 3a a 5o e dom., às 23h e 6o e
sáb., às 24h, o show Brasil am Tempo de
Dança, espetáculo de música e danças folcló-
ricas. Av. Pasteur, 520 (295-1546 e 286-
3044). Ingressos de 3o a 5a e dom., a CrS'
250,00 e 6o e sáb., a CrS 300,00.

SAMBA, MULATAS E CARNAVAL—Show de
5a a sáb., com os cantores e apresentadores
Pedrinho Rodrigues e Demerval Faria, o
quinteto Tumba-Samba, a orquestra do
maestro Vavá e as Mulatas da Década de 80.
A casa abre diariamente, a partir das 19h,
com música ao vivo para dançar com a
cantora Cynthia Joseph. Dom., ao almoço, o
show infantil Circo do Carequinha. Couvert
CrS 35,00. Rincão Gaúcho da Tijuca, Rua

DEPOIS DE SINATRA,
A VAZANTE

Ede 

repente o silêncio. As
parcas estréias da semana
passada ficaram no débito
do temor a Sinatra. Ele se
foi mas a coragem não vól-
tou. Talvez estejam temen-

do o próximo carnaval, a violência nas
cidades, a inflação galopante, o festival
de nostalgia da televisão, o aluguel dos
teatros ou o calor que ainda vai chegar.
Variadas explicações para o mais desa-
nimado periodo do ano que começa hoje
e só vai acabar na quinta-feira. Espera-
mos. As exceções do clima geral são
estas. Hoje, 21h, OL.Tentação Titulo
hermético que deve ter explicações re-
gionais. Por ser um show dos músicos
moradores no bairro de Santa Teresa,
com alguns convidados especiais, em
beneficio do futuro jornal comunitário
bem batizado de O Trilho. A festa será
na Associação Brasileira de Imprensa
com produção de Toninho Café que
também dirige, ao lado de Antônio
Chrysóstomo, um elenco composto por
Zé Ramalho, Macalé, a Banda da Santa,
A Tribo, o próprio Toninho, Aldeone e o
percussionista Oderfla Almeida. Às 22h,

evento opcional e irrestrito. A Ala do
Fan Club Emilinha Borba do Grêmio
Recreativo Escola de Samba Capricho-
sos de Pilares convida V. S* e seus pares
para a monumental Noite da Escanda-
losa. Será realizada na sede da agre-
miação.

Amanhã a atração única é Metades.
Espetáculo já muito testado de Leci
Brandão, direção de Renato Miranda,
que será apresentado no Restaurante
Sesc de Copacabana, às 21h. Que seja
completo.

Segunda e terça-feira, o persistente
grupo chileno Água se apresenta no
Teatro Vannucci, sempre às 21h. O uni-
co disco que fizeram é altamente defen-
sável.

De terça a domingo, no Teatro Ipa-
nema, às 18h30m, um show de artistas
independentes. No vasto, mas não com-
pleto, elenco as presenças de Antônio
Adolfo, Francisco Mário, Luli e Lucinha,
Jaime Além e Nair de Càndia, Luiz
Duarte, Vasco de Brito e Maurício Ta-
pajós. Artista organizado será ouvido. E
acabou. (M.H.D.)

Marquês de Valença, 83 (264-6659). Show
5°, às 22h30m, 6o, às 23b e sáb., às
23h30m. Couvart artístico 2" a 4o e dom., a
CrS 50,00, 5o, a CrS 90,00, 6a, a CrS 110,00
e sáb., a CrS 150,00.
BIERKLAUSE — Apresentação dos conjuntos
de Waldir Calrnon e Trio Mocotó, de 2o a
sab., a partir das 22h ( aberto para jantar a
partir das 19h). Aos domingos, rodo de
sambo com o Trio Mocotó e conjunto Som 7,
mulatas e ritmistas, às 21 h30m. Couvert de
CrS 200,00. Rua Ronald de Carvalho, 55

BIFÃO CABARÉ — Show dos travestis Andréa
Gasparelli, Rodhá, Mabel Luna, Pepita Soa-
res, Laura de Víson e Coralina. Rua Santa
Luzia, 760 (222-9025). Todos os sábados, às
24h. Ingressos a CrS 80,00, e mesa CrS
40,00.

ELITE SUL — Aberta todas as 6o e sab., das
22h às 4h, e dom., das 20h à lh, com
animação da orquestra de Zé Gonzaga e do
conjunto de Silvio Mongol. Rua Bambina, 19,
Botafogo (266-7396). Ingressos a CrS 70,00
para homens, grátis para mulher.

NOITES CARIOCAS — Aberta de 5" a sáb., a
partir das 22h, com música de fita com o
discotecário Dom Pepe. As 24h, apresentação
da orquestra de sopros Metalúrgica Dragões
de Ipanema, sob a regência do maestro
Edson Frederico. Morro da Urca, Av. Pasteur,
520. Ingressos a CrS 250,00.

GRÃNFINAGEM — Aberto~de 
~¥~ãlãb~ 

a
partir das 22h, com orquestra comandada
pelo maestro Carioca e os cantores Jamelão e
Everardo. Av. Rio Branco, 277 (222-3059).
Couvert artístico de 2o a 5o, a CrS 150,00, e
6o e sab., a CrS 200,00.

ELITE BAR DANCINGGUANABÃRA- Aberto
todas as 4°s„ 6"s. e sábs., das 23h às 4h e
doms., das I7h às 3h. Com animação do
conjunto de Sílvio Mongol.- Rua Frei Caneca.
4 (232-3217). ingressos a CrS 80,00, ho-
mem, e CrS 20,00, mulher.

CLUBE RECREATIVO TIRADENTES (Gafieira
do Rio Antigo) — Gafieira animada pela
orquestra Rever-Som e o conjunto regional
Sambossa. Praça Tiradentes, 79 — Io andar.
Funciona 6a e sáb., das 23 às 4h, dom., das
21 h às 2h. Ingressos 6° e sáb. a Cr$ 80,00,
homem, e CrS 20,00, mulher. Dom. a CrS
70,00, homem, e entrada franca para mu-
lher.

GAFIEIRA FLOR-DE-LIS - Aberta de 3o a
dom., o partir dos 1 2h. Música ao vivo com a
orquestra do maestro Cipó e os cantores
Maria Helena, Everaldoe Vitor Hugo. Estrada
do Joá, 150 (322-3911). Ingressos a CrS
150,00, 6° a sáb. a CrS 250,00.

PARA OUVIR
FOSSA — Show da cantora Marisa Gata
Mansa acompanhada de conjunto, à meia-
noite. Música ao vivo com os conjuntos de
Ivan El Jaick e Miguel França, com a partici-
pação da cantora Ivani de Morais, a partir
das 22h. Dom., a partir das 21 h, Sempra aos
domingos, com Ivan El-Jaick e seus convida-
dos. Rua Ronald de Carvalho, 55 (235-7727
• 237-1521). Couvert de CrS 200,00.

LE CLUB — Bar e restaurante aberto de
diariamente, a partir das 22h com música ao
vivo com a cantora Helena de Lima, Paulo
Roberto Trio, o cantor Silvio César e o Trio
Mocotó. Todas as 2°s, às 23h, o violonista
Roberto Nascimento e o quarteto Viva Voz.
Rua Rainha Guilhermina, esquina de Gen.
San Martin (294-2915). Couvert de CrS
300.00.
TABASCO — Bar e restaurante com música
ao vivo a cargo do pianista Geraldo Hascya,

aberto a partir das 18h. Rua Gal. San Martin,
435 (267-1965). Sem couvort.

O TECLADO — Aberto de 3" a dom., das 19h
às 4h. Música ao vivo a partir das 22h, com
Edu da Gaita, Johnny Alf (cantor, compositor
e pianista), os cantores Márcio José e Áurea
Martins, com os pianistas Eduardo Prates e
José Maria. Av. Borges de Medeiros, 3207,
Lagoa (266-1901). Couvert de 2o a 5o a CrS
150,00, 6o e sáb. a CrS 200.00.

CLUBE 21 — Aberto diariamente a partir dat
18h. Músicaaovivo 2!h.,comapresentação
de Osmar Milito (piano), acompanhado de
Nilson Malta (contrabaixo), Wayne Magda-
lena (trompete) e os cantores Mareio Lott e
Luci Newell, revezando com o pianista Nil-
son e a cantora Consuelo. Todos os 2°s feiras,
Noite de Jazz. Rua Maria Angélica, 21
Jardim Botânico (286-8338): Sem couvart e
sem consumação mínima.

Artes
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URUBATAN OLIVEIRA NUNES - Pinturas.
Biblioteca Regional da Campo Grand*, Pça.
Thelmo Gonçalves Maia, s/n". De 2° a 6a, das
8h às 18h. Até segunda-feira.

ESCULTURAS—Obras de Pietrina Checcacci,
Franklin, Vlavianos, Toyota, Masumi, Mori-
coni e outros. Galeria Contorno, Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/261. De 2o a sáb. das
lOh às 19h; 5o até às 22h. Até dia 15 de
fevereiro.

FRED WOODS DE LACERDA - Fotografias.
Fomar, Rua S. José, 90/13°. De 2° a 6o, das
9h às 19h. Último dia.

PORTINARI Desenhos, guaches e aquare-
las. Bolsa de Arte, Rua Teixeira de Melo, 53.
De 2o a sáb, das 11 h às 22h. Até dia 12 de
fevereiro.

ROSA BEATRIZ CARBALLO — Aquarelas.
Livraria Noa Noa, Av. Atlântica, 4240. De 2°
a 6o, das 9h às 21 h, sáb, das 9h às 18h. Até
dia 12 de fevereiro.

PINTURAS — Obras de Kuno, Gama, Ban-
deira, Guttman Bicho, Pedreira e outros.
Galeria Espátula, Rua Siqueira Campos,
143/28. De 2° a sáb, das 1 Oh às 22h. Até dia
5 de fevereiro.

VIVA A FOLIA — Fotografias e fantasias
representativas do carnaval carioca. Promo-
ção do Projeto Socialisarte. Centro d* Artes
do Sesc do Tijuca, Rua Barão de Mesquita,
538. Diariamente, das 12h às 21 h. Até dia
15 de fevereiro.

BRANDÃO — Fotografias. Centro Cultural
Paschoal Magno, Campo de S. Bento, Nite-

rói. Diariamente, aas I4h às 22h. Até do-
mingo.

COLETIVA - Obras de Portinari, Ismael
Nieri, Sigaud. Roberto Magalhães e outros.
Galeria Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá,
207/307. De 2° a 6o. das I3h30màs20h. Até
dia 10 de fevereiro.

ZÉ ANDRADE Cerâmicas. Câmara Munici-
pai, Cinelândia. De 2° a 6", das lOh às 17b.
Até dia 12 de fevereiro.

RENATO MHÍÃTJ Pinturas Ga^7*ãtpãna-
ma. Rua Aníbal de Mendonça, 27. De 2° a 6°,
das lOh às 22h. sáb., das lóh às 21 h. Até
dia 11 de fevereiro.

HENRI BAVÍERA Pinturas Ouro Praio Cd-
ledion. Rua Martins Ferreira, 71. De 2° a 6°.
das 9h às 17h30m. Até dio 15 de fevereiro.

LUCILIO DE ALBUQUERQUE Esboços e
estudos. Arquivo Geral da Cidade, Rua Amo-
roso Lima, 15, Cidade Nova. De 2a a 6°, das
lOh às 17h. Alé dia 29 de fevereiro.

ALUIZIO VALE - - Pinturas Museu Nacional
de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. D» 3° a
6°, das 12h30m às 18h, sáb. e dom., das
15h às 18h. Até dia 24 de fevereiro.

FANTASIAS DA CIDADE Projetos de Adir
Botelho, David Ribeiro e Fernando Santoro
para a decoração de carnaval da Cidade.
Café des Arts, Hotel Méridien, Av. Atlântica,

020. Diariamente, das 1 Oh òs 20h. Até dia
II de fevereiro.

COLETIVA Obras de Bianco, Pedro Bruno,
Marquetli, Inimá, Jenner e outros. Galeria
Bahiart, Rua Carlos Góis, 234. De 2" a 6a, das

1 Oh às 22h, sáb., das lOh às 13h.

COLETIVA - Obras de Adilson Santos, Laz-
zarini, EduCarollo, Romanelll eoutros. Gala-
rio Signo, Rua Vise. de Pira|á, 580/114. D* 2°
a 6o, das 10h òs 21h30m, sáb., das lOhàs
13h.

COLETIVA - Obras de Sérgio Telles, Bianco,
José Paulo, José Mana e outros. Galeria
Lebreton, Rua Vise. de Pirajá, 550. De 2o a 6o,
das lOh às 22h, sáb., das lOh às 18h.

SERIGRAFIAS DO ACERVO - Obras de
Abelardo Zaluar, Ana Leticia, Ana Maria
Maiolino, Carlos Vergara, Coutinho Serpa e
outros. Museu da Imagem t do Som, Pça. Rui
Barbosa, 1. De 3° a dom., das 13h às I7h.
Até dia 29 de fevereiro.

HELIOS SEELINGUER Pinturas e guaches.
Museu Histórico da Cidade, Estrada de Santa
Marinha, s/n°. De 3° a 6o, dos 13h às I7h,
sáb. e dom., dos 11 li às 17h. Até dia 3 d»
março.

Aonde levar as crianças
COM PANOS E LENDAS — Musical de José
Geraldo Rocha e Vladimir Capella. Direção
de Ivan Merlino e Vladimir Capella. Com
Marco Miranda, Nadia Carvalho, Otávio
César e outros. Teatro Vanueci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/3°. Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 80,00. Bela remontagem
pautada no jogo entre as transformações dos
ppnos que constituem o cenário e o rápido
encadeamento de lendas e cantigas, numa
viagem pelo repertório ficcional popular bra-
sileiro. (F.S.)

APENAS UM CONTO DE FADAS - Texto e
direção de Eduardo Tolentino. Músicas de
Oscar Carrera Jr. Com o Grupo Tapa, Marie-
ne Madeira, Denise Waimberg e Miguel
Falabella. Teatro Glaucio Gill, Pça. Cardeal
Arcoverde, s/n° (237-7003). Sáb. e dom. às
lóh. Ingressos a CrS 60. Espetáculo mágico
onde a memória ocupa a ceno e serve de
palco a uma viagem pela vivência infantil
da ficção e da família. (F.S.).

A FABULOSA FÁBULA, A CIGARRA E A
FORMIGA — Texto de Mario Paris. Direção
de Marcelo Souza. Com o grupo Tempero:
Domingos Nobre, Otávio Coutinho, Anita
Terrana, José Carlos e outros. Teatro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119).
Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 60,00, à
venda também na livraria Murinho, Rua
Vise. de Pirajá, 82, subsolo.

DR. BALTAZAR, O TALENTOSO, NO MUNDO
DA IMAGINAÇÃO, CONTRA DR. DRÁSTICO
— Musical de Neila Tavares. Direção de
Mona Lazar. Música de Luiz Gonzaga Jr.
Com Kátia Farias, Vital Filho, Wagner Fortes
e outros. Teatro da Gávea, Rua Marquês de
S. Vicente, 52/4°. Sáb. e com., às lóh.
Ingressos a Cr$ 70,00.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto e dire-
ção de Jair Pinheiro. Teatro Vanueci, Rua
Marquês de S. Vicente, 52. 6a, às 17h,
Ingressos a CrS 80,00.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Adaptação e
direção de Jane Viana. Teatro da Bolso, Av.
Ataulfo de Paiva, 269 ( 287-0871). 6o, às
lóh. Ingresso a CrS 60,00.

FALA PALHAÇO — Criação coletiva do grupo
Hambu. Com Regina Linhares, Silvia Aderne,
Tarcísio Ortiz, Beto Coimbra e Sérgio Fidalgo.
Teatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão de •
Mesquita, 539. 5= e 6°, às 15h30m. Ingressos
Q Cr$ 30,00. Sáb e dom., às 17h. Ingresos o
CrS 60,00. Com 12 indicações para o Mam-
bembinho, belíssimo espetáculo onde a his-
tória de um grupo de palhaços serve de
contraponto a oportuna reflexão sobre o
trabalho de criação coletiva. (F.S.)

DUVIDE-Ó-DÓ — Texto de Lúcia Coelho e
Caique Botkay. Direção de Lúcia Coelho.
Com o grupo Navegando. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel 400. Sáb. às 17h e dom.,
às 1 óh. Ingressos a CrS 80. Excelente mescla
de atores e bonecos, numa sucessão de
quadros, mercados pela criatividade com
que se transformam os materiais cênicos e se
estabelece uma ligação mágica com o espec-
tador. (F.S.)

CHAPEUZINHO VERMELHO - Texto e dire-
ção de Jair Pinheiro. Taatro Teresa Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb.
e dom., às 16h. Ingresso a Cr$ 70,00

JOÃO E MARIA NA CASA DA BRUXA -
Texto e direção de Jair Pinheiro. Com o grupo
Walt Disney. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 60,00.

PETER PAN CONTRA O CAPITÃO GANCHO,
O PIRATA DA PERNA DE PAU — Produção de
Roberto de Castro. Com o Grupo Carrossel.
Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269
(287-0871). Sáb às 17h. Ingressos a CrS
60,00.

O. MISTERIOSO SEQÜESTRO DO PRÍNCIPE
NÃO SEI — Texto de Jurema Penna. Direção

de Raimundo Reis. Com o grupo Rodete: Lina
Lemos, Nathan de Souza, Beth Mendonça e
outros. Museu Histórico do Estado, Rua Pres.
Pedreira, 78, Ingá, Niterói. Sáb. e dom., às
16h30m. Ingressos a CrS 30,00. Até dia 29
de fevereiro.

OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Texto e direção de Jair Pinheiro. Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (236-
6343). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
60,00.

MULHER MARAVILHA E OS VERDADEIROS

HERÓIS DA PAZ — Direção de Nirinha
Martins. Produção de Marise Mansur. Teatro
de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (287-
0871). De 6o a dom, às 18h. Ingressos a CrS
60,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Texto
e direção de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (236-6343).
Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a CrS 60,00.

QUEM QUER CASAR COM A DONA BARATI-
NHA — Produção de Roberto de Castro. Com
o grupo Carrossel. Teatro de Bolso, Av.

MASCARAS, MÍMICA E DANÇA
Flora Sussekind

E o periodo de férias, a praia e
o verão já se apresentam
como ocasiões particular-
mente propícias para que. a.

^ criança, sem a rigidez dos
horários escolares e a obrigação de ficar
em casa, passe a se ver e ao seu corpo
com outros olhos, dois espetáculos em
cartaz neste final de semana no Rio
talvez possam contribuir nessa com-
preensão das possibilidades de expres-
sào e de jogo com o próprio corpo.
Trata-se do Mummenschanz. que encer-
ra domingo a sua temporada na Sala
Cecilia Meireles, e de In Verano 80,
espetáculo de dança contemporânea
em cartaz no Teatro Ipanema, às 18h,
também até domingo.

Nào se pode falar, em ambos os ca-
sos, de trabalhos dirigidos especialmen-
te ao público infantil. Isso, no entanto,
não impediu que numa das primeiras
apresentações do Mummenschanz no
Rio e diante do silêncio maravilhado de
uma platéia quase inteira de adultos, o
riso de algumas poucas crianças presen-
tes fosse suficiente para transformar
uma atmosfera por demais respeitosa
num relacionamento mais lúdico e des-
contraído com o espetáculo. Torna-se
dificil, portanto, recorrer ao velho mote
de que "criança não entende esse tipo
de coisas" Existe sim uma maneira
diferente de compreender e observar as
transformações por que passa o corpo
humano nesse misto de mímica, dança e
jogo que é o Mummenschanz, por parte
dos espectadores infantis. Importante,
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Mummenschanz, programa indicado para crianças, somente até
domingo na Sala Cecília Meireles

sobretudo, que a alguém educado desde
pequeno a gerir o seu corpo de maneira
burocrática, seja dada a oportunidade
de ver o que acontece quando se deixa
esse corpo falar.

Escovar os dentes, andar bem eretu
sentar no lugar marcado, nâo encostar
muito nas pessoas: tudo isso se aprende
desde cedo. Assim como a usar a masca-
ra da criança bem-comportada, limpi-
nha e obediente, cujos passos, falas e

gestos costumam estar teleguiados por
uma fantasia adulta de criança. Dessa
maneira, o comportamento infantil vai
sendo moldado minuciosamente, como
se o corpo não lhe pertencesse e servisse
apenas para um cuprimento normativo
de gestos sempre idèntidof.^O prazer
experimentado pela criança com espe-
tâculos de mímica e dança aponta, por-
tanto, para a possibilidade de se substi-
tuir essa infindável repetição de gestos
cotidianos por um uso imprevisível e

cômico do corpo. Longe da estrita deli-
mitação do que é ou não uma boa
postura, do que é um corpo limpo ou
sujo, bonito ou feio, no Mummenschanz
até mesmo os contornos humanos dos
corpos de Marc Thompson, Claudia
Weiss e Marc Olson por vezes se perdem
em meio a posturas estranhas, panos
elásticos e máscaras. E os corpos dos
três mímicos vão se convertendo em
palco para uma série de transformações
que variam de formas abstratas a em-
briões, animais e homens que no lugar
do rosto apresentam mascaras substi-
tuiveis a todo instante. Toma-se assim
o corpo, um espaço capaz de imprevisi-
veis e constantes modificações. Assim
como o próprio espetáculo do Mum-
menschanz e In Verano 80 oscilam entre
a dança e a pantomima. Em In Verano
80. por exemplo, há performances, co-
mo a de Michel Robin em Gnomo Ciga-
no, mais próximas da mímica e nume-
ros de dança como o do Grupo Coringa
ou o Paso Doble, de Vera Lopes e Leila
Nobre.

Em espetáculos como Mummens-
chanz e In Verano 80, ao invés da cen-
tralizaçâo que costuma ocorrer do inte-
resse do espectador no material verbal,
passa-se a olhar também para os artis-
tas como corpos, como palavras dança-
das e não apenas como veiculos anima-
dos de um texto. Da mesma maneira,
fica com os espectadores a possibilida-
de de tentarem fazer um uso menos

. disciplinado e mais transgressor do cor-
po. Ou, no que se refere ao espectador
infantil, a possibilidade de se ampliar,
de um lado, a compreensão dos recursos
expressivos do próprio corpo e, de ou-
tro, a experiência estética da criança.

Ataulto de Paiva, 269 (287-0871). Dom., às
17h. Ingressos a CrS 60,00.

O MUNDO ENCANTADO DE OZ - Texto de
Petersen. Direção de Guilherme Osty. Com
Guilherme Osly, Nei ly Greccoe Celi Moreira.
Teatro Municipal dt Niterói, Rua 15 de

Novembro, 35 (719-1554). Sáb. e dom. às

lóh. Ingressos a CrS 60,00. Até dia 24 dt
fevereiro.

PATINHO FEIO CONTRA O GAVIÃO PA-

PA-TUDO — Produçáo de Roberto de Castro.

Com o grupo Carrossel. Teatro da Bolso. Av.
Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871), 6° feira às

7h. Ingressos a CrS 60.

FESTIVAL DE PALHAÇOS — Texto e direção
de Dilu Mello. Teatro de Bolso. Av. Ataulfo

de Paiva, 269 (287-0871). De 6o a dom., às
15h. Ingressos a CrS 60.

EMJLIA, SACI E VISCONDE CONTRA ASTÍ-
RIX, O GAULÉS — Musical com texto e

direção de William Guimarães. Com Carla

Vanessa, Evans Brito, Araújo Guerra e outros.

Teatro Alaska, —¦ Av. Copocabano. 1241

(247-9842). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 50.

ALICE NO PAlS DAS MARAVILHAS — Texlo e

direção de Jair Pinheiro. Teatro Teresa Ra-

quei, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119).
Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a Cr$ 70.

SUPER-HERÓIS CONTRA MULHER GATO E

CIA. — Musical com texto e direção da
William Guimarães. Com Fabiana Gouveio,

Wagner José, Solange Gouveia e Paulo de

Oliveira. Teatro Alasca. Av. Copacabana
1.241. Sáb. edom., às 17h. ingressos a CrS
50.

PLANETÁRIO - Programação sábado e do-
mingo às lóh, AmiguinhoSol, paro crianças
de quatro a sete unos, às I 7h O Universo em
que Vivemos, para crianças de oito a 12
anos, àb '8h30m Do Geocentrismo ao Ht-
liocentrismo, para adolescentes e adultos.
Av. Pe. Leonel Franca, 240, Gávea. Ingressos
a CrS 3.00
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EXCELENTE ***** MUITO BOM *** BOM '** REGULAR * RUIM

7.30'£
45 0
50 2

Manhã
-Mobral.
-Teltcuno 2° Grau.

O Despertar da Fé.

8:00 oa
20 \J
30 e
35 2

45 a

-TVE.
Inglês com Fisk.
Telecurso 2° Grau (reprise).

-Jesus, a Verdade Que Li-
berra.

-Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
Don Quixote, (reprise).

| 9:05. [5]
15 H
45 y

10:15
10:30

O
45 0

-Caminhos da vida. Reli-
gioso.
Filmoteca Global.
Pastor Samuel. Religioso.

-Clube 700. Religioso.

-Mobral
Pullman Jr. (reprise).

-Nossa Terra, Nossa Gente.
Educativo.
Globinho (reprise).
Flipper (reprise).

11:00 0a —O Mundo Animal. Do-
cumentário.

[7] — Braddy «Ws. Seriado.
O — Aventuras aos Quatro Ven-

• tos. Seriado.
15 [3 — Agropecuária em Foco. In-

formativo.
IQ — Cozinhando com Arte.

30 3 —A Feiticeira. Comédia.
3 —A Conquista. Novela didá-

tica.
O —Jornal da Manhã. Serviço

com Aizita Nascimento, ho-
róscopo com Zora Yonara e

_ . noticiário.
45 0 —Rede Fluminense de Noti-

Tarde
12.00 Q —Globo Cor Especial. Dese-

nhos: Os Flinstones, Banbam
e Pedrrta.

-Ducal no* Esportes.
-Desenhos.

A Pantera Cor-de-Rosa. De-
senho.

-Mary Tyler Moore — Se-
riado.

-Jornal do Rio. Noticiário.
-O Vira-Lata. Desenho.
-Aqui e Agora. Show e Jor-

nalismo.
Bandeirantes Esporte. Noti-

ciário esportivo.

o
15 Q

20 rg3o in
35 [5

45 m

1.00 m —Globo Esporte.
[5 —Jornal Bandeirantes (1°

edição).
O — Ben, o Urso Amigo. Seriado

de aventura.
15 H —Hoje. Noticiário e entrevistas

com Sônia Ataria e Lígia
Maria.

Q —Programa Roberto Milost.
Noticiário social.

30 [7] —Programa Edna Savaget.
Atualidades femininas.

O — Johnny Quest. Desenho.

2.00 0 — A Sombra dos Laranjais. Re-
prise da novela adaptada da
obra de Viriato Correia. Dir.
de Herval Rossano.

O — Don Pixote. Desenho.
30 O — Gato Félix. Desenho.
45 [3 —Sessão da Tarde. Filme:

Sem Talento Para Matar.

3.00 Q

30 O

- A Pantera Cor-de-Rosa. De-
senho.

-Xênia e Você. Feminino.
-Pica-Pau. Desenho.

4.00 O —A Turma do Pica-Pau. De-
senho.

05 H] —Ginástica. Aula com a prof
Yara Vaz.

30 __0 — Shazan, Xerife e Cia. Di-
nheiro Perigoso.

[5] — Olimpíada da Música Popu-
lar Brasileira.

3 — Desenhos.
0 — Maguila, o Gorila. Desenho.

35 21 —Telecurso 2* Grau.
50 (3 —Cine Viagem. Filmes de vá-

rios paises.

5.00 13 — HB 79 — Farttasmino. De-
senho.

13 — Pullman Jr. Programa infan-
til apresentado por Luciana
Savaget.

O —Popeye. Desenho.
10 (3 — Era uma Vez... Programa de

literatura infantil. Hoje: O
Caçador de Lobisomem (con-
tinuação).

15 [3 —Globinho. Noticiário infantil
com Paula Saldanha.

25 [3 —Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
Dom Quixote. Reprise.

30 [3 — Turma do Lambe-lambe. In-
fantil com Daniel Azulay.

3 —Batman: Seriado.
0 —Os Jetsons. Desenho.

45 [5] —A Hora da Aventuro. Filme:
Túnel do Tempo.

Noite

05

'6.00 
[3 —Os Biônicos. Cyborg. Se-

riado.
Johnny Quest. Desenho.
Olhai os Lírios do Campo.

Novela adaptada por Geral-
do Vietri da obra de Érico
Veríssimo. Dir. de Herval
Rossano. Com Cláudio Mar-
zo, Nívea Maria e outros. ¦
Sitio do Pica-Pau-Amarelo.

O Minotaura. Reprise.
A Turma do Pica-Pau.
Gemini Man. Seriado.
Jornal da* Sete. Telejornal
local.
Drácula. Novela de Rubens

Euvald Filho. Direção de Attí-
lio Riccó. Com Rubens de Fal-
co, Bruna Lombardi e Isabel
Ribeiro.

30 0

45
50

O
0
H
cg

7.00 E -Mobral
0 —Marron Glacé. Novela de

Cassiano Gabus Mendes.
Dir. de Gracindo Jr. Com Li-
ma Duarte, Yara Cortes e
Armando Bogus.

(3 — Pé-de-Vento. Novela de Be-
nedito Ruy Barbosa. Dir. de
Arlindo Silva. Com Nuno

Leal Maia, Beth Mendes, Dio-
nisio Azevedo, Ester Goes,
Edney Glovenazzi e outros.

20 (3 —Joãoda Silva. Novela didá-
tica.

40 S — RTN Nacional. Telejornal.
45 O —Pica-Pau. Desenho.
50 (3 —Jornal Nacional. Telejornal.

8.00 (3 —A Conquista. Novela didá-
tica.

[3—0 Todo-Poderoso. Novela
de Clóvis Levy e José Sofiotte
Filho. Com Eduardo Torna-
ghi, Jorge Dória, Kate Han-
sen e outros.

[TJ —Sessão Banguo-Bangue.
Gunsmoke.

[3 —Como Salvar Meu Casamen-
to. Novela de Carlos Lombar-
di, Ney Marcondes e Edy Li-
ma. Dir. de Attílio Riccó. Com
Nicette Bruno, Adriano Reis e
Beth Goulart.

15 3 —Os Gigantes. Novela de
Lauro César Muniz. Dir. de
Régis Cardoso. Com Tarcísio
Meira, Dina Sfat e Francisco
Cuoco.

9.00 [3 —Contraponto. Especial de
Carnaval. Hoje: Escola de
Samba Acadêmicos do Sal-
gueiro.

3 —Sexta Super. Hoje: Cinema
Especial. O Pirata. Destino*
Cruzado*. (1° parte).

[5] — O Profeta, Novela de Ivany

Ribeiro. Reprise
[3 — Moaeir Franco Show. Música

e humor.
O —Sessão das Nove. Filme.-

Joaquim Murieta.

10.00 [3 —Clube do* Artista*. Com Air-
ton e Lolita Rodrigues.

13 —Arquivo Confidencial. Se-
riado.

10 0 — Minuto Olímpico.
15 Ej —Festival 15 Anos. Hoje: Gio-

bo Repórter Ciência. Três
Vida*.

11.00 13 —Jornal Bandeirantes.
O — Barnaby Jones. Seriado.

15 3 —Jornal da Globo.
30 [3 —Cinema na Madrugada. Fil-

me: Guerra de Contraban-
distas.

35 3 —Festival de Sucessos. Filme:
Margie.

Madrugada
0.00 [3, —Teatro Dois. Hoje: A Dama

de Copas e o Rei de Cuba, de
Timochenco Wehbi. Com
Consuelo Leandro, Lúcia Mel-
lo e Guilherme Correia.

[3 — Informe Financeiro.'
05 3 —Cinema de Arte. Filme: A

Carroça.
1.35 3 — Baretta. Seriado.
2.35 3 — Kojak. Seriado.

As novelas
Resumo das novelas apresentadas nas televisões do Rio

A Tupi náo forneceu os resumos de suas
novelas.
Olhai os Lírios do Campo, TV Globo,
18h05m — Felipe expulsa Simáo e náo lhe
diz onde está Dora. Isabel diz que ele
chegou depois de Eunice. Felipe sabe que
é mentira. Eunice vai ao hospital procurar
Eugênio. Ela ouve Mário perguntar quan-
do será o casamento de Olivia com ele..
tfeixas resolve náo Ir ao almoço na casa de
Ângelo. Depois de sua segunda consulta,
Eugênio vai buscar Olivia para jantar.
Pé-de-vento — A Corrida da Vida, TV
Bandeirantes, 19h—Itamar diz para Ludi-
mila que terminou com Cris e a convida
para sair. Gisele encontra Jucá abraçado
com Fefa e resolve demiti-lo. Ludimila
conta para Itamar que está apaixonada
por Treze Pontos. Cris diz para Gisele que
Edmar lhe dá arrepios. Gisele, para con-
trariar Edmundo, resolve não mais despe-
dir Jucá. André diz para Maria que Jun-
queira pretende que Edmar namore a sua
filha. Treze Pontos vai ao cursinho para se
encontrar com Aninha, mas náo consegue
vê-la. Moacir diz para Edmar que, se Treze
Pontos aparecer no cursinho, irá se arre-
pender. Jurema diz para Ludimila que está
com pena de Qultéria. Enquanto isso ela,
em seu quarto, está escrevendo em seu
diário, e começa a chorar.
Marron Glace, TV Globo, 19h — Zinamente para Andréa, fazendo com que eladesconfie de que está namorando Luis.Andréa briga com ele. Vanessa assina umafolha branca que Otávio lhe dá, mas, dis-traída, amassa e joga fora. Leonora pro-

cura e náo encontra Andréa no bufê. Nes-
tor tenta falar com Érica, mas ela náo lhe
dá nenhuma importância. Shirley tenta
brigar com Jullano, mas acaba sendo hu-
milhada. Oscar diz a Otávio que sabe que
ele esteve no quarto de Vanessa antes do
casamento.
Os Gigantes, TV Globo, 20hl5m — Dizen-
do que ela náo o ama mais, Paloma pede
que Helena fique com Chico, caso seja
condenada. Ela fica perplexa. Polaco se
entristece com a viagem de Cristina. Ciro
tala com Oswaldo sobre Ana, e acaba
aceitando seu relacionamento com Vânia.
Diana fica com muita raiva e abandona a
Fènix a contragosto. Paloma afirma que
gostaria de ver Fernando e Renata juntos.
Paloma e Eulália voltam para a fazenda.
Paloma vai a julgamento.
O Todo Poderoso TV Bandeirantes, 20h —
Paula náo permite que Linda vá embora
sem falar comCristlano. Ele pergunta qualfoi o resultado do exame. Linda diz quenáo interessa o que Paula tenha dito por-
que sabe que está grávida. Antenor pedeao Padre Campeio a sua opinião sobre
Emmanuel. Linda diz para Cristiano quenão quer mais saber da medicina. Emitia-
nuel tem uma nova visão de Linda, cho-
rando Padre Campeio combina com Em-
manuel voltar a encontrá-lo para conver-
sarem mais sobre suas curas. Emmanuel
entra em contato com Linda e ela lhe diz
que quer ficar sozinha. Cris manda Milica
chamar Linda, que se recusa a sair do
quarto. Cristiano resolve arrombar a
porta.

Os filmes de hoje

DIRIGIDO 

por Henry King,
um especialista em filmes
românticos que tem a seu
crédito um dos maiores su-
cessos comerciais mundiais

«da década de 50 (Suplício de ama Sau-
¦dade), Margie é uma crônica senümen-
tal narrada com fluência e bom gosto, e¦com momentos de envolvente nostal-
igia. Além da admirável fotografia a co-
ires de Charles Clark, a cançáo-titulo,
'que serve de leit-motif, recebeu um
'belíssimo arranjo de Alfred Newman e
•Jeanne Crain, os olhos mais sonhadores
'de Hollywood, tem uma interpretação
'cativante. Um filme para todas as ida-'des. Produção tcheca nunca exibida nos'cinemas brasileiros, A Carroça, é obra'de um realizador que despertou a aten-
'çáo da critica francesa em meados da'década de 60 com uma obra original,
Viva a República. É provável que Ko-
'car do Vidne transcenda o seu caráter
'de drama de guerra e enverede pela
Iproblemática existencial Vale conferir.
'Será exibido com som original e legen-
'das em português. (Hugo Oomez)

SEM TALENTO PARA MATAR
TV Globo — 14h45m

(The Gazebo) — Produção norte-
americana de 1959, dirigida por George
Marshall. Elenco: Glenn Ford, Debbie
Reynolds, Cari Reiner, Doro Mehande,
Bert Freed, John McGiver, Mabel Al-
bertson, Martin Landau. Preto e
branco.

** Escritor de tetevfeáo (Ford) planeja
assassinar o homem que chantagia sua
mulher (Reynolds), mas sua inabilida-
de faz fracassar no último momento um
plano que parecia infalível.

JOAQUIM MURIETTA
TV Studios - 21h

(Joaquln Murietta) — Produçáo norte-
americana de 1968, dirigida por Earl
Bellamy. Elenco: Ricardo Montalban,
Slim Pickens, Jim McMullan, Roosevelt
Grier, Earl Holliman, Ina Baliu, Antho-
ny Caruso, Armando Silvestre. Colo-
rido.
***** Despojado de suas terras na Cali-
fórnia, em 1840» Murietta (Montalban)
junta-se a um grupo de aventureiros
contratados para escoltar a mulher
(Balin) de seu -fazendeiro mexicano até
Sab Francisco. Ao descobrir que este
roubou uma madona de ouro para eus-
tear a viagem, tenta devolve-la, mas
torna-se malvisto aos olhos de seus
companheiros de viagem.

GUERRA DE CONTRABANDISTAS
TV Bandeirantes — 23h30m

(The Moonshine War) — Produçáo nor-
te-americana de 1970, dirigida por Ri-
chard Quine. Elenco: Patrick
McGoohan, Richard Widmark, Alan Al-
da, Lee Hazlewood, Harry Carey Jr.,

_______ Kf- _¦
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Debbie Reynolds em Sem
Talento para Matar (canal 4,

14h45m)

Suzanne Zenor, Will Geer, Joe Williams.
Colorido.
•• Durante a lei seca, em 1932, um
agente venal (McGoohan) tenta confis-
car barris de uísque de antigo colega de
quartel. Quando nâo consegue seu in-
tento, se associa a um ex-dentista (Wid-
mark), sua namorada (Zenor) e um ca-
panga (Hazlewood), e passa a agir com
violência.

MARGIE
TV Globo - 23h35m

(Margie) — Produção norte-americana
de 1946, dirigida por Henry King. Elen-
co: Jeanne Crain, Glenn Langan, Lynn
Bari, Alan Young, Barbara Lawrence,
Ann Todd, Esther Dale, Hobart Cava-
naugh. Colorido.
Folheando um velho álbum de fotogra-
fias e ao som da canção Margie, máe
(Crain) de uma adolescente conta k
filha passagens de sua juventude: as
relações com avó (Dale), envolvida na
politica, com o pai viúvo (Cavanaugh) e
á paixão frustrada por um professor de
francês (Langan). Inédito.

A CARROÇA
TV Tupi — 0h05m

(Kocar do Vidne) — Produçáo tcheco-
eslovaca de 1966, dirigida por Karel
kachyna. Elenco: Iva Janzurova, Jaro-
mir Hanzlik, Ludek Monzar, Vladimir
Ptaceck, Ivo Niederle, Juri Zak, Adenek
Jarolimek, Ladislav Jasnos. Colorido.
Terminada a n Guerra Mundial, jovem
tcheca segue numa carroça para a fron-
teira austríaca acompanhada de dois
soldados, um austríaco e outro alemão,
este gravemente ferido. Ainda ressenti-
da com a morte do marido, ela tenta
livrar-se dos dois, mas durante o per-
curso seus sentimentos se modificam.
Inédito.

De amanhã

TWilãer e Boi

IÉ8 produções inéditas domi-
nam a programação.

O Jogo da Quinta-Feira é
uma sátira ao casamento,
american-style, com Gene

Wilder e Bob Newhart vivendo dois ma-
ridos espertos que dizem às mulheres
que vão a um jogo de poquer com os
amigos, quando na realidade caem na
farra. Ellen Burstyn, de O Exorcista, e
Cloris Leachman, de A Última Sessão
de Cinema, são as esposas enganadas.

Dirigido por Jonh Huston, o cineasta
de obras vigorosas como O Tesouro de
Sierra Madre e Relíquia Macabra, Ci-
dade das Ilusões é uma fotografia da
decadência humana, personificada por
Stacy Keach, no papel de um pugilista
fracassado que tenta se reerguer. A foto-
grafia crua é de Conrad Hall e a música
de Marvin Hamlisch, o autor de The
Way We Were. um dos carros-chefe de
Barbra Straisand.

Sublime Renúncia é um drama cri-
minai dirigido por Claude Sautet e com
a mesma dupla de atores, Michel Piccoli
e Romy Schneider, de seu filme imedia-
tamente anterior, As Coisas da Vida,
que o consagrou internacionalmente.
Com o passar dos anos, Romy está cada
dia mais bonita e melhor atriz, a única a
conquistar dois César — o equivalente
do Oscar por seus desempenhos no cine-
ma francês.

Com uma filmografia repleta de su-
cessos (Jeiebel, A Carta,. Os Melhores
Anos de Nossa Vida), William Wyler se
aventura pelo western com desenvoltu-
ra e obtém resultados bastante satisfa-
tortos em Da Terra Nascem os Homens.
Burl Ives, que já tivera uma atuação
marcante em Gato em Telhado de Zin-
co Quente, ganhou o Oscar de melhor
ator coadjuvante do ano.

Dirigido por um dos realizadores
mais ativos da televisão, John Llewel-
lyn Moxey, A Coragem e a Paixão conta
o dia-a-dia dos pilotos de provas da
Força Aérea americana. No elenco, o
veterano Vince Edwards, Paul Shenar,
que interpretou o maior empresário da
Broadway de todos os tempos em Zieg-
feld — O Homem e Suas Mulheres, e
Desi Arnaz Jr.. filho de Desi Amaz (in-
tradutor da conga nos Estados Unidos)
e Lucille Bali que se destacou ano pas-
sado como o noivo de O Casamento, de
Altman.

A respeito de Caçada Humana, o
critico americano Rex Reed, em geral
tolerante, disse: "A pior coisa que acon-
teceu ao cinema desde que Lassie inter-
pretou um veterano de guerra com am-
nésla".

Exageros à parte, o filme de Arthur
Penn contém grande dose de violência e
dá excelentes oportunidades a Robert
Redford e Jane Fonda, ambos em inicio
de carreira.

Aventura humorística de espiona-
gem, Onde os Espiões Estão é dirigido
por antigo produtor de filmes de terror
na R.K.O. Pictures e nessa capacidade
tem a seu crédito uma obra-prima: San-
gue de Terror. No elenco: além do sofls-
ticado David Niven, a irmã de Catherine
Deneuve, Francoise Dorléac, que mor-
reu carbonizada num desastre automó-
bilístico. (H. o.)

llh - Canal 6 - Subindo na Vida (AU the
Way up). Britânico (70) de James Taggart,
com Warren Mitchell, Pat Heywood, Elai-
ne Taylor (Cor).
21h30m — Canal 4 — 0 Jogo de Quinta-
feira (ThuncUy-s Game). Americano (71)
de Robert Moore, com Gene Wilder, Ellen
Burstyn, Bob Newhart (Cor).
22hS0—Canal 2—Paraíso de um Homem
(A M__n's Castle). Americano (33)de Frank
Borzage, com Spencer Tracy, Loretta
Young, Glenda Farrell (P&B).
23h05m - Canal 4 — Cidade du Ilusões
(Fat City). Americano (73) de John Huston,
com Stacy Keach, Jeff Bridges, Susan Tyr-
rei (Cor).
23h30m — Canal 6 — Areias do Deserto
(Saneis of the Deeert). Britânico (60) de
John Paddy Carstalrs, com Charlie Drake,
Peter Ame, Sarah Branch (Cor).
24h — Canal 7 — Sublime Renúncia (Max
et les FerralUeurs). Franco-italiano (70) de
Claude Sautet, com Michel Piccoli, Romy
Schneider (Cor).
0h30m — Canal 2 — Da Terra Nascem os
Homens (The Big Country). Americano
(58) de Wllliam Wyler, com Gregory Peck,
Jean Simmons, Burl Ives (Cor).
lh — Canal 4 — A Coragem e a Paixão
(The Courage and the Passlon). America-
no (78) de John Llewellyn Moxey, com
Vince Edwards, Don Meredith (Cor).
zh — Canal 7 — Onde os Espiões Estão
(Wbere the Spies Are). Britânico (65) de
Vai Quest, com David Niven, Francoise
Dorléac (Cor).
3h — Canal 4 — Caçada Humana (The
Chase). Americano (66) de Arthur Penn,
com Marlon Brando, Robert Redford, E.
G. Marshall (Cor).

De domingo

SOB 

a direção de William Well-
man, Fredric March e Janet
Gaynor vivem o trágico ca-
sal da Nasce uma Estrela,
que teria mais duas refllma-

gens: a primeira com Judy Garland,
incomparavelmente superior, e a segun-
da com Barbara Streisand. O roteiro é
de Dorothy Parker, um nome conhecido
das letras americanas, mas a ótica é por
demais ingênua. O fundo musical, pou-
co inspirado, é de Max Steiner, que
compôs a partitura de...E o Vento
Levou.

Ultimo filme de Os Três Patetas, Os
Reis do Faroeste tem no elenco Adam
West, o Robin da série Batman, da
televisão. (H.G)
16h — Canal 4 — Os Reis do Faroeste
(The Outlaws is Corning). Americano
(65) de Norman Maurer, com Os Três
Patetas, Adam West, Nancy Kovacks
(P&B).
18h — Canal 4 — Robin Hood, o Trapa-
lhão da Floresta. Brasileiro (74) de J. B.
Tanko, com Renato Aragão, Dedé San-
tana, Mário Cardoso (cor).
24h — Canal 4 — Nasce uma Estrela (A
Star is Born). Americano (37) de Wil-
liam Wellman, com Fredric March, Ja-
net Gaynor, Adolphe Meivjou (cor).

MINGUADAS ATRAÇÕES

A 

Sexta Super, 21h, no ca-
nal 4, é filme mesmo.
Problemas de entressa-
fira. Iam passar uma coi-
sa chamada Vidas Cru-

zadas — A Vida íntima dos Medi-
cos, mas descartaram a ameaça,
que foi substituída por O Pirata-
Destinos Cruzados. O nivel das cru-
ws deve ser o mesmo. Só que o
bucaneiro vem em quatro capítu-
los, que serio exibidos nas outras
super de fevereiro. No mesmo hora-
rio, e deve ser bem melhor, Contra-
ponto, na Educativa, focaliza o ja-
mais muito louvado Salgueiro. No
Festival dos 15 Anos, lógico que na
Globo, às 23hl5m, outra substitui-
çáo. Prometiam o Quebra-Nozes,
mas esta outra reprise já tinha
ultrapassado os limites do contra-
to e, portanto, vai entrar mesmo o
Globo Repórter Ciência intitulado
Três Vidas. Produçáo caseira, pode
passar a saciedade. À meia- noite,
o Teatro Dois continua. Hoje mos-
tra Damas de Copas e o Rei de
Cuba, de Timonchenco Wehbi, ape-
sar do nome é autor nacional, com
direção de Sílvio de Abreu. No
elenco, Consuelo Leandro, Lúcia
Mello, Guilherme Corrêa e José
Parisi.

No minguado sábado, duas noti-

cias. Às 18h, Educativa, o Teatro
Infantil focaliza a música do gene-
ro, com as presenças de Sérgio Ri-
cardo, Carlos Lyra, Ailton Escobar
e o grupo Hombu. As 20h30m, final-
mente, a Globo acaba mesmo com
Os Gigantes. Terminaram todos
com 10 centímetros de estatura.

No domingo, o canal 4 prosse»
gue exibindo filmes dos Trapa-
lhoes no horário das 19b. Quem
quiser que veja Robin Hood e os
Trapalhões da Floresta. Até a Tupi,
só podia ser, entrou nesta marato-
na e, na semana passada, também
transmitiu película do grupo. Da-
qui a pouco derrotam, pela quanti-
dade, o recente festival Frank Si-
natra. No mesmo horário, a esfti-
ziante Educativa inicia Carnaval
80, um programa especial, com co-
bertura dos eventos pré-
carnavalescos do Rio de Janeiro. E
tem? As 22h, as cuícas esquentam
de vez e a mesma estação abando-
na o esporte em favor do Samba
Total. Deve ser o mesmo esquema
com mesa-redonda, só que, agora,
de sumidades carnavalescas como
Fernando Pamplona, João Roberto
Kelly, Martinho da Vila, Sérgio Ca-
bral, Joãozinho Trinta. Evoé.

Maria Helena Dutra

A próxima semana

_________ ____¦§- 'i ^^^Pü

Ângela Leal está no elenco de
Água Viva, que estréia

segunda-feira no 4

apenas, pinçaram edição especial
em homenagem a Villa-Lobos. Às
23h, o melhor titulo de 80 para um
programa de televisão. Momento,
Educativa, exibe Criança, Ano Ze-
ro. É isso ai.

GILBERTO BRAGA
VOLTA, COM "ÁGUA VIVA",

AO HORÁRIO DAS 8

A 

primeira semana de feve-
reiro até que começa
bem mais animada do
que todas as de janeiro.
As 17h, Pullman Jr., da

Bandeirantes, inicia uma progra-
mação carnavalesca para infantes.
Se for apenas caitituagem, será im-
perdoável. No mesmo horário, a
Educativa começa outra história
em Era Uma Vez. Agora, Marcelo,
Marmelo, Martelo, de Ruth de Sou-
za. Só acaba na sexta. Às 20h, todas
as esperanças da Globo se reacen-
dem com o começo da novela Água
Viva, de Gilberto Braga. Em entre-
vista ao excelente boletim da esta-
ção, o autor responde que seu tra-
balho tem "muito amor. Quem vai
assistir à novela das oito sem
amor?" Depois disso, acredito que
qualquer sinopse seja irrelevante.
No absolutamente enorme elenco,
as figuras de Reginaldo Faria, Bet-
ty Faria, voltando depois de ter
atuado no ótimo filme Bye Bye,
Brasil, Raul Cortez, Tetè Medina,
parece que é estréia no gênero, Gló-
ria Pires e Carlos Eduardo Dolabel-
Ia. A direção é compartilhada por
Roberto Talma e Paulo Ubiratan.
Para fazer face à concorrência, que
vem com força, o Todo-Poderoso,
que pouco faz jus ao titulo, manda
ao ar capitulo especial com os con-
vidados Xênia Bier e o sempre lem-
brado, para esta finalidade, Chico
Xavier. Às 21h, a Tupi insiste e
chega à terceira semifinal do Festi-
vai de Carnaval, mais pobre do que
desfile das grandes sociedades. Mas
tem Emilinha Borba. Só que não é
em rede, vai para outras emissoras
em tape. No mesmo horário, e pro-
vavelmente com audiência 10 vezes
maior, a Globo mostra nos seus 15
anos um compacto de Pecado Capi-
tal apresentado por Lima Duarte.
Foi uma boa produção. Também às
21h, a Educativa focaliza em As
Máscaras o humor, através da inu-
sitada figura de Stepan Nercessian
e Sérgio Rabelo. Finalmente, às
23h30m, Semana Um global inicia,
para acabar sábado, a exibição de
King, filme feito para televisão por
Abby Mann sobre Martin luther
King. No elenco, Paulo Winfleld e a
indefectível, para este tipo de pro-
dução, Cicely Tyson e até Tony
Bennett.

Na terça-feira, 21h, É Preciso
Cantar, Educativa, focaliza na sua
programação das escolas o Salguei-
ro e a Vila Isabel. Enfim, uma sema-
na quase especial com o grêmio
tijucano na estação. Às 22hl5m, a
Globo dos 15 anos relembra o re-
centíssimo Homem 80. A apresen-
tação de Dercy Gonçalves é que
pode ser interessante. Às 23h, Dos-
siê na Educativa faz especial sobre
os melhores curtas nacionais e en-
trevista Orlando Bonfim.

Na paupérrima quarta-feira de
sempre, um negócio estranho. No
festival, a Globo, às 22hl5m, faz
retrospectiva do jornalismo do Fan-
tástico. Vão tirar água da pedra. As
lembranças, provavelmente escas-
sas, serão apresentadas por Regina
Duarte. Na quinta, 21h, náo tem
Chico Anísio. Está de férias. Mere-
ce. Em seu lugar, a previsível repri-
se de Roberto Carlos Especial. No
mesmo horário, a colombina Edu-
cativa faz em Arte de A a Z um
outro especial de carnaval. Haja
assunto. Às 22hl0m, na Globo, nos
15 anos, Concertos Internacionais.
De seu lado brasileiro, me parece
constituído de cinco programas

Rádio Jornal
do Brasil

FM
Estéreo

ZYD-460
99,7MHz

A programação de música clássica
para hoje é a seguinte:

FM-ESTÉREO — 102.9 MHz

hhii
Di-triamont* elo» 6h at 2h

HOJE

20 h — Concerto em Dó Menor,
para Oboé e Orquestra de Cordas, de
Benedetto Marcello (Luclen Debray
— 10:30); Fantasias, Op. 116, de
Brahms (Gilels — 21:21); Sinfonia n*
3, de Mahler (contralto Maureen For-
rester, Coros e Orquestra do Concert-
gebouw, regência de Bernard Hai-
.ink — lh34m); Trio com Piano n* 34,
em Mi Maior, de Haydn (Beaux Arts
—11:20); Sinfonia em Mi Menor, WQ
177, de C. Ph. E. Bach (Leppard —
11:00); Fantasia Concertante, em Si
Bemol Maior, para Piano e Orques-
tra, de Bohuslav Martinu (Margrit
Weber e Kubelik — 21:40).

AAAANHÃ

20h — Suite de Danças, de Tiel-
man Susato (Collegium Aureum —
11:45); Sonata n° S, em D6 Maior, de
Oaluppi, (Benedetti-Michelangeli —
14:20); Suite Don Quixote, de Tele-
mann (Münchinger —14:20); Sonata
n* 1, em Ré Menor, para Violino e
Piano, Op. 75, de Saint-Saens (Hei-
fetz e Brooks Smith—21:20); Psyché,
de César Franck (Orquestra de Paris
e Barenboim — 23:27); Quinteto em
Mi Bemol, para Piano e Cordas, OP.
44, de Schumann (Serkin e Quarteto
Budapest — 29:28); Requiem, de Gil-
ies (Fremaux — 44:55); Floréal, de
milko Kelemen (Slothouwer -r
10:00).
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O Bife de Ouro mantém a tradição do Copacabana Palace num

ambiente claro e solar

ROTEIRO TURÍSTICO
GASTRONÔMICO

L

NÁO 

são restaurantes pro-
priamente turísticos,
mas pela localização e
pelo serviço atraem mui-
tos dos visitantes do Rio.

A categoria do Bife de Ouro, a boa
comida do Candido's ou a festa
permanente do Garota de Ipanema
são referências importantes na
geografia turístico-gastronômica
da cidade que devem ser explora-
das também pelos nativos.

CANDIDO'S (Rua Barros de Alar-
cão, 352, Pedra de Guaratiba Tel.:
395-2007 e 395-1630). O restaurante
foi inaugurado em 1928 como Re-
creio da Pedra e somente há 10
anos recebeu o nome atual, mas
sempre com as mesmas caracteris-
ticas, servindo frutos do mar. Insta-
lado numa casa antiga, com deco-
ração rústica, está dividido em um
salão interno, com 16 mesas e um
jardim, com outras 16 mesas. Ao ar
livre se pode permanecer em trajes
de banho, funcionando também co-
mo bar, onde o mais pedido são as
batidas da casa (abacaxi, melão,
maracujá, coco e limão), a Cr$ 50 e
os tirá-gostos (casquinha de siri, a
Cr$ 75, casquinha de caranguejo, a
Cr$ 95, bolinho dé bacalhau, a Cr$
80, camarão frito, a Cr$ 295, casqui-
nha de santola, a Cr$ 425, e casqui-
nha de siri patola (para duas pes-
soas), a Cr$ 395. O estacionamento
é fácil, aceita todos os cheques, mas
dos cartões de crédito somente o
Dinefs. Abre para almoço e jantar,
de 2a a 6a, das 12h às 21h, sáb., até
lh e dom, até às 20h30m Sábado e
domingo para o almoço é necessá-
rio fazer reservas por telefone. A
casa aceita encomenda de pratos,
mas só entrega a domicilio um mi-
nimo de 20 refeições. Há ainda um
serviço de banquetes, que pode ser
utilizado dentro e fora do restau-
rante. O couvert é farto, custa Cr$
80 e inclui: torradas, pão, biscoito,
manteiga, picles, mexilhão, legu-
mes, ovo de codorna, manjuba frita
e azeitona recheada com anchova.
Do cardápio com os pratos de fru-
tos do mar as novidades deste ve-
rão são: Escalopes Marinhos no Ar-
roz de Açafrão (mexilhões chilenos
grandes), a Cr$ 395, Filé de Congro
ao Molho de Camarão (peixe argen-
tino), a Cr$ 345 e Arroz e Almejas
(vôngole chileno), a Cr$ 345. Há
ainda as muquecas de lagosta, a
Cr$ 545, de santola, a Cr$ 415, de
siri, a Cr$ 295, de camarão, a Cr$
345, siri patola, a Cr$ 395 e peixe a
Cr$ 215 e os pratos já comuns no
cardápio. Para quem nào quiser
frutos do mar a casa sugere três
pratos de carne:

Escalope ao Molho Madeira, Stro-
gonoff e Mignon à Francesa, todos
a Cr$ 195. Como sobremesa o res-
taurante serve: Ovos Moles, Doei-
nho do Céu, doces, tortas, frutas e
sorvete, todos a Cr$ 60. Para acom-
panhar os crustáceos e peixes há
opção dos seguintes vinhos bran-
cos: os nacionais Chateau Chan-
don, Liebefraumilch e San Michel, a
Cr$ 155, os portugueses Cave São
João a Cr$ 475 e Frei João Bairrada,
a Cr$ 435.

GAROTA DE IPANEMA (Rua
Montenegro, 49 — Ipanema. Tel.:
287-0641)— O bar, antes conhecido
como Veloso, existe há mais de 40
anos numa esquina famosa: Monte-
negro e Prudente de Morais. A par-
tir de 1967 mudou o nome para
Garota de Ipanema em função da
música de Vinícius e Jobim que, diz
a crônica carioca, foi composta em
uma das suas mesas, inspirada nu-
ma normalista ipanemense. Como
decoração figura com destaque
uma reprodução ampliada da parti-
tura assinada pelo poeta e o mães-
tro. Simplicidade é o primeiro man-
damento da casa freqüentada por
banhistas, turistas e boêmios que
se espalham pela varanda e calçada
onde podem ser vistas algumas me-
sas com tampo de mármore, rema-
nescentes do antigo botequim. A
capacidade do restaurante é impôs-
sivel de medir porque as mesas

(mais ou menos 40) estão sempre
lotadas com cadeiras extras e o
local é um conhecido ponto de en-
contro, onde tradicionalmente se
reunia a Banda de Ipanema, no
carnaval. Abre diariamente das 9h
às 4h, mas nos fins de semana o
fechamento depende da saida do
último freguês. Aceita cheques mas
não recebe cartões de crédito e pre-
para refeições para viagem em em-
balagens metálicas. O principal ser-
viço da casa é o chope sempre gela-
do e uma série de tira-gostos como
acompanhamento, mas no cardá-
pio constam alguns pratos frios,
além de filés e frutos do mar. Como
sugestão podem ser indicados o Fi-
lé Mignon à Garota; com batata
palha, petit-pois, presunto, cebola,
ovo e palmito que custa Cr$ 180, o
Churrasco à Montenegro, com ba-
tata, tomate, pimentão, presunto,
ovo, petit-pois e palmito, por Cr$
160, o Camarão à Dorê com Arroz à
Grega, Ci$ 280, e a Salada de Baca-
lhau com Feijão Fradinho, Cr$ 180.
A relação de tira-gostos é bem
maior e inclui, entre outros, os Boli-
nhos de Bacalhau (Cr$ 80), o Fran-
go à Passarinho (Cr$ 90), o Camarão
à Paulista (Cr$ 250) e o Provolone à
Milanesa (Cr$ 100). O chope, quecusta Cr$ 18, é a bebida mais consu-
mida, seguida da caipirinha (Cr$ 40)
ou caipiríssima (Cr$ 55) mas a rela-
ção de bebidas inclui drinques de
vários tipos, vinhos nacionais e im-
portados e uísques: os nacionais
com preços entre Cr$ 55 e Ci$ 75, a
dose, e os importados com preçosentre Cr$ 140 e Cr$ 170.

BIFE DE OURO/ COPACABANA
PALACE HOTEL (Av. Atlântica, 1
702 — Copacabana. Tel.: 257-1818)
— Restaurante tão tradicional co-
mo o hotel, inaugurado em 1922,
passou por uma reforma, permane-
cendo fechado um ano e meio e
reabrindo em 1972, com capacidade
para 72 pessoas. O restaurante fun-
ciona à direita do bar, tem ao cen-
tro uma fonte de água decorativa e
as paredes são revestidas de vidro
pintado em listras verdes e bran-
cas. Abre diariamente para almoço,
de 12h30m às 15h e para jantar, das
19h às 23h, a música é de fita e
aceita cheques e todos os cartões
de crédito. Não tem estacionamen-
to próprio nem manobreiro, mas é
fácil encontrar uma vaga para o
carro no calçadão. O maltre Edmil-
son indica como sugestões de en-
trada o Coquetel de Camarão (Cr$
500), o Abacate ao Vinagrete (Cr$
80), o Melão com Presunto (Cr$ 120)
e o Fundo de Alcachofra ao Vina-
grete (Cr$ 120). Há vários cremes e
sopas e os preços variam entre Cr$
80 e Cr$ 100. Os pratos de carne tèm
um preço único de Cr$ 250 e podem
ser indicados como especialidades
da casa o Steatt Diana, o Steak
Siberiana, o Picadinho da Casa e o
Steak aa Poivre. Os pratos com
frango também têm um preço único
de Cr$ 210 e as sugestões são o
Frango ao Molho Curry, o Supremo
de Frango à Ia Kiev e o Poulet à Ia
Brochei Lagosta, camarão, badejo
e haddock são os frutos do mar que
constam do cardápio e as sugestões
do maltre são a Lagosta ao Termi-
dor (Cr$ 700), Camarão à Mary
Stuart (Cr$ 550), Badejo à Belle
Meunière (Cr$ 260) e o Haddock
Pochè com Molho de Manteiga (&$
300). No verão são muito solicitadas
as saladas salgadas misturadas
com frutas e creme de leite como a
Astória, Princesa ou Waldorf que
têm preços entre Cr$ 100 e Cr$ 150.
As sobremesas podem ser o Crèpe
Suzette (Cr$ 140) ou Pêssego Mélba
(Cr$ 70), além de toda a patisserie
francesa que vai à mesa em um
carrinho, com vários tipos de tortas,
e doces e preço de Cr$ 60. A bebida
mais procurada é o vinho que custa
entre Cr$ 250 e Cr$ 300, as marcas
nacionais entre Cr$ 450 e Cr$ 600, as
marcas chilenas. O preço das doses
de uísque é de Cr$ 100, o nacional e
Cr$ 200, o importado.

Portas
antigas com

vidros
fornecem ao
Cosmopolita

muita
luminosidade,
compondo a

paisagem
urbana e

•f sentimental
da Lapa
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Joaquim Tunas Souto, proprietário há 29 anos do
restaurante, assegura que a qualidade da cozinha se mantém

inalterada

ENTRE 

a erudita Sala Ceei-
lia Meireles e a efusão do
Cabaré Casanova, na
Travessa do Mosqueira,
4, encontra-se um dos úl-

timos vestígios da Lapa antiga: o
restaurante Cosmopolita. Funcio-
nando desde maio de 1925, o Cos-
mopolita foi fundado por um espa-
nhol, antigo garçom da Rotisserie
America, hoje desaparecida, espe-
cializando-se em cozinha espanhola
com algumas variações portugue-
sas. O Cosmopolita desde então te-
ve vários apelidos: Raimundo, no-
me do primeiro proprietário; Arran-
ca, em homenagem a um dos geren-
tes que, numa briga na Rua Frei
Caneca, arrancou o trilho do bonde
para se defender; e Senadinho, em
conseqüência da grande freqüência
de senadores que vinham do faleci-
do Palácio Monroe para almoçar lá.

Joaquim Tunas Souto, espanhol
da Galícia e atual proprietário, está
no restaurante há 29'anos, e assegu-
ra que a "comida continua tão boa
como no início" e que "os cozinhei-
ros, a alma dos restaurantes, estão
há mais tempo que ele na casa. A
qualidade da nossa cozinha, do nos-
so chope e da nossa clientela conti-
nua a mesma".

— O prato mais famoso do Cos-
mopolita é o filé alho e óleo, com
fritas à portuguesa. E na nossa
clientela contamos com pessoas co-
mo o Senador Daniel Krieger e o
editor José Olympio, além de visi-
tantes ilustres como o ex-Primeiro
Ministro português Mário Soares.

É fácil constatar a qualidade da
comida, sobretudo do cozido à es-
panhola e do filé a Oswaldo Ara-
nha, este no alho e óleo, com bata-
tas fritas e farofa, que são os pratos
fartos e saborosos. Tuüas Souto
aconselha também o presunto tipo
italiano como entrada, acompanha-
do de chope.

No momento em que o carioca
redescobre os botequins sofistica-
dos como opção de comida caseira
e barata, é curioso constatar que o
Rio conserva ainda alguns dos seus
antigos restaurantes de tradição
ibérica com variações brasileiras. E
o Cosmopolita, diferente da maio-
ria dos congêneres, funciona 12 ho-
ras por dia, de 1 lh às 23h, só fechan-
do três dias por ano: 25 de dezem-
bro, Io de janeiro e na quarta-feira
de cinzas.

Os preços dos pratos estáo em
torno de Cr$ 170, aumentando um

pouco em relação ao polvo e aos
camarões. O bacalhau também é
um pouco mais caro, cerca de Cr$
200. A simpatia dos garçons co-
proprietários o Cosmopolita foi en-
tregue aos empregados em 1959—é
muito superior a de muitos restau-
rentes de luxo com nomes estran-
geiros que, em troca do ar condicio-
nado enregelante, de molhos som-
brios e de mofo (característica de
locais permanentemente fechados),
cobram preços para argentino ver."O Cosmopolita é uma família que
trabalha unida", diz Joaquim Tu-
nas, o que é verificado pela maneira
como o freguês é tratado.

O cardápio está escrito somente
em português e seus pratos são
draconianos no que diz respeito a
nomes afrancesados, além do que a
decoração é simples e o local areja-
do: substituíram os azulejos da pa-
rede,"durante uma reforma neces-
sária", por paredes não táo lumino-
sas, mas que não quebram o equili-
brio, a claridade e o fresco da casa.

Segundo uma tradição que, se
originalmente náo era nativa, pas-
sou a sê-lo^o Cosmopolita mantém

o prato do dia. Segundas-feiras é
dia de lombo a mineira com feijão
manteiga; terça, osso buco, costele-
ta de vitela confarroz de forno;
quarta, cabrito assado com bróco-
lis; quinta, carne-seca assada com
tutu a mineira e na sexta-feira, ba-
calhau com grão de bico. No flm de
semana, respectivamente no sába-
do e no domingo, são servidos coà-
do especial e dobradinha com grão
de bico.

O poeta Dante Milano, freqüen-
tador da Lapa ao lado de Portinari,
escolheu o Cosmopolita recente-
mente para o relançamento de um
dos seus livros. É notório que todo o
casario que cerca a Sala Cecília
Meireles está condenado, Cosmo-
polita Incluído. Visitar este restau-
rante, além da certeza de se comer
bem, é uma demonstração de revê-
rência às tradições da cidade, que o
poeta Milano soube preservar e os
seus freqüentadores mais fiéis pro-
curam manter vivas.

Bares
COQUETÉIS DE VERÃO

Um dos três bares do Caesar Park
Ipanema, na Av. Vieira Souto, o Petro-
nius, está criando novidades para o
verão. Já está funcionando com uma
bar-maid poliglota e, além disso, lança
dois coquetéis — Luar do Leblon e Ipa-
nema Tropical—especialidades do bar-
man Roque. Aberto das 9h às 2h, o bar
terá horário mais prolongado durante o
carnaval.

Há 13 anos como barman, Roque
explica que a elaboração de um novo
coquetel leva em média uma semana.
Nessa fase de pesquisa, todos os ingre-
dientes são minuciosamente pesados e
experimentados. A segunda fase, mais
decorativa, é a busca das cores e do
perfume, que na opinião de Roque de-
vem ser naturais, evitando-se, sempre
que possível, as misturas químicas.

SOLARIUM BAR (Rua General Venán-
cio Flores, 171 — Leblon) — Entre plan-
tas e espelhos, a casa dedica a maior
parte de seu espaço para o restaurante,
tendo apenas dez lugares para serviço
de bar. São aceitos cheques e todos os
cartões de crédito. Os uísques são servi-
dos por Cr$ 150, o importado de primei-
ra linha; os drinques nacionais, como a
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caipirinha, por exemplo, por Cr$ 50 e os
diversos coquetéis por Cr$ 50 ou Cr$ 60.
Entre os tira-gostos pode-se escolher a
castanha de caju, o filé aperitivo e diver-
sos tipos de queijos, todos por cerca de
Cr$ 50. O bar mantém música ao vivo,
com Flávio ao piano, e o horário de
funcionamento é das 12h à lh.

BAR CHALAÇA (Rua do Russel, 632,
Hotel Glória, Tel: 205-7272) - O bar
procura conservar o antigo luxo do
hotel. As paredes sâo forradas de velu-
do vermelho, bem como as cadeiras, já o
teto e o tapete são negros. Entre suas
dependências há um reservado com lu-
gar para 1S0 pessoas, onde o negro é
substituído pelo cinza combinando com
o vermelho. O bar tem um piano com
música ao vivo e uma pequena pista de
dança. Suas bebidas incluem coquetéis
e long drinks, dos quais se destaca o
Gloria's Punch (uma variação do Plan-
ters Punch). Todos os drinques são
acompanhados de castanha de caju,
azeitonas e amendoins. Os preços para
os coquetéis sáo 80, o mais barato, e 250,
o mais caro; já os uísques custam Crt
90, o nacional e Cri 120 a Cri 270 o
importado. Há também tira-gostos a

Cri 120 (filezinho cortado na faca) e a
Crt 250 (Jüezinhos com batatas e quei-
jo). O bar funciona das 12h à meia-noite,
aceitando cheque e cartões de crédito.

TOP OF THE LEME (Av. Atlântica,
656, Leme Palace Hotel. Tel: 275-8080) -
Funcionando no décimo sétimo andar
do Leme Palace, o Top of the Leme
oferece vista panorâmica da praia para
aqueles que estão sentados no bar e de
algumas mesas. A decoração é de cor
bege com veludo e couro. Além das
cadeiras do bar há também mesas com
poltronas aconchegantes. O ar refrige-
rado é dos mais fortes e o bar tem
musica ambiente. São servidos todos os
coquetéis convencionais, da caipirinha
ao Cingapure Sling, ao preço de Crt 70.
Os uísques são de quatro preços: o
nacional simples Ort 60 e o de luxo
(Teachei^s) Crt 100, o escocês custa Crt
160 o comum e Crt 200 o de luxo. Todos
os drinques são acompanhados de ba-
tatas fritas, castanha de caju e amen-
doim. Os tira-gostos custam Crt 195
(churrasquinho e salsichas enroladas
com bacon) e Crt 160 (croquetes). O bor
funciona das 17h até às 2h e aceita
cheques especiais e cartões de crédito.


