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TEMPO

Claro, com névoa
úmida pela ma*
nhã. Temperatura
estável. Máxima:
29,1 (Bangu). Mi-
nima: 14 (Alto da
Boa Vista). (Ma-
pas no Caderno
de Classificados).

PREÇOS, VENDA AVUlSAt
Estado de Rio de Janeiro:

Dlaa úteis . . .
Domingos . . .
Minas Gerais:

Dia» úteis . . .
Domingos . . ,

Outros Estadas:

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Dias úteis . . . Cr$
Domingos . . . Cr$

6,00
6,00

6,00
7,00

10,00
11,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio e Niterói): Tel. 264-6807

3 meses .
6 meses . .

. Cr$ 500,00

. Cr$ 880,00

Sio Paulo (CAPITAI):

3 meses .. .. Cc$ 780,00
6 meses . . . . Cr$ 1 440,00

Vitória - ES

3 meses , ') Cr$ 660,00
6 meses , , .. Cr$ 1 200,00

Postal, via terrestre em todo
e território nacional:

3 meses ¦ ,,. Cr$ 560,00
6 meses . .. . Cr$ 960,00

Postal, via aérea, em todo o
território nacional:

3 meses .. .. Cr$ 660,00
ó meses . . .. Cr$ 1 200,00

EXTERIOR - Via aérea: Amé-

rica Central, América do Nor-

te, Portugal e Espanha:

3 meses . . . US$ 207.00
ó meses . . . US$ 414.00
1 ano US$ 823.00

América do Sul:

3 meses . . . US$ 150.00
6 meses . . . US$ 300.00
1 ano ..... US$ 600.00

Demais países:

3 meses . . . US$ 304.00
6 meses . . . US$ 608.00
V ano US$ 1 216.00

VIA MARÍTIMA América,

Portugal • Espanha:

3 meses . . . US$ 41.00
6 meses . . . US$ 82.00
1 ano US$ 164.00

Demais países:

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

58.00
116.00
232.00

'510
ACHADOS

£ PERDIDOS

A FIRMA - Sociedade Austro
Brasileira Aços Alpine Montan
Ltda, para efeito de seu Cance-
lamento de Registro no Conse-
iho Regional dos Represenlan-
tes Comerciais no" Estado do
Rio de Janeiro, pela cessação
das atividades de Represen-
taçÕes, comunica a quem inte-
ressar o extravio de seu Cartão
Protocolo de Registro sob o
n? 8.067/66.

ACHA-SE Extraviado o livro n9
10 registro de Empregados da

firma Casa Condor Imp. S/A.
Rua Almirante Baltazar, 333.
Tel. 228-7054, Autenticado na
DRT-RJ, em 16.3.79.

EXTRAVIOU-SE - Titulo e car-
feira social do late Clube do
Rio de Janeiro em nome de
Geraldo tuciano Rezende P«-
«ira. Te!. 227-2835.

EXTRAVIOU-SE - Guia 247440
do Dep. Compulsório de Via-
gen» p/ o exterior. 238-8267.

EXTRAVIOU a carteira social do
late Clube do Rio de Janeiro,
em nome de DINAH SANTOS
SAMPAIO. Tell. 270-4391.

ESCRITURA E DOCTOS. - Per-
deu-se de GERSON G. PINTO.
Telefonar p/ GIL. 249-8721.
Grafifica-se.

EXTRAVIOU-SE - O comprovan-
te do deposito restítuivel n°
376433, no valor de Cr$
22.000,00 vencimento em 18-
5/79, efetuado por Pierre Henrl
Lucie, CPF 023796437-68, no
Banco do Brasil, Ag. Metr. N.
S. da Paz, RJ

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

AGENCIA MINEIRA -
Dispõe de empregados
domésticos com refe-
rências sólidas. Damos
prazo de adaptação e
contrato que garante
ficarem 6 meses.
236-1891, 256-9526.

AGENCIA AMIGA DO
BEBÊ seleciona e ofe-
rece babás práticas, es-
pecializadas enf (as)
acomp. Todas c/ refs.
idôneas. T. 236-3336.

AG. ALEMÃ D. OLGA
— Há 19 anos oferece
cozinh., cop., babá, arr.
Av. Copa, 534/ 402.
Sede própria 235-1022
e 235-1024. Use-nos.
A BEM SERVIR - Sele-
ciona empregados do-
mestiços c/ referências,
e garantia. 257-5333.

Anera dos Rtli - Folo de Luís Carlos Dsvld
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O General Figueiredo e o Ministro César Cais (D) visitaram a usina nuclear

Fidel desembarca Angra-3 não
no México e cria vai ficar ao
crise de Governo lado da 1 € 2

Três Ministros mexicanos —
Santiago Roel (Exterior), Jesus
Reyes (Interior) e Ricardo Garcia
(Planejamento e Orçamento) — re-
nunciaram aos cargos menos de 24
horas antes da** chegada ao país de
Fidel Castro, chamado de persona-
gem do século pelo Presidente José
López Portillo durante a recepção na
Ilha de Cozumel.

Castro disse ao chegar que fazia
.apenas uma visita de amigo: "Não
viemos ao México fazer nenhum pe-
dido material, não viemos buscar pe-
tróleo ou gás, coisa agora muito em
moda no mundo", o que foi conside-
rado como uma referência às visitas
ao México dos Presidentes Carter
e Giscard çTEstaing. (Página 14)

Administrador do
Centro quer ruas
mais coloridas

Administrador Regional do Cen.
tro, Max Sztajn, pretende pintar as
lojas e edifícios comerciais em cores
mais alegres, para trazer de volta a
alegria de 2 milhões de pessoas que
circulam diariamente na área. Para
tanto, iniciou campanha junto a au-
toridades e comerciantes.

Ontem ele esteve na Rua da Ca-
rioca, onde, em conversa com a dire-
toria da Sarca (Sociedade dos Ami-
gos da Rua da Carioca), informou
sobre medidas que pretende tomar:
limpar e fechar terrenos baldios,
consertar calçadas e fiscalizar
melhor o cumprimento nos pra-
zos de obras públicas. (Página 4)

O local onde será construída a
usina nuclear Angra-3 será definido
dentro de dois meses e poderá ser
próximo da praia de Itaorna, embo-
ra não ao lado de Angra-1 e Angra-2.
A informação foi prestada ontem,
durante a visita que o Presidente
João Baptista de Figueiredo fez à
Central Nuclear Almirante Álvaro Al-
berto, em Angra dos Reis, pelo Minis-
tro das Minas e Energia César Cais.

No encontro que o Presidente te-
ve com técnicos em assuntos nuclea-
res, quatro assuntos foram tratados:
segurança dos reatores, coordenação
entre as instituições que participam
do programa nuclear, aperfeiçoa-
mento dos recursos humanos neces-
sários ao programa e a transferên-
cia da tecnologia a ser usada.

Em Brasília, depondo na CPI so-
bre o Acordo Nuclear, . o Professor
Mário Schemberg declarou ontem
que "as reservas hidrelétricas brasi-
leiras são suficientes para atender às
necessidades do país nos próximos 30
anos, e que, gastar bilhões de dóla-
res com energia nuclear é "frear o
desenvolvimento interno, e onerar a
já intolerável dívida externa".

Na Argentina, a interrupção do
funcionamento da Usina Nuclear
Atucha-1, única em funcionamento
na América Latina, agravou a situa-
ção do abastecimento ao país. Há
corte de energia em várias cidades
argentinas e a principal hidrelétrica,
El Chocon, está com suas águas
abaixo do nível normal (Página 7)

Governo autoriza OLP
a funcionar no Brasil

A OLP (Organização para Liber-
tação da Palestina) será autorizada,
em breve, a instalar um escritório de
representação em Brasilia, conforme
dispõe o Comunicado Conjunto da
visita ao Brasil da missão iraquiana,
chefiada pelo Vice-Presidente Taha
Ma'Arouf, a ser divulgado hoje.

O Itamarati informou que o Bra-
sil reconheceu a OLP em 1975, quan-
do votou, na ONU, a favor da moção
que a declarou representante legíti-
ma dó povo palestino. Trata-se, ago-
ra, de cumprir o formalismo diplo-
mático, autorizando a instalação do
escritório.

A representação deverá ficar a

Arena defende
eleição direta
mas vota contra

A bancada da Arena no Senado di-
vulga hoje documento em que se decla-
ra favorável às eleições diretas para go-
vernador e vice-govemador. Depois, no
plenário, acatará decisão da liderança e
rejeitará a emenda do Deputado Edson
Vidigal (Arena-MA), que estabelece tal
votação.

A Emenda Vidigal começou a ser dis-
cutida ontem de- manhã, no Senado, mas
a votação, que era esperada para a noite,
foi transferida porque os parlamentares
desejavam ver o jogo Brasil x Paraguai
pela televisão. Na sessão, o Senador Jar-
bas Passarinho quase brigou com o Sr
Orestes Quércia, depois de trocarem ai-
guns insultos da tribuna. (Página 3)

União dará ao
Rio recursos
a fundo perdido

Áo contrário do qúe afirmou no
Rio o Secretário de Planejamenío,
Melo Franco, o Ministério da Fazen-
da anunciou em Brasília que o Go-
verno federal ajudará a Prefeitura
carioca a superar suas dificuldades
orçamentárias com recursos a fun-
do perdido. O caso do Rio foi consi-
derado "atípico" por ser consequên-
cia direta do processo da fusão.

Segundo Melo Franco, por não
contar com recursos próprios para
repassar aos Estados, o Governo fe-
deral ajudará com seu aval o Estado
do Rio e a Prefeitura da Capital a
obter financiamentos para cobrir
déficits junto a instituições financei-
ras internas e externas. (Página 4)

Pedágio rende
mais a ônibus
que ao Governo

Com uma estimativa oficial de
ocupação sempre inferior à capacidade
dos ônibus, para efeito de recolhimento
do pedágio, mas transportando excesso de
passageiros até 140%, as empresas de
transporte coletivo lucraram, com a co-
branca dessa tarifa em 1978, só no Esta-
do do Rio, mais de CrS 2 bilhões, enquan-
to o DNER, em todos os seus postos de
arrecadação, recolheu pouco mais de Cr§
1 bilhão.

Esta foi mais uma das razões — a
mais forte — que levaram o Governo a
suspender a cobrança do pedágio aos ônl-
bus. No Estado do Rio, as novas tarifas
dos coletivos, reduzidas com a extinção
do pedágio, já foram recalculadas e po-
derão vigorar em 15 dias, dependendo
apenas de assinatura de convênio entre o
DNER e o Governo estadual. (Pág. 4)

cargo do Sr Farid Swan, qúe está em
Brasília há 10 dias como funcionário
do escritório de representação da Li-
ga dos Países Árabes, Ontem, o Em-
baixador de Israel, Moshe Erell, dis-
se ter esperança de que "o Brasil não
vai sucumbir a pressões menores",
reconhecendo uma "organização ter-
rorista".

Para o Itamarati, porém, os ar-
gumentos da missão do Iraque não
podem ser considerados menores,
pois fornece ,48% do petróleo im- ,
portado pela Petrobrás. Um diploma-
ta reconheceu: "O Brasil não tem
posição cômoda para negar pedi-
do dos países árabes." (Página 3)

Venezuela adverte?
OPEP sobre aliança}
contra produtores t

O Presidente da Venezuela, Luis
Herrera Campins, advertiu que "os pai-ses produtores de petróleo poderiam ter
que enfrentar no futuro a mais poderosaaliança que jamais existiu no mundo: a
dos países industrializados e os paísessubdesenvolvidos importadores de petró-leo". Referia-se aos sucessivos aumentos
de petróleo dos últimos dias e às críticas
da América Latina à OPEP na reunião
da UNCTAD, em Manilla.

O preço do petróleo disparou no .
mercado livre de Roterdã, onde já se
pagou ontem 33 dólares por barril, três
dólares a mais do que na véspera, devi-
do às maciças compras das empresas
norte-americanas. No início do mês, o
óleo custava 20 dólares. (Página 18)

Brasil joga
hemefasSaO
no Paraguai

Com três gols de Zico, dois de
Nilton Batata e um de Éder, a Sele-
ção Brasileira não teve a menor di-
ficuldade em vencer a paraguaia por
6 x 0. O Paraguai nunca ameaçou e
Coutinho fez várias substituições,
dando oportunidade a quase todos os
convocados. O técnico espera um tes-
te melhor contra o Uruguai, dia 31,
no Maracanã.

O plenário do Conselho Nacional
de Desportos decidiu ontem criar a
Confederação Brasileira de Futebol:
a CBD passa a ser CBF e surge uma
entidade para os esportes que ainda
não têm suas confederações. O pre-
sidente da CBF será eleito dentro de
60 dias.

A Copa do Mimdo de 82, na Es-
panha, terá 24 países finalistas, em
vez de 16, como aconteceu até o ano
passado na Argentina. A decisão <foi
tomada ontem em Zurique, pelo Co-
mitê de Organização da FIFA, ao ser
aceita a idéia do presidente João Ha-
velange. A medida, entretanto, pode-
rá não ser aplicada a outras Copas.

O presidente do Comitê Olímpi-
co Brasileiro, Major Sílvio Magalhães
Padilha, apoiou a idéia de o Brasil se
candidatar a sede da Olimpíada de
1988, em encontro mantido ontem
com o presidente da Confederação
de Vôlei, Carlos Nuzman. No plano,
a Vila Olímpica seria construída pe-
Io BNH, que depois venderia os apar-
tamentos. (Págs. 24, 25, 26, 27 e 28)

ACOMPANHANTE c/ noçõei dê
enfermagem p/ senhor, Tr. R,
Rodolfo Dantas, 97 aplo. 601.
Copacabana.

A COZINHEIRA - Precisa-se co-
zinheira que lava com máquina.
Folga 15/15. Ord. 3.500 Tratar
R J J. Seabra, 15/202,
246-9979, Jardim Botânico.

A MOÇA OU SENHORA - Tri-
vial variado PagD CrS 6.000.00
lazer serviços leves de 2 se-
nhoras folga todo domingo. Av
Copacabana 533 ap. EC6.

A UNIÃO ADVENTISTA - OFe-
rece domésticas para copa, co-
linha, habás, práticas e espe-
cialtzadas, enfermeiras, acom-
panhantes, governantas, chauf-
fors, caseiros etc. Todos com
referências sólidas. Damos pra-
xo de adaptação e contrato ga-
rantido ficarem 6 meses. Tel.:
255-3688, 255-B948.

A AGENCIA RIACHUELO - Que
desde 1934 vem servindo RJ,
oferece mensaltstas, diaristas.
Copeiras, cozinheiras, motoris-
ta«, elt. Tal. 231 -3191 224-7485.

AGENCIA AMIGA DO LAR -
Oferece empregadas capricho-
sas p/ todo sarv., babás cari-
nhosas, coxinh. gabaritadas,
acomp. pacientas, motoristas
atenciosos, caseiros etc. todos
c/ refs. idôneas, demos prazo
apapt. garantimos ficarem 6 m
em contrato Tul. 255-5444, . . .
255-3311.

A. EMPREGADA - ?/ todo «er.
viço, sal. 4.000,00 folga dc-
mingos, casal s/ filho», exige-
se ref. R. Siqueira Campos,
43/ 705.

l A EMPREGADA - Precisa-se pa-
ra cozinhar e arrumar, C/ refs,

| Para trabalhar em São Conrado.
Tr. tel: 266-2949.

A SENHORA OU MOÇA - Co
zínhando variado e fazendo
serv. caiai s/ filhos Cr$ . . . .
6.000,00 assino carteira folga
domingo Av. Copacabana 1085
ap. 416.

A BABA' PARA BEBE - Pago
CrS 8.000,00 paço cirt. da
Saúde e pratica em recem-nas-
cidoi. Av. Copacabana, 1035
*p. 416.

COZINHEIRA- Com referên-
cias. Ordenado Cr$ 3.000,00.
Tratar R. Visconde de Pira já,
434 Casa 1. Te!. 267-1045.

COZINHEIRA trivial variado
6.000.00 cozinhar arrumar apto.
casal s/ filhos assino carteira
folga todo domingo Av. Copa-
cabana 583 ap 606.

COZINHEIRA - preciso com
prat. e ref. somente cozinhar
familia ordenado 4.000 a 4.500.
Av. Vise. Albuquerque, 805 Tel:
274-3709.

COZINHEIRA - Ordenado CrS
3.500, lavar roupa. Exijo rifs.
R«a Saddock de Sá, 10/703.
Ipanema. Transversal R. Mjnte-
n*gro.

COZINHEIRA - Forno e fogio,
c/ prática ord. 4.000,00 exijo
refs. Av. Vieira Souto, 530/201,
Ipanema, T. 247-5812.

COZINHEIRA - Forno e fogão,
precisa-se trivial variado. Apre-
sentar-se c/ refs. 9 documen»
tos. Paga-se bem. Rua da As-
sembléia, 65 — Centro. Tel.
221-4320-Sr. Cabral.

lUattnmcinA KKtuoA-àE —
forno o fogão tf prát., refs.
e does. p/ casal. Sal. CrS
4.000,00. Tal. 227-1356. Após
10 h.

COZINHEIRA - Forno e fogão
p/ residência no Leblon, cart,
pro-f. refs. mais de 3 anos.
Tri. 274-3907 após. 9 h.

COZINHEIRA - Precisa-se c/
referências 4.000. T. 286-0704
R u.a Nascimento Bittencourt,
67/301. Transversal R. Jardim
Botânico em fta. Clube Hípica.
Perto INPS da Lagoa.

DUAS SENHORAS - Precisam
coz (a) trivial variado c/ refs
CrS 6.000,00 assina carteira -
folga todo domingo. Av, Co*
Pacabana 1085 ap. 416.

DOMESTICA - Precisa-se de
orna c/ boa aparência p/ tra»
balhar em casa de familia (Co-
pacabana). Tratar R. d» Alfan.
dega, n? 273 Loja Centro.

DOMESTICA P/ TODO SERVIÇO— Somente p/ uma pessoa —
T. Av. Princesa Isabel, n9 7
s/l 220.

EMPREGADA - Preciso p/ casal
simples dormir emprego. Barata
Ribeiro, 345 ap. 701. T
256-3617.

EMPREGADA - Precisa-se tedo
serviço 3 adultos, pratica c;zi-
nha, casa tratamento pede-se
refs. e carteira, ótimo jalario.
Tel. 287-1016.

EMPREGADA - Familia estran-'
geira precisa p/ todo serviço.
Paga-se bem. Refs. Av. Epitacio
Pessoa, 3.100/504 Lagoa (prox.
Parque Catacumba).
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Coluna do Castello )

Anistia como
preliminar

Brasília — Na medida cm que são vali-
das as previsões cronológicas sobre temas
políticos que desbordem de imperativos le-
gais, pode-se prever, a esta altura, que o pro-
jeto de uma ampla anistia política será en-
caminhado pelo Governo ao Congresso até o
final do mês de junho. A votação de projetodessa natureza deverá ser automática, a não
ser que a Oposição, mal-informaãa sobre a
eficácia dos seus movimentos de pressão,,
pretenda estender as .discussões e ganhartempo junto à opinião pública na defesa da
extensão da medida aos terroristas, que se-
rão expressamente excluídos.

Ora, pelas melhores informações, o Go-
verno não só resistirá às pressões para bene-
ficiar com a medida crimes chamados de
sangue, praticados por motivos políticos, co-
mo, para contornar o debate, postulará fór-mulas genéricas de anistia política ampla de
modo a silenciar setores da Oposição que a
ela poderiam se opor. Não há fórmulas co-
nhecidas para impedir que a anistia políti-
ca beneficie determinadas pessoas ainda nãc
assimiláveis pelo regime. Não há construção
jurídica capaz de impedir que a anistia poli-
tica beneficie não só os Srs Leonel Brizola e
Miguel Arraes, como até mesmo o Sr Luís
Carlos Prestes. Sabe-se que a idéia de abran-
ger essas personalidades numa providência
de ordem geral é ainda repelida por setores
das Forças Armadas, notadamente ão Exér-
cito. Não há, contudo, do ponto-de-vista ju-
ridico, alternativa válida para impedir que
a anistia política alcance aquelas personali-
dades. Pelo menos uma delas, o Sr Brizola,
deverá ser bem-vindo à convivência política,
na medida em que da sua presença poderá de-
correr o aceleramento da desagregação das
aposições.

Mas se personalidades como as três cita-
das não poderão ser excluídas de uma medi- ,
da geral de anistia política ampla, o Governo
espera controlar pelo menos a presença de
duas delas no cenário político nacional. O Sr
Luís Carlos Prestes poderá, a seu critério,
voltar a viver no Brasil, mas aqui não poderá
exercer qualquer atividade política ostensi-
va pela sua declarada lealdade ao Partido
Comunista, que tentará reorganizar no país
como uma entidade legal. Enquanto essa le-
galidade não for admitida por lei — e os in-
ãícios são de que isso será retardado o máxi-
mo possível — ele estará permanentemente
sujeito às sanções âa Lei de Segurança Na-
cional, cujo I caráter drástico, reconhecido
pelo Governo, funcionaria como regulador
da transição, com seu conteúdo de violência
atenuado pela inserção do seu texto ou do
seu contexto no arcabouço de um Wegime
constitucional, que exclui os instrumentos
de exceção.

¦ ¦
O caso do Sr Miguel Arraes é mais deli-

cado. Não tendo ele ligação ostensiva com o
Partido Comunista, é classificado pelos ser-
viços de segurança como um marxista, con-
dição ideológica que por si mesmo não auto-
riza excluir qualquer pessoa da convivência
política nacional. No entanto, multiplicam-
se os indícios de que os serviços de segurança
consideram o ex-Governador de Pernambuco
como sucessor do Sr Prestes na direção na-
cional do PC brasileiro. Isso lhe valerá, na
hipótese da sua volta ao Brasil, um trata-
mento especial da parte da polícia política,
mas isso não será suficiente para excluí-lo de
uma anistia política que não poderá conter
restrições pessoais, nem sequer o retrato fa-
lado de supostos agressores da ordem insti-
tucional. O Sr Arraes passará pelas malhas
da lei de anistia tanto quanto o Sr Luís Car-
los Prestes, cabénão-lhe a habilidade ou a ca-
pacidade de voltar a exercitar sua liderança
política no Nordeste, sem que se envolva na
rede ão aparelho de segurança, que, no seu
caso, se desdobrará nos esforços de vigilância.

Há casos menores a considerar, entre os
quais o ão Sr Julião, a que se atribui hoje
uma importância residual em face da des-
truição dos seus núcleos de operação em to-
do o Nordeste.

¦ ¦

Esses casos e outros, embora, incluídos na
área de negociação do Presidente da Repú-
blica com os comandos militares, estão segu-
ramente no âmbito da formulação do Minis-
tro da Justiça. O Senador Petrônio Portella
está na expectativa de que até o final de ju-
nho antes, portanto, ão recesso parlamentar
de meio de ano, poderá oferecer ao Presidente
Figueiredo um anteprojeto que servira de ba-
se para suas consultas e para sua decisão. Na
medida em que o Governo obedece a uma cro-
nologia que não seja de circunstancia, o pro-
jeto de anistia deverá ser encaminhado ao
Congresso antes do projeto de dissolução dos
Partidos, mesmo porque a extensão e as im-

¦ plicacões da anistia deverão fornecer dados
concretos para que a Oposição, sem deixar de
ser oposição, se reorganize segundo tendeu-
cias não unitárias, tendências que serão de-
fendidas até o último momento pelo Sr
Ulisses Guimarães, como o último dos moi-
canos.

Na Arena, já se entendeu a estratégia
governamental, a qual, salvo acidentes, será
cumprida segundo o ritual já definido pelo
Ministro da Justiça, já agora com o amplo
apoio ão Senador José Sarney, presidente da
Arena e possível chefe da nova organização
partidária que deverá ser por alguns anos a
chave da aliança parlamentar de apoio ao
Governo.

Carlos Castello Branco

¦BS3@nrâiãiãia^ãprâiiii^~

Exército responde a pedido Assembléia
de habeas corpus e diz ao
TRE que Abreu foi aétko

Arquiva - Marco i» 1970

Brasília — O General Hugo Abreu "mostrou-se
mais uma vez, arredio aos preceitos norteadores da
ética, da hierarquia e da disciplina militares", in-
formou, ontem, o Ministro do Exército, General
Walter Pires, ao Ministro do Tribunal Federal de
Recursos, Washington Bolivar de Brito, relator do
pedido de habeas corpus em favor do ex-Chefe do
Comando Militar, que está preso desde o último dia
7 na Vila Militar do Rio de Janeiro.

O Ministro do TPR encaminhou os autos on-
tem mesmo à Ia. Subprocuradoria-Geral da Repú-
blica, que deve dar seu parecer em, no máximo, 48
horas. O processo só deverá voltar ao TFR terça-fei-
ra próxima, para ser julgado no dia 24, ou seja, ape-
nas três dias antes da data em que termina a prisão
do General Hugo Abreu.
MILITAR DA RESERVA

Ao Ministro do Exército,
o Juiz concedera prazo de
apenas três dias, rigoro-
samemte observado. O
Ministro Bolívar de Brito,
dessa forma, tomou todas
as providências para im-
pedir que se expire o prazo
serri o julgamento e dessa
forma, evitar o prejuízo do
pedido de habeas corpus.

O argumento central do
pedido de habeas corpus é
o de estar o General Hugo
Abreu na reserva remune-
rada, escapando do'poder
discipltoair do Ministro do
Exército. Diz que "função
militair" é inerente a "cargo
militair". O aniMtar da reser-
va não maás exercendo
"oargo militar" cpnisequen-
temente mão tem "função
militar", e eximido desta
não tem como praticar "fal-
ta disciplinar".

Na Informação encaml-
nhada ao TPR, o General
Walter Pires não citou qual-
quer dispositivo da legisla-
ção militair que expres-
samemte submetesse o mili-
tar idia reserva ao poder dis-
ciplinar do Ministro do
Exército, mas citou vários
acórdãos do Supremo Tri-
bunal Federal, que, inter-
pretendo a legislação mili-
tar, chegou à conclusão de
que "o militar da reserva' de
Ia. classe não se desvincula
da obrigação de manter o
respeito à hierarquia e à
disciplina, em que se fun-
dem as Forças Armadas.
Consequentemente, pode a
autoridade militar aplicar-
lhe pena disciplinar quando
ele fere a hierarquia e a
disciplina".

Nesse sentido1 tem sido a
jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, segundo
afirmação do Ministro do
Exército. Tanto é assim que
o assunto inclusive- já está
sumulado (súmula' n9 55):"Militar da reserva está
sujeito à pena disciplinar".

As idéias de Pontes de-
Miranda, que fundamenta-
ram o pedido de habeas
corpus, também foram cita-
das para contestar o pedido
de habeas corpus, como es-
ta:

— Ora, desde que há hie-
rarquia, há poder discipll-
nar; há ato e há pena disci.
plinar; qualquer ingerência
da Justiça na economia mo-
ral do encadeamento ad-
ministrativo seria pertur-
badora da finalidade das
regras jurídicas que estabe-
lecem o dever de obediência
e o direito de mandar. As-
sim. com ou sem o texto
constitucional, onde quer
que aqueles pressupostos se
apresentem, não há cogitar-
se de habeas corpus".

SEM ÉTICA

O Ministro do Exército
afirmou ao Tribunal Fede-
ral de Recursos que o Gene-
ral Hugo Abreu "mostrou-se
mais uma vez arredio aos
preceitos norteadores d a

ética, da hierarquia e da
disciplina militares...":

— Transferido para a
reserva remunerada, porque
apanhado pela quota com-
pulsória, mostrou-se, mais
uma vez, arredio aos precel-
rtos norteadores da ética, da
hierarquia e da disciplina
militares em vigor (citou le-
g 1 s 1 a ç ã o ) , eis que não
apenas continuou investin-
¦do contra as autoridades
jconatituidas, através de
manifestações pela impren-
sa, de imediato negadas,
quando interpelado sobre
sua autoria e veracidade,
como, ainda, não obstante
alertado para a inconveni-
ência de semelhante inicia-
tlva, escreveu e editou o li-
vro O Outro Lado do Poder,
no qual:"A — Reproduz muitas
das agressões e idéias con-
tràrias as políticas e estra-
tégias governamentais ex-
postas, anteriormente, na
carta que, com outras
transgressões, o levou a
prisão pela primeira vez;"B — Furtando-se ao de-
ver de recato que se impõe
a todo aquele que ocupa ou
ocupou cargo de confiança,
de interesse do Exército,
emprestando-lhes publicida-
de capaz de contribuir para
sua desunião, o seu despres-
tigio e a sua segurança,
com possibilidade ainda de
graves reflexos nos seus di-
versos escalões;"C — Além de ofendê-los,
procura desconsiderar supe-
riores para lastrear a des-
confiança e a discórdia no
meio castrense;"D — Descompõe-se, fi-
nalmente, de modo a afetar
as instituições nacionais, in-
citando "todas as forças vi-
vas do pais" — grandes e
pequenos, ricos e pobres,
políticos e não políticos, ho-
mens e mulheres — a uma
tomada de posição contra
o que qualificou de um "se-
nhor todo-poderoso, ao esti-
Io dos senhores feudais"
que "transmite sua vontade
e exerce o poder corruptor*
e violento sobre uma popu-
lação indefesa".

DISCIPLINA

O Ministro Walter Pires
afirmou que a vinculação
dos militares da reserva aos
preceitos discipdinares tem
sua base mais alta no Arti-
go 93 da Constituição, se-
gundo o qual "as patentes,
com as vantagens, prerró-
gativas e deveres a elas ine-
rentes, são asseguradas em
toda a plenitude, assim aos
oficiais da ativa e da reser-
va, como aos reformados",
acrescentou:

A Lei 5 774, de 23 de de-
zembro de 1971, a seu turno,
cuidando da questão, esta-
beiece: "Artigo 3o: Os mem-
bros das Forças Armadas,
em razão de sua destinação
constitucional, formam
uma categoria especial de
servidores e são denomina-
dos militares".
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nega título
a Tamoyo

A Assembléia fluminense
rejeitou ontem, por 38 votos
D três, requerimento do De-
putado arenlsta Edson Gui-
marães, que concedia o ti-
tulo de Benemérito do Esta-
do do Rio ao ex-Prefeito
Marcos Tamoyo, que tentou,
através de um telefonema,
depois de saber que a mate-
ria seria torpediada, levar
o seu autor a retira-la.

Um único representante
do MDB, o Deputado Ema-
noel Cruz, votou pela con-
cessão do título ao ex-Pre-
feito do Rio, sendo acompa-
nhado pelos arenlstas Éd-
son Guimarães (autor do
requerimento) e Luis Fer-
nando Linhares. A maioria
arendsta, por sentir a derro-
ta, preferiu se retirar do
plenário.
INOPORTUNIDADE

O Legislativo fluminense
concede,.sem maiores crlté-
rios, títulos de cidadania e
de benemérito, e o que seria
conferido ao Sr Marcos Ta-
moyo não teria maiores pro-
blemas em plenário se for
levado em conta que ele,
à frente do Executivo do
Rio, fez favores políticos,
indistintamente, a parla-
mentares arenlstas e eme-
deblstas, estes com maioria
mais que absoluta.

A idéia do Sr Edson Gul-
marães de homenagear o
ex-Prefeito do Rio só engas-
gou no plenário da Assem-
bléia porque o Deputado
Romualdo Carrasco, quando
Vereeador e presidente da
Câmara da Capital, há um
ano e meio, foi processado
pelo Sr Marcos Tamoyo,
que tentou enquadrá-lo na
Lei de Segurança Nacional,
irritado com críticas à me-
renda escolar. O Sr Carras-
co apelou para o sentimen-
talismo e levou, com Isso,
os próprios parlamentares
que deviam grandes favores
políticos ao Sr Tamoyo vo-
tarem pela rejeição do titu-
Io.

Arena do Rio
se declara
independente

A bancada da Arena na
Assembléia do Estado do
Rio resolveu, em reunião, se
declarar em posição de in-
dependência diante dos Go-
vernos do General Figueira-
do e do Governador Chagas
Freitas, este emedebista,
mas que recebeu, nas
eleições indiretas de 1.° de
setembro de 1978, a maioria
dos votos dos delegados are-
nistas ao Colégio Eleitoral
que se reuniu no Palácio Ti-
radentes.

O líder arenista, Deputa-
do Jorge David, explicou
que a tendência da banca-
da, por falta de perspectl-
vas políticas do Partido no
Estado, era a de adotar
uma tática, até certo ponto
suicida: a de se declarar em
oposição incondicional aos
Governos federal e esta-
dual.

Deputados
prorrogam
prefeitos

Belo Horizonte — Em vo-
tação única e sob protesto
do MDB, a Assembléia de
Minas aprovou ontem pro-
jeto de emenda a Consti-
tuição Estadual prorrogan-
do o mandato dos prefeitos
de 13 estâncias hidromine-
rais- até que haja eleições
diretas, previstas em proje-
to apresentado na Câmara
federal. ,

Caso o projeto seja rejel-
tado no Congresso, a emen-
da outorga ao Governador
Franceiino Pereira o direito
de nomear novos prefeitos
para as 13 cidades. Cria
ainda a linha sucessória de
prefeitos nomeados nas es-
tancias, dando ao Presiden-
te da Câmara dos Vereado-
res direito de assumir no
caso de vacância do cargo.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RESENDE

Edital de
Concorrência n.° 1/79

Fica transferida para o dia 18
de iunho de 1979, às 15:00
(quinze) hrs., a concorrência, cujo
objeto é a coleta de lixo no
1.° e 2.° distritos do Município,
tendo em vista que, por um
lapso, o Edital não foi publica-
do no órgão oficial com prazo
hábil, como determina a Lei. Se-
rão mantidos os demais itens
do Edital.

Resende, RJ, 14 de maio de
1979.

(a.) Euclides de Araújo Faria
Pres. Com. Liciraçõe*
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Depois de libertado, Okuchi fez agradeci-
mento público às autoridades brasileiras

Cônsul seqüestrado em
São Paulo voltará ao
Brasil como Embaixador

Brasília — O ex-Cônsul japonês Nobuo Okuchi,
que foi seqüestrado em São Paulo, em 1970, na se-
gunda ação terrorista desse gênero para a soltura
de presos políticos no pais, vai ser o novo Embai-
xador do Japão no Brasil, segundo anúncio feito,
ontem, pelo Itamarati.

O Sr Okuchi, que tem 62 anos de idade, é o
atual Embaixador do Japão na Arábia Saudita, já
depois de ter servido na Chancelaria de Tóquio co-
mo responsável por assuntos da Amércia Central e
do Sul è como Embaixador em Lisboa.

Além de Nobuo Okuchi, três outros diplomatas
de hierarquia ainda mais elevada foram vitimas
de sequestros no Brasil no período entre 1969 e
1972. Foram eles: Embaixador Charles Burke El-
brick, dos Estados Unidos, capturado em Botafogo
e mantido prisioneiro numa residência em Catum-
bi; Embaixador von Holleben, da República Fe-
deral Alemã, capturado em Santa Teresa; Embai-
xador Enrico Bucher, da Suíça, também aprisiona-
do em Santa Teresa e devolvido Ileso após a soltura
de presos políticos exigida como resgate pelos seus
seqüestradores. Uma quinta operação "de seqüestro,
contra o Cônsul norte-americano em Porto Alegre,
fracassou.

Nobuo Okuchi serviu como Cônsul em São Pau-
Io entre 68 e 69 e vai substituir agora, no cargo de
Embaixador, ao Sr Kenzo Yoshida, que apresentou
credenciais ao Presidente Ernesto Geisel em feve-
reiro de 1976.

Deputado sugere regime
híbrido para melhorar
a escolha de ministros

Recife — O Deputado Joaquim Coutinho (Are-
na-PE) pediu ontem um regime híbrido, com pre-
sidencialismo para as questões de segurança, e par-
lamentarismo para as área; econômicas e sociais,
"pois somente assim teríamos Ministros mais cui-
dadosos, já que ao invés de escolhidos por uma só
pe:soa, seriam indicados por uma classe que re-
presemta a opinião nacional".

— Creio que chegou o momento de pensarmos
em um sistema misto de Governo. Ao Presidente
da República, caberia nomear os Ministros da área
de segurança (os militares e o da Justiça), e as
demais Pastas seriam submetidas à apreciação
das duas Casas do Congresso Nacional. Desta ma-
neira, nenhum Ministro da área econômica ou so-
ciai poderia se dar ao desaforo de desconhecer os
anseios da opinião pública nacional, e cometer bo-
bãgens — argumentou o parlamentar.

Militares e teçhocratas

Indagado se estas "bobagens" cometidas por
algum Ministro seriam uma indireta para alguns
dos titulares da área econômica e social, o Sr Cou-
tinho respondeu -sorrindo: "Pode cair em qualquer
um. Basta colocar a carapuça, para ver se dá".

Disse que o sistema híbrido seria também
uma formulação para valorizar á classe poli-
tica, "pois o Parlamento ficaria mais forte, e
o Ministro dependeria de uma classe que conhece
de perto os anseios do povo".

O Sr Joaquim Coutinho atribuiu os grandes
erros verificados nas áreas econômicas e sociais
nos últimos anos, "à aliança dos militares com os
tecnocratas, e ao total desconhecimento da opinião
dos políticos".

E lançou uma indagação: "Porque imitar o
¦ parlamentarismo europeu, ou o presidencialismo

americano? Porque não criar uma coisa nova,
aproveitando o que há de bom nos dois sistemas,
e adaptar à nossa realidade brasileira?"

E complementou: "Numa hora que se fala tan-
to em ecologia, porque não construirmos um regi-
me ecológico? Por que não uma democracia tropi-
cal?".

Autonomia política de
Brasília será definida
em agosto pelo Congresso

Brasília — O Congresso Nacional examinará,
dentro do prazo de 90 dias, em sessão conjunta, as
emendas do Senador Itamar Franco (MDB-MG),
propondo uma Assembléia Legislativa para o Distri-
to Federal, e dos Deputados Henrique Santilo (MDB-
GO). Heitor Furtado ÍMDB-PR) e Aldo Fagundes
(MDB-RS), instituindo representações em todos os
níveis para a Capital.

O Deputado Alberico Cordeiro lArena-AL), que
propôs a criação de uma Comissão do Distrito Fe-
deral na Câmara, a exemplo do que já ocorre no
Senado, verá sua proposição examinada por uma
comissão. Todas as propostas tèm apoio da Associa-
ção Comercial do Distrito Federal, que vem acom-
panhando esse trabalho parlamentar.

Quarta-feira, parecer contrário às emendas foi
aprovado pela comissão mista que cuidou da quês-
tão. em uma reunião que durou três horas,e gerou
muita discussão. O parecer é do biônico Murilo Ba-
daró (MG) e foi aprovado pela maioria arenista da
comissão, com a abstenção dos Senadores Passos"-;¦:-? ís"!! ? .Tn=n F""'^e fRN).

OAB do Rio:
pede anistia
irrestrita

Devolução ao Congresso
do poder de anistiar e con-^
cessão de "anlsttta ampla,"
geral e irrestrita" serão ás
recomendações que a OAB: 

'

RJ fará na reunião dos pre-
sldentes de Seclonais a ser'
promovida no próximo dia
31, em Florianópolis, pelo •
Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil: "':-

A posição da Seoional fUi-
minense foi aprovada on- -
tem, com base em lnidlcaçao"
relatada, pelo conselheiro •
Aloislo Picanço, que ar-"
gumentou que para se aipli- -
car o instituto jurídico da''
anistia não se pode fazer
exceções. A anistia terá que •'
alcançar todo aquele que'"1
tenha sido julgado ou
acusado de delito político',"
seja ele de que intensidade
for". ;;.*"
DESNATURAMENTO

Para o conselheiro, "a_
anistia, sendo um dos mais ,
flexíveis instrumentos .da
ação política, é concedida,
com o objetivo de pacifica-
ção, do esquecimento".t
Acha que, "se for feita dis-'
tinção entre os crimes pra-
ticados com fim político,.
para se concedeir a anistia,
haverá o desnaturaméntò r,
do instituto jurídico. Muti-
lado o insiituto jurídico, per- ,
de este todo o seu poder 

'

conciliador, transformando-
se em indulto, que não tem .
o alcance da anistia paira
o fim específico da pacifica-
ção".

O Sr Aloisio Picanço res-
saltou, ainda, que "toldas as
Constituições democráticas
deste país, desde o Império, .
davam ao Legislativo o dl-
reito de anistiar; apenas as .'
ditatoriais reservavam este
direito ao Executivo. Então,
se o propósito é de se re,- 

'

democratizar o pais, a prerr
roga.tiva de anistiar deve 

'
voltar ao Congresso". .".",

Ontem foi formada tam-ur,
bém uma comissão pana
preparar trabalhos que pos-
sa.m servir de sugestão pairais
um futuro anteprojeto ,de,„
decreto legislativo con-',,'
cedendo a anistia. A comls-
são é formada pelos consta,,
lheiros Lousada Camar.a,
Hélio "Sabóia, 

Técio Linse...
Silva, Nilo Batista, Rovane. -
Tavares e Randolfo Gomes. ,K

Arenista em
Manaus deixa
o Partido

Manaus — O Vereador.,
Carrel Benevides, primeiro--
suplente de Deputado fede-. ,
ral pela Arena do Amazo--.-
nas e primeiro vice-presi-¦-
dente da Câmara municipal
de Manaus, desligou-se on-
tem do Partido do Governo,
ao mesmo tempo em que
informava a sua decisão de
tentar ingressar no MDB
nas próximas horas.

Até ontem, a bancada da '
Arena na Câmara muriici- '
pai de Manaus detinha" a''!
Maioria na Casa, com um
vereador a mais do que' o°"
MDB. O desligamento do Sr
Carrel Benevides e o seu in- '

gresso no MDB inverterão
a situação. Políticos dá ei-,
dade prevêem, no - entanto, 

"

que a Arena voltará a ser
Maioria, pois há vereadores,
emedebistas querendo dei-
xar o Partido.

O Sr Carrel Benevides,
que antes de se eleger ve-
reador por Manaus fora, há
alguns anos, presidente da '
União Paranaense dos Estu- '
dantes por duas vezes, ale-
gou ter deixado a Arena '
por não acreditar mais nas
promessas de reabertura'
politica e achar que a anis-
tia ampla não será decreta-
da.

JL.M >¦

Almiiio vai
para o MDB
no dia 23

Brasília — O presidente
do MDB, Deputado Ulysses
Guimarães, confirmou on-
tem que o ex-Deputado do
PTB e ex-Ministro do Tra-
balho no Governo Goulart,
Sr Almino Afonso, assinará
a ficha de inscrição no
MDB, dia 23, em cerimônia
marcada no gabinete da
presidência do Partido.

O dirigente oposicionista
acrescentou que nos próxi-- •
mos dias anunciará as da-~
tas de outras filiações, entre"'•
as quais as dos Srs Waldir
Pires (ex-Deputado e.ex--
Consultor-Geral da Repúbli-'"•
ca), Chagas Rodrigues (ex-
Governador do Piaui e-ex-
Deputado federai), Abelar- '
do Jurema (ex-Deputado
federal e ex-Ministro da'""
Justiça no Governo Gou-
lart) e do professor Gofredo
da Silva Telles (autor da
Car.a aos Brasleiros, do-
cumento dos juristas recla- '.
mando a rrdemocratizaçâo-Io oais1.
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OLP terá escritório de representação no Brasil
Brasília — O Brasil autoriza-

ra brevemente a Instalação do es-
critório da Organização para LI-
bertação da Palestina cm Brasi-
lia. O assunto, que está há quase
quatro anos congelado pelo Gover-
no brasileiro, terá solução rápida
agora, porque a pressão desenvol-
vida pela missão Iraquiana que vi-
sita o Brasil está sendo considera-
da como "irresistível".

O Itamaratl anunciou ontem
que o assunto foi tratado pelo VI-
ce-Presldente do Iraque, Sr Taha
Ma'Arouf, em seus contatos com
autoridades brasileiras. Ele refor-
çou o pedido de autorização do Go-
verno para que o escritório fosse
aberto em suas conversas com o
Presidente João Baptista de Fi-
gueiredo e com o Vice-Presidente
Aureliano Chaves, enquanto o
Chanceler iraquiano insistia no
tema com o Chanceler Ramiro
Guerreiro.

Segundo o porta-voz diploma-
tico brasileiro, Conselheiro Bernar-
do Fericás, o assunto "está sendo
estudado pelo Governo". O porta-
voz ignorou a antiga solicitação
da OLP — que já teve um repre-
sentante não reconhecido no Bra-
sil entre 1975 e 1977, o Sr Salah
Zawawi — e disse que o pedido"acaba de ser feito". Desta forma,
o Itamarati considera que a soli-
citação oficial partiu das gestõesdo Sr Ma'Arouf.

O Conselheiro Pericós também
confirmou que o Governo tem co-
nhecimento da chegada ao Brasil
do Sr Farid Sawan, novo repre-
sentante da OLP, mas afirmou queele está credenciado como funcio-
nário do escritório da Liga dos Es-
tados Árabes, como encarregado
de assuntos palestinos. O Sr Farid
Sawan, que está no Brasil há cer-
ca de 10 dias, deverá, assim, ser o
primeiro encarregado do escritório
da OLP no Brasil, tão logo ele seja
instalado.

O Itamarati confirmou, tam-
bém, que o reconhecimento da OLP
pelo Brasil deverá ser mencionado
nò comunicado conjunto da visita
ao Brasil do Vice-Presidente Tahaô
Ma'Arouf. O comunicado será dis-
tfibuido à imprensa hoje, às 14h,
quando o vice-presidente já esta-
rá iniciando sua visita à Guiana.
O Itamarati rejeitou a existência
de entrechoques nas negociações
sobre a referência à OLP, mas o
atraso do comunicado, que era pa-
ra ser distribuído no dia 16, cau-
sou especulações de que o Iraque
exigiu menções muito objetivas,
com o que teria discordado o Go-
verno brasileiro.

Mas fontes diplomáticas brasi-
leiras admitiam ontem que o Bra-
sil não tem um mínimo de poder
de barganha neste tipo de nego-
ciaçâo. Afinal, a exigência da au-

Arquivo

Arafat, o chefe reconhecido
torização do escritório da OLP es-
tá sendo feito pelo Iraque, que
vende 48,6% de todo o petróleo im-
portado pelo Brasil. Ou seja, uma
discordância brasileira pode, per-
feitamente, representar uma sus-
pensão das vendas do petróleo, o
que ocasionaria o caos no pais. "O
Brasil não tem posição cômoda pa-
ra negar pedidos dos árabes", reco-,
nheceu ontem uma fonte ligada ao
Chanceler Ramiro Guerreiro.

Ainda ontem, o Itamarati lem-
brou que o reconhecimento da OLP
pelo Brasil foi implicitamente feito
quando o nosso representante na
ONU votou favoravelmente, em
1975, à resolução que declarava a
OLP como único e legitimo repre-
sentante do povo palestino. Assim,
não há o que "reconhecer" no mo-'
mento, mas o que "autorizar" — a
abertura do escritório em Brasília.
Os Embaixadores árabes em Bra-
sília, tendo à frente o Embai-
xador da Síria, Zouheir Mourabet,
não se contentam com a simples
existência e adesão do Brasil a es-
sa Resolução da ONU e desejam a
autorização expressa do Governo
brasileiro" para que a OLP tenha
montado um escritório .de repre-
sentação no país. Atualmente esse
escritório funciona agregado à re-
presentação da Liga dos Estados
Árabes, mas sem existência legal e
reconhecida pelo Itamaratl.

Outros movimentos de liberta-
ção igualmente reconhecidos como
legítimos pelo Governo brasileiro
— o Swapo, na África do Sul, a
Frente Patriótica da Rodésia e o
African National Council — não
têm e nunca solicitaram ao Go-
verno brasileiro a permissão para
instalar um escritório de represen-
tação no país.

Vice do Iraque dá a notícia
São Paulo — O Vice-Presiden-

te do Iraque, Sr Taha Muhiebin
Maarus, foi quem anunciou no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em São
Paulo,- que "o Brasil reconheceu a
Organização pela Libertação da
Palestina — OLP — e isso deverá
ser ratificado num Comunicado
Conjunto brasilo-iraquiano".

O Ministro de Informação do
Iraque, Sr Saad Hanmedi, explicou
que "nossa delegação pediu ao Go-
verno brasileiro que reconhecesse
oficialmente a OLP e permitisse
que a Organização pela Libertação
da Palestina pudesse instalar um
escritório de sua representação em
Brasília".

Embaixador de Israel descrê
"O Brasil já resistiu a pressões

maiores e não vai sucumbir a
pressões menores" — afirmou on-
tem o Embaixador de Israel no
Brasil, Sr Moshé Erell, ao comen-
tar as gestões do Vice-Presidente
do Iraque para o Governo brasilei-
ro autorizar a abertura do escrito-
rio da OLP no Brasil.

O Embaixador Erell disse não
acreditar, "em nenhuma hipótese"
que o Governo brasileiro aceite a
instalação oficial no Brasil "de
uma organização terrorista, assim
reconhecida em todo o mundo, que
mata crianças e se vangloria dis-
so".

— Não concordo com a espe-
culação de que o Brasil vai perml-
tir a instalação de um escritório
da OLP. Não acredito que qualquer
país, e muito menos o Brasil, este-
|a de acordo cm receber represen-
tentes de uma organização que foi

Organização está
na ONU desde 74

X' A admissão da Organização
pela Libertação da Palestina (OLP),
como observadora na Assembléia-
Geral da ONU, em novembro de
1974, foi o ponto de partida para
que a Organização recebesse licen-
ça para abrir representações em
diversos paises, inclusive União
Soviética, França, Índia, Áustria,
China, Estados Unidos, Hungria e
Argélia.

No âmbito das Nações Unidas,
a OLP foi admitida como ooserva-
dora permanente, membro da Or-
ganização de Alimentação e Agri-
cultura (FAO) e do Conselho So-
Ciai e Econômico (UNESCO). Par-
t\cipou como observadora de reu-
niões do Conselho de Segurança,
.que a reconheceu como o Governo
no exílio de um potencial Estado
palestino, mas não conseguiu apro-
var qualquer resolução contra Is-
rael devido aos vetos dos Estados
Unidos.

Os paises árabes reconheceram
.a OLP como única representante
do povo palestino cm 1974. à exce-
ção da Jordânia que o fez em 197S.
O Egito rompeu com a OLP e fe-
chou o escritório de representação
no Cairo depois que a Organiza-
ção fez violentas criticas ã apro-
ximação do Presidente Sadat de
Israel, a partir de novembro de 77.

aliada de Idi Amim e que tem por
objetivo a destruição de Israel.

O Embaixador salientou que a
OLP "é também amiga das autori-
dades que decretam sentenças de
morte por motivos religiosos", re-
ferindo-se ao novo regime lslami-
co no Irã. Lembrou que "eles as-
sassinanam um judeu pela simples
razão' de que visitou Israel", e que"as,.re tratos de Khomeiny e do che-
fe da OLP (ele não citou o nome
de Yasser Arafat) estão pendura-
dos lado a lado nas paredes irania-
nas".

Ele não quis manifestar-se so-
bre as possíveis reações da comu-
nidade israelita no Brasil, no caso
de o Governo autorizar o escrito-
rio da OLP. "Mas posso dizer", fri-
sou, "que cada um se dá conta do
que significa ter por perto a pre-
sença da OLP. Em qualquer país
onde se instala, ela é o sinônimo do
terror. E não seria diferente aqui".

Reconhecimento
„; é fato político

"O reconhecimento de uma or-
ganização desse tipo é feito atra-
vés de nota diplomática e se cons-
titui em fato eminentemente poli-
tico". Assim define o professor de
Direito Internacional Público, Cel-
so de Albuquerque Mello, o proce-
dimento para formalizar o reconhe-
cimento por um Estado de uma or-
ganização que, em termos jurídi-
cos, pode ser comparada aos Go-
vemos no exílio — como os da Ar-
gélia e Holanda — durante a Se-
gunda Guerra Mundial.

Quando um Estado reconhece a
OLP, explica o professor, a está
reconhecendo como futuro Gover-
no de um futuro Estado, no caso, a
Palestina. Tal medida implica a
aceitação da política da Organiza-
ção, na troca de enviados especiais
e na assinatura de tratados' con-
juntos se bem que tais condições
possam ser previamente delimita-
das pelos termos da nota diploma-
tica.

Lembra o professor Celso de Al-
buquerque Mello que a ONU, assim
como diversos outros paises, já re-
conhecem a Organização para Li-
bertação da Palestina e que, na Or-
ganização das Nações Unidas, a
OLP ocupa lugar como observadora
por não se constituir em Estado.

Petrônio nega
decreto para
fim de Partidos

Brasilta — O Ministro da Jus-
tiça, Sr Petrônio Portella, desmen-
tlu que o Cio ve nio esteja cogitando
de baixar um decreto-lei para ex-
tlngulr os Partidos existentes, ale-
gando razões de segurança naclo-
nal, em conversas que teve, ontem,
com vários parlamentares arenis-
tas de suas relações de amizade.

O Sr Petrônio Portella reaflr-
mou que o Governo não tomou
uma decisão em relação ao me-
lhor caminho para se chegar à re-
organização partidária, esperando,
antes de mais nada, que o seu Par-
tido manifeste qual a fórmula que
considera mais adequada. O Mi-
nistro da Justiça reafirmou que o
Governo não tem predileção por
nenhuma das fórmulas aventadas,
ainda.

Mudança
Líderes e dirigentes oposlclo-

nistas, como o próprio Deputado
Ulysses Guimarães, estavam Infor-
mados de que o Governo resolvera
não mais partir para a extinção
da Arena e do MDB, mas apenas
para a elaboração de uma lei obri-
gando os dois Partidos a mudar
de sigla.

O Deputado Pedro Simon, ao
anotar essa informação, manlfes-
tava a sua impressão de que o Go-
verno está executando um, plano
diabólico "que consistirá em frag-
mentar as forças da Oposição e em
subdividir a Arena em dois novos
PSD e UDN, adotando, ainda, o vo-
to distrital para garantir a per-
manência no Poder do atual sis-
tema de forças".

. — Querem. instaurar o Poder
de uma minoria. Se partem para
a extinção dos Partidos, desejam
introduzir o voto distrital de uma
forma que, mesmo- com apenas
30% do eleitorado, o atual sistema
de forças se manteria no Poder —
afirmou o Deputado.

O Sr Pedro Simon observa que
chegou à conclusão de que esse
projeto maquiavélico está em pie-
na'execução graças às informações
que têm chegado ao seu conheci-
mento e pelas deduções que faz a
respeito das declarações e entre-
vistas de próceres importantes da
Arena. O Deputado gaúcho está
convencido de que o regime atual
tenta recriar um PTB e um PSD,
no mesmo estilo do que se fez após
a reconstitucionalização do pais.

Para o.Senador Luís Viana,Fl-
lho, o Senador Pedro Simon lem-
brava que, do ponto-de-vista jurl-
dico, constitui uma verdadeira
monstruosidade a extinção dos dois
Partidos. Se ambos foram criados
por atos de força, com base no
AI-5, eles já estão formalizados
não apenas na lei como na pró-
pria vontade nacional.

Ministro aceita
ir ao Congresso
O Ministro Petrônio Portella,

manifestou a disposição de compa-
recer ao Senado para prestar es-
clarecimentos a respeito da reorga-
nização de Partidos, se for aprova-
do o requerimento de sua convoca-
ção apresentado pelo Senador
Itamar Franco (MDB-MG), embo-
ra ponderasse que se trata de uma
questão sob exame de seu Partido,
a Arena, à qual caberá decidir.

O Ministro da Justiça reafir-
mou, numa rápida conversa com os

¦ jornalistas credenciados em seu
gabinete, que não existe nenhuma
manobra da parte do Governo ou
da Arena com a finalidade de ex-
tiiigulr os Partidos para evitar a
ascensão da Oposição ao Poder, fa-
vorecendo a sua fragmentação em
vários Partidos.

O Ministro disse que não
orientou a Policia Federal em Ma-
to Grosso para apreender a fita
gravada do pronunciamento que
ali fez, recentemente, o presidente
nacional do MDB, Deputado Ulys-
ses Guimarães. Explicou que o
DPF de Mato Grosso tomou a ini-
ciativa de conhecer o conteúdo da
gravação, devolvendo-a posterior-
mente à estação de televisão de
Cuiabá, sua proprietária.

Líder ainda não
sabe tendência

Mesmo depois de já ter man-
tido contatos com as bancadas de
Santa Catarina, Paraná e São Pau-
Io, para recolher a impressão da
bancada arenista na Câmara sobre
a reformulação do quadro partida-
rio. o lider Nelson Marchezan de-
clarou ontem que não conseguiu
detectar até aqui nenhuma ten-
dência "e mesmo que já tivesse ai-
guma coisa não diria".

Os primeiros contatos, que
prosseguirão hoje e na próxima se-
mana, já determinaram pelo me-
nos uma providência adicional do
líder: a elaboração, para distribui-
ção a todos os integrantes da ban-
cada, de um formulário com três
opções, que são: 1) manutenção do
bipartidarismo; 2) manutenção dos
dois Partidos e criação de novos;
3) extinção dos atuais Partidos e
criação de novos.

Arena apoia eleição direta mas
rejeita hoje a emenda Vidigal

Brasília — A bancada da Are-
na no Senado rejeitará, hoje, pe-
Ia manhã, em votação no Congres-
so Nacional, a emenda do Depu-
tado Edson Vidigal (Arena-MA)
restabelecendo as eleições diretas
para governador e vice-govema-
dor. Os arenistas divulgarão um
documento frisando que defendem
as eleições diretas, mas no mo-
mento seria inoportuno restabele-
cê-las, ainda que as eleições só ve-
nham a ocorrer em 1982.

A decisão de rejeitar, em vez
de simplesmente negar quorum e
esperar que a proposta seja arqui-
vada por decurso de prazo, no caso
de não ser votada até o próximo
dia 28, foi para impedir que a Opo-
sição tenha, ainda, mais rendimen-
tos políticos com a discussão da
matéria. Nos próximos dias come-
cará a tramitar uma emenda do
Deputado Edson Lobão (Arena-
MA), com o mesmo objetivo, que
tem ligeira possibilidade de ser
aprovada.

Tranqüila i.

A transmissão do jogo entre o
Brasil e o Paraguai, marcada para
ontem à noite, foi em grande par-
te o motivo por que a sessão no-
turna do Congresso Nacional pa-

ra discutir a Emenda Vidigal de-
correu em clima tranqüilo. O obje-
tlvq de quase todos era sair mais
cedo.

Às 19h53m, quando o Deputado
Joacil Pereira (Arena-PB) lia um
.aparíe'ao Deputado Vidigal, que se
encontrava na tribuna, o Senador
Paulo Brossard (RS), líder-da Opo-
sição, fazia do plenário sinais para
que, o presidente da Mesa, Senador
Luis Viana Filho (Arena-BA), ad-
vertisse o aparteante. O Sr Viana
riu e fez a advertênciai

¦ As 20h05m, quando o Senador
Alexandre Costa (Arena-MA), 1.°-
secretário da Mesa do Senado, co-
municou a um grupo que a vota-
ção seria feita hoje, pela manhã,
intensificou o movimento dos que
deixavam o plenário. As 20h30m,
quando falava o Deputado Walter
Silva (MDB-RJ), estavam presen-
tes cerca de 50 parlamentares.

O primeiro orador foi o Depu-
tado Lidovino Fanton (MDB-RS),• presidente da Comissão Mista, que
examinou as emendas do Deputado
Edson Vidigal é do Senador Fran-
co Montoro (MDB-SP). Ele reafir-
mou que havfa sido aprovada a
emenda do Deputado Edson Vidi-
gal e do Senador Franco Montoro
(MDB-SP). Ele reafirmou que ha-
via sido aprovada a emenda subs-

tltutlva do Deputado Vidigal e que
nenhuma manobra arenista conse- '

guiria destruir essa verdade.
Como relator do vencido, o'

Deputado Vidigal frisou que não se '
podia pensar em ajudar o processo
democrático, "apenas com a con- .
cordancia, com o silêncio". Os par- .
lamentares devem representar "as ,
Inquietações do povo e atuarem de
forma democrática, autêntica, li-
vre, responsável, comprometidos
com o país e não voltados para in-
teresses personalistas ou de grupos
porque um Partido político não é
u,ma tribo de índios"."A Arena" — observou — "não
conseguirá afirmar-se como Parti-
do político, de forma plena e irre-.
versível, se suas lideranças prefe-
rirem a cangalha e o cabresto em
detrimento da discussão salutar", e^
advertiu:"Se os nossos líderes, tão alti-'
vos em contestar, muitas vezes com'
razão, â Oposição e tão prestlmo-
sos a nos impor, sem discussões,
como devemos votar; se os nossos
líderes, e não me refiro a todos,
pudessem captar neste Instante o
que está pensando, intimamente,'
cada um dos seus liderados acerca'
de tudo Isso, decerto que muda-'
riam de comportamento ou pedi-
riam demissão".

Montoro discute com Luís Viana
O Senador Franco Montoro

discutiu seriamente com o Sena.-
dor Luís Viana Filho e quase tevê
um incidente com o líder da Maio-
ria no Senado, Jarbas Passarinho,
protestando contra a decisão do
Presidente do Congresso, que pre-
tendia colocar em votação, em ses-
são extraordinária convocada para
às 15h de ontem, a emenda de au-
toria do Deputado Edson Vidigal
que restabelece as eleições diretas
para governador.

Enquanto se realizava sessão
extraordinária às lOh da manhã de
ontem, para discussão da emenda,
o Senador Luis Viana Filho convo-
oava reunião extraordinária do
Congresso para às 15h — suspen-
dendo as sessões separadas da Ca-
mara, às 13h30m, e do Senado, às
14h30m — para "votar a toque de
caixa" a proposição, aproveitando
a presença em Brasília de muitos
deputados e senadores da Arena e
a ausência de muitos parlamenta-
res da Oposição.

Jogo limpo
Ao tomar conhecimento da

inesperada decisão de o Sr Luis
Viana Filho convocar o Congresso
para sessão extraordinária às 15h,
suspendendo as sessões da Câmara
e do Senado, o Sr Franco Montoro,
que procurava obstruir a sessão ma-

tutlna em realização, procurou os
líderes do MDB, Paulo Brossard e
Freitas Nobre.

Com os líderes oposicionistas,
o Sr Franco Montoro foi ao gabi-
nete do Senador Luís Viana Filho
protestar energicamente contra
aquela decisão, que em seu ewten-
derv tinha o objetivo de aproveitar
a ausência de parlamentares do
MDB para, a toque de caixa, rejei-
tar ontem • mesmo isua emenda,
através de sessões consecutivas.

Como o, Sr Luís Viana Filho o
aconselhasse a procurar o Senador
Jarbas Passarinho, o Sr Franco
Montoro, ainda acompanhado dos
dois líderes de seu Partido, foi ao
gabinete do líder do Governo no
Senado protestar contra aquela
orientação, argumentando que, no
passado, nunca se verificara se-
melhante manobra do' Congresso.

O Senador Jarbas Passarinho,
diante da reação de seus colegas
da Oposição, tentou uma negocia-
ção, sugerindo que suspenderia a
sessão extraordinária do Congres-
so, marcada para 15h se a Oposi-
ção concordasse em votar a emen-
da constitucional do Senador pau-
lista ontem à noite e hoje pela
manhã."Eu não faço negócio. Estou
pedindo respeito às regras do jogo"

O Senador Jarbas Passarinho
protestou energicamente, e tam-
bém em altos brados, contra os

termos do protesto que formulava
o Senador Franco Montoro e só a
mediação dos presentes evitou que
d incidente pudesse evoluir.

O Senador Franco Montoro
disse, ainda, que estranhava o pro- ¦
cedimento da Mesa do Senado e da
liderança da Maioria, tentando-
manobrar no sentido de rejeitar
a proposta de emenda constitucio-
nal, em face da ausência de repre--
sentantes da Oposição, em Brasi-
lia.

— No tempo do Petrônio Por-
tella na presidência do Senado, o
jogo era limpo. Sempre que se de-
cidía a convocação extraordinária
do Congresso, para exame de qual-
quer matéria, o Petrônio fazia a
comunicação prévia às lideranças.

Diante da reação do Senador
Franco Montoro, o presidente do'Senado, 

Luís Viana Filho, decidiu
recuar, suspendendo a sessão ex-
traordinária que havia convocado
para 15 horas. Isso só ocorreu de-
pois das 14h, não dando tempo a
que se realizasse a sessão ordinária
de ontem na Câmara, que começa,
habitualmente, às 13h30m.

Mais tarde, em seu gabinete,
o Senador Franco Montoro disse
que o Congresso 'Anão é proprie-
dade da Arena" e que a Mesa do
Senado não pode tomar decisões
que se transformem em fatos con-
sumados, sem ouvir as lideranças
da Oposição.

Brasília/Foto de Jair Cardoso
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Filha de Passarinho, depois de ouvir o pai trocar insultos com Quércia, interveio para acalmá-lo

Passarinho quase briga com Quércia
Diversos senadores tiveram que

segurar ontem, na sessão plenária,
o lider do Governo, Jarbas Passa-
rinho, que tentava investir contra
o Senador Orestes Quércia (MDB-
SP), depois de um áspero diálogo.
Na ocasião, o Senador paraense
discursava sobre projeto que trata
da nova jornada de trabalho dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal (redução de oito para seis
horas).

V Exa, é valente, mas eu
também sou valente — bradou o
Senador Jarbas Passarinho.

V Exa é valente aqui dentro
— respondeu o Sr Orestes Quer-
cia. — Quero ver é lá fora.

O incidente só não se agravou
devido à intervenção de várias pes-
soas, inclusive da filha do lider do
Governo, Srta Eleonora Passarinho,
funcionária da liderança arenista
no Senado.

O convite à luta se registrou
depois de quase três horas ds de-
bates sobre um projeto de lei que
reduz de oito para seis horas a jor-
nada dos funcionários da Caixa
Econômica Federal. O lider do Go-
verno considerou aética uma in-
tervenção feita pelo Senador pau-
lista a propósito de emenda ofe-
recida pelo Senador José Lins (Are-

na-CE). As galerias estavam total-
mente ocupadas por funcionários
da Caixa, que a todo momento
aplaudiam, sem qualquer advertên-
cia da Mesa, presidida pelo Sena-
dor Gabriel Hermes (Arena-PA). O
Senador Jarbas Passarinho subiu
à tribuna já irritado. Indagou se
poderia ser considerada aética a
critica formulada pelo Sr Orestes
Quércia à emenda do Senador cea-
rense. O representante paulista
protestou com veemência, o que le-
vou o lider do Governo a bradar:

V Exa está assumindo a po-
sição de delator.

V Exa é que está sendo ir-
responsável. Eu não sou moleque —
respondeu o Senador Orestes Quer-
cia.

O Senador paraense deixou sua
cadeira de lider e partiu em dire-
ção ao Senador por São Paulo, sen-
do segurado por vários senadores.
O Sr Gabriel Hermes achou mais
conveniente suspender a sessão.
Ainda assim, as agressões verbais
continuaram.

Ante a confusão que se esta-
beleceu. acorreu ao plenário o Se-
nador Luis Viana (Arena-BA i,
Presidente da Casa. O Sr Jarbas
Passarinho tentou justificar seus
arroubos ao lider do MDB, Sr Paulo
Bros=ard.

Venha aqui, que eu quero
falar com você — convidou o lider
do Governo.

Não, não vou — respondeu
o Sr Paulo Brossard.

Venha — insistiu o Sr Jar-
bas Passarinho.

Depois eu falo com você —
respondeu o lider do MDB.

Ao reabrir os trabalhos, o Se-
nador Luis Viana devolveu a pa-
lavra ao Sr Orestes Quércia, que
pôde concluir seu discurso, obser-
vando que o vice-lider José Lins
havia alterado sua emenda de pie-
nário depois da leitura do texto
oficial, oferecida à Mesa.

Por fim, o líder do Governo
ocupou a tribuna para lamentar o
ocorrido, dizendo que a Oposição
quisera apenas incompatibilizar a
Arena e o Governo diante da as-
sistência e da opinião pública."

Sem os votos da Maioria —
dirse ele — este projeto jamais se-
rá aprovado. E, ao concluir, voltou-
se para as galerias:

Venham os aplausos ou as
vaias, pouco me importa. Eu, com
a responsabilidade de líder do Go-
verno, apenas cumpro o meu dever.
E com responsabilidade.

Não houve vaias e nem aplau-
sos.
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Cobrança do pedágio rende
a empresas de ônibus duas
vezes mais que ao Governo

A decisão de o Governo federal suspender o pe-
dágio para os ônibus por proposta do Governo do
Estado do Rio, teve, além do aspecto social, unia
razão mais forte: os empresários de transporte cole-
tivo faturam duas vezes mais que o Governo com a
cobrança, que fazem diretamente de todos os pas-
sageiros e que só repassam em parte.

Os empresários repassam por estimativa de
ocupação mas, enquanto a taxa oficial é inferior à
capacidade dos ônibus, estes transportam, na rea-
lidade, até 140% de sua lotação, segundo levanta-
mento recente. O superávit embolsado pelos empre-
sários durante o ano passado, só no Estado do Rio,
foi superior a Cr$ 2 bilhões. O DNER, em 1978, ar-
recadou pouco mais de CrS 1 bilhão com o pedágio
em todo o país.

Rio, São Paulo, Rio Grande
do Sul (o pedágio é cobrado
na Ponte Rio — Niterói, nas
estradas para Teresópolis e
Petrópolis, na Via Dutra e
na via-expressa Porto Ale-
gre — Osório).

No Estado do Rio, já fo-
ram recalculadas as tarifas,
com a redução do pedágio,
e sua entrada em vigor —
possível em 15 ddas — só
depende da assinatura do
convênio.

As reduções serão a s
seguintes:

1) ônibus que passam pe-
Ia Ponte Rio—Niterói — re-
dução de Cr$ 1,38 por pas-
sagem. A linha São Fran-
cisco—Lapa, da CTC, atual- .
mente a Cr$ 8,80, passará a
CrS 7,40.

2) ônibus, com linhas de
longa distancia, que passam
pela Dutra e estradas para
Teresópojis e Petrópolis —
redução de Cr$ 0,54.

3) ônibus, com linhas de
características urbanas, que
passam pela Dutra e estra-
das para Teresópolis e Pe-
trópolls — redução de Cr$
0,40.

4) ônibus, com linhas de
longa distancia, passando
pela ponte Rio—Niterói —
redução de CrS 2,97.

As diferenças de valores
de redução se explicam em
função dos diferentes crlté-
rios de taxas de ocupação
oficial. Para os ônibus
com ar condicionado, a
taxa é de 50% 'de ocupação
(para efeito de cálculo de
tarifa); para os que trans-
portam passageiros em pé
e sentados, a taxa é 90%;
para os que levam em via-
gens intermunicipais, ape-
nas passageiros sentados, é
de 70%.

INCOMPETÊNCIA
Muito mais do que esper-

teza dos empresários, a
situação do pedágio reflete,
sobretudo, a incompetência
de o Poder Público dar con-
cessões para prestação die
serviços públicos com tarl-
fas justas para seus usuá-
dos — na opinião de um
técnico em transporte, ao
examinar a situação.

Na verdade, só agora
começa a ser mai* bem co-
nhecido o sistema de trans-
porte coletivo de passagei-
ros, por ônibus — os res-
ponsávels por quase 85% do
transporte de massa, no
Grande Rio. A Secretaria de
Transportes do Estado do
Rio, concluiu, recentemente,
um diagnóstico do trans-
porte lntermunlclpal e esta
foi uma das distorções en-
contradas.

Há outras: foram locali-
zadas muitas falhas, na sis-
temática de fixação de tari-
fas a serem pagas Delos
passageiros e a conclusão é
de que as passagens eus-
tam, hoje, muito mais do
que seu ousto real. O traba-
lho de diagnóstico ainda te-
rã com circulação restrita,
mas sabe-se que as pas-
sagens estão oneradas em
mais de 30%

Para que a suspensão do
pedágio surta efeitos prá-
ticos, diminuindo o valor
das passagens, devem ser
assinados convênios entre o
DNER, autorizado pelo
Ministério dos Transportes,
e o Estados onde ele é co-
brado. No caso, haverá re-
dução de passagens em ai-
gumas linhas do Estado do

Plano de pistas exclusivas
para ônibus na Av. Brasil
espera aprovação há 2 anos

Está pronto e engavetado, há quase dois anos,
um projeto de melhoria das condições de circulação
na Avenida Brasil, no Rio, com a criação de faixas
exclusivas para ônibus. Os estudos, feitos conjunta-
mente pelo DNER e DER, indicaram que os ônibus
circularão melhor, mas os automóveis sofrerão ain-
da mais, com os congestionamentos.

Esta questão — a prioridade é do transporte co-
letivo ou dos automóveis? — é que está atrasando
sua aplicação, pois há uma nítida divisão entre os
técnicos. O projeto, conforme foi elaborado, atende
apenas aos ônibus intermunicipais e deixa em aber-
to a possibilidade de a Prefeitura definir a situa-
ção dos coletivos municipais.

Quanto aos frescões, queEXCLUSIVA

Os técnicos do DNER e
DER estabeleceram que a
faixa exclusiva para ônibus,
na Avenida Brasil, deve ser
junto à mureta central
(justamente a faixa onde é
proibida hoje, pelo menos
em placas, a circulação de
veículos de carga e cole-
tivos). O isolamento seria
simples, com tachões d e
metal e pintura de faixa. O
custo é da ordem de Cr$ 10
imilhões.

Os estudos indicaram que,
com a faixa exclusiva, co-
brindo cerca de 14 km, des-
de a Penha até a Fábrica
de Sabão Português, pode-
riam ser movimentados,
nas horas de rush, de 400
a 600 ônibus, equivalentes
a mais de 30 mil passagei-
tos. Da Baixada Fluminense
ao Rio, as viagens dos cole-
tivos seriam reduzidas à
metade do tempo.
PARA QUEM

Três tipos de ônibus se-
riam desviados, de imedia-
to, para a faixa exclusiva:
frescões, os intermunicipais
de tarifa A (diretos) e os
icoletivos com passageiros
em pé e sentados (apenas
os diretos). Ao longo da fai-
xa não haveria pontos de
parada, daí a seleção dos
três tipos, que os passagei-
ros identificariam facilmen-
te.

podem atender um público
de maior poder aquisitivo,
foi estudada, também, a
possibilidade de construção
de áreas de estacionamon-
to, nos pontos terminais,
em outros municípios. As-
sim, poderiam ser evitados
muitos carros, na Avenida
Brasil, estimulando seus
proprietários a mudar de
condução.
MUNICIPAIS

No projeto ficou para ser
estudada a questão dos
ônibus municipais que pas-
sam pela Avenida Brasil.
Seria necessário, antes, es-
tabelecer quais linhas pode-
-riam ser diretas, através da
faixa es/clusiva e as de
ônibus paradores. Para os
¦municipais, seria mesmo
possível criar outra faixa,
com facilidades de parada,
ma pista extrema do iado
direito.

Temendo uma retenção
maior no transito de au-
tomóveis (transporte indivi-
dual), que fatalmente ocor-
rerá, pois ficarão restritos
a duas faixas na pista cen-
trai e ainda assim junto
com os ônibus municipais,
os técnicos relutam am
adotar a solução. Há os que
defendem a necessidade de
construir, primeiro, uma
nova Avenida Brasil projeto
que custaria, hoje, mais de
Cr$ 9 bilhões.

Este é
o primeiro número
da sua assinatura

do Jornal do Brasil:
264-6807

Governo federal dá aval
para empréstimos ao Estado

i.
Por não contar com recursos

próprios para repassar aos Esta-
dos, o Governo federal ajudará
com seu aval ó Estado do Rio à
Prefeitura carioca a obter junto a
instituições financeiras internas e
do exterior os financiamentos pa-
ra cobrir os déflcits orçamentários
deste ano, conforme promessa fei-
ta em Brasília pelo Presidente Fl-
gueiredo, afirmou ontem o Secrer
tário de Planejamento estadual,
Francisco de Melo Franco.

Segundo o Sr Melo Franco,
que acompanhou o Governador
Chagas Freitas e o Prefeito Israel
Klabin a Brasília, a viagem foi
muito proveitosa e nos contatos
com o Presidente e os Ministros da' Fazenda e do Planejamento a si-
tuação do Estado e do município
analisada principalmente em re-
lação aos problemas oriundos da
fusão.

"Temos dois tipos de proble-
mas" — comentou o Sr Melo Fran-
co. "Um deles é Imediato, absor-
vente, um problema que é uma de-
flclêncla orçamentária para fazer
face aos compromissos financeiros
deste ano. O outro é o da concep-
ção da fusão como um todo, que
precisa de revisões, porque deixou
um município individualmente in-
viável e que todos os anos fecha o
orçamento através de empréstl-
mos, além de muito assoberbado
com problemas de educação e saú-
de".

O Secretário de Planejamento
entende também que educação e
saúde são problemas tipicamente
estaduais. "Um município, pela
Constituição, tem a responsabili-
dade de aplicar 20% do Orçamento
na educação. No entanto, estamos

w

com mais de 50% da Receita com-
prometida com aquele Item"."O mesmo ocorre com a saú-
de. Temos os hospitais gerais, co-

. mo o Miguel Couto, o Sousa Aguiar
e outros, todos municipais, de ma-
nelraque a Prefeitura está hlper-
troflada com dois programas so-
ciais multo pesados e com os quais
não pode arcar".

Revelou ainda que o Gover-
nador Chagas Freitas chamou a
atenção em Brasília para o proble-
ma das regiões metropolitanas de
todo o Brasil, as quais; pelo seu
crescimento, precisam de um pro-
grama de desenvolvimento bem
articulado entre os Governos esta-
duals e o da União. Sobre o as-
sunto, acrescentou o Secretário, o
Presidente da República e os mi-
nistros se mostraram muito inte-
ressados.

Arquivo
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Na audiência com Rischbieter (D), Klabin mostrou com documentos a situação do Rio
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A falência tributária, segundo Israel Klabin
Christine Ajuz

A falência de um sistema tri-
butário que delega à União dois
terços da arrecadação de impostos
fica provada quando, a cada Go-
verno que se inicia, dirigentes es-
taduais e municipais correm a Bra-
sília para pedir dinheiro. Esta foi á
sensação experimentada quarta-
feira pelo Prefeito Israel Klabin ao
sair do gabinete do Presidente Fi-
gueiredo e encontrar no corredor,
prestes a entrar, o Governador de
São Paulo, Paulo Maluf.

Bem disposto e sorridente, a
Prefeito ontem qualificou de "es-

perançado" o estado de espirito
com que regressou da Capital. Nin-
guém lhe prometeu dinheiro, mas
também não era exatamente isso
o que pretendia: "Não adianta
apenas me darem Cr$ 5 bilhões pa-
ra cobrir o déficit orçamentário,
porque, no ano que vem, esse dé-
ficit será duas ou três vezes maior",
explicou. "O que precisamos é es-
tudar mecanismos que tornem viá-
vel a administração do Rio".

lnteresse
A primeira autoridade com

quem se entrevistou em Brasília
foi o Presidente Figueiredo, que o
Prefeito considerou "profundamen-
te interessado nos problemas da
nossa cidade"..Segundo o Sr Israel
Klabin, o Governo federal mostrou-
se receptivo e dispôs-se a indicar
representantes para uma comissão
que analisará, sob todos os ângulos,

as formas de viabilizar o Rio de Ja-
nelro e torná-lo capaz de se auto-
gerenciar."E' necessário, agora, chamar-
mos a atenção para a singularida-
de do Rio, para a espeoificidade de
seu caso. Nós desfraldamos a ban-
deira da reformulação do Código
Tributário Nacional, demos o pri-
meiro grito de alerta contra o es-
vaziamento de poder dos municí-
pios, fomos os pioneiros nessa cam-
panha pela autonomia municipal".

"Atrás de.nós, porém, estão vin-
do todos os outros Estados, todo
mundo querendo dinheiro. A Ba-
hia está'pedindo Cr$ 22 bilhões, um
Governador de outro Estado já
mandou dizer que vai querer o do-
bro do que o Rio conseguir. Temos
de mostrar claramente que a si-
tuação do Rio é especial, que so-
fremos um processo de fusão até
hoje não cumprido em seus obje-
tivos, que passamos de Capital Fe-
deral para cidade-Estado e dessa
situação para Município sem que
se criassem novos mecanismos de
captação de recursos, que temos
quase 6 milhões de habitantes e
somos regidos pelo mesmo sistema
tributário que uma cidadezinha de
dois mil habitantes lá na Amazô-
nla".

Nem o Presidente, nem os Mi-
nistros da Fazenda e do Planeja-
menito fizeram nenhuma promes-
sa concreta ao Prefeito, mai, mes-
mo assim, ele considerou muito po-
sitivo o saldo da visita a Brasília.
"Só tenho um adjetivo para defi-

nir como me sinto: esperançado. O
Governo federal está se lançando
com empenho na reformulação do
sistema tributário. Pela primeira
vez, ele será modificado em profun-
didade, ouvindo-se as autoridades,
municipais, as associações de cias-
ses, os representantes diretos de
cada comunidade. Os Cr$ 5 bilhões
que pleiteamos têm apenas o objeti-
vo de não deixar o Rio falir; to-
das, ou quase todas as outras me-
didas a serem tomadas, devem par-
tir de nós, a começar pela mudan-
ça de mentalidade da própria po-
pulação do Rio, que a cada dia de-
verá estar mais ativa e particlpan-
te de seus problemas".

Também uma mudança de pos-
tura dos servidores públicos é.ob-
jativo do Governo Klabin: a trans-
formação da passividade em ativi-
dade, o estímulo à criatividade, a
criação de uma consciência sobre
os reais problemas do Rio e de uma
vontade concreta de trabalhar fa-
zem parte do seu plano de tornar
mais eficiente a máquina adminis-
trativa, o que, em última análise, é
uma forma, senão a melhor, de
economizar recursos. Ele não tem
pretensões de conseguir, em um ou
dois anos, talvez nem mesmo em
seus quatro anos de gestão, tornar
o Rio uma cidade capaz de se au-
togovernar, mas acha que, se pelo
menos conseguir esta mudança de
postura, terá dado o primeiro gran-
de passo para devolver ao Rio sua
real — e primeira — vocação: a
de maior centro de serviços do país.

Leia editorial "Reparação Devida'

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA
DE 1TAJUBÁ

Reconhecida Lei 3232 - 05/01/1917

CONCORRÊNCIA N.° 01/79
EDITAL DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
PARA O RESTAURANTE DA ESCOLA FEDERAL

DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ
A ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ (EFEI) chama a
atenção das Empresas especializadas constituídas no país para a
concorrência que será realizada no dia 29 de junho de 1979, às
09.00 horas, para fornecimento e instalação de equipamentos de
cozinha para o restaurante de seu Campus Universitário, na cidade
de Itajubá — Minas Gerais.
Os interessados poderão obter cópia do Edital e demais informa-
ções na Comissão de Licitação (CLI) da Escola Federal de Engenha-
ria de Itajubá, no Campus Universitário Prof. j. R. Seabra, Bairro
Pinheirinho, Itajubá — Minas Gerais, no horário de expediente nor-'mal, 

partir de 02/05/1979. O capital social mínimo exigido é de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) integralizado até no-
venta dias antes da data desta publicação.

Itajubá, 30 de abril de 1979
ia.) PROF. ÁLVARO PEREIRA RIZZI

Presidente da Comissão de Licitação da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá

ip

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

TOMADA DE PREÇOS ETU 11/79
CIRCULAR N.° 01

Comunicamos aos interessados na Tomada de
Preços ETU n° 11/79, execução das obras e ser-
viços de engenharia, referentes a pavimentação de
acesso à oficina gráfica em "Blokret", 

plantio de
grama, e serviços complementares, situada na Zona
de Serviços industriais, Ilha da Cidade Universitária
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que por
motivos de força maior, fica a referida licitação
transferida do dia 23 de março de 1979, para o dia
31 de maio de 1979, às 15:00 horas.

Em, 17.05.79

Eng? Wolney Frederico Dantas Hupsel
Presidente da CPL (P

Administrador regional
começa campanha para
colorir Centro da Cidade

»tj

t
s

Se depender da vontade do Administrador Re-
gional do Centro da Cidade, Max Sztajn, todas as lo-
jas e edifícios comerciais de sua jurisdição serão1'
pintados com cores alegres, em campanha "para'-
mudar o aspecto triste e sombrio", que já conta corri—o apoio da Sarca — Sociedade dos Amigos da Rua-'
da Carioca. «•?!

Em almoço no Bar Luiz, na Rua da Carioca, oT
Administrador Regional falou, com entusiasmo, de
suas campanhas para medidas em benefício da vol- •
ta à alegria de dois milhões de pessoas que circulam
diariamente pelo Centro: limpar e fechar os terre-
nos baldios, consertar todas as calçadas e fiscalizar ,os-prazos para o fechamento de buracos de obras de."!
concessionárias, cobrando todas as multas a qué 

"
tem direito por lei. ".;

José Bento Barbosa, diretor:;'
de esportes e Cleber de Oil-
veira Tavares, diretor e re-
presentante do Bar Luís.

SUGESTÕES

Convidado para dialogar
com os comerciantes da
Rua da Carioca, o Sr Max
Sztajn — "pode chamar-me
de Stein" — ouviu as suas
reivindicações, prometeu le-
vá-las ao conhecimento do
Prefeito Israel Klabin,
negou-se a falar sobre a ad-
ministração anterior, mas
disse que encontrou o Cen-
tro da cidade arrasado.

Tomou conhecimento de
que 600 pessoas estão preo-
copadas com a possibilidade
de que seja derrubado o de-
creto do ex-Prefeito Marcos
Tamolo, que garante a
manutenção do gabarito de
dois pavimentes — apesar
de já existirem prédios
maiores na área — e das
características da Rua da
Carioca. Soube, também, que
providências estão sendo to-
madas, junto ao Governo
federal, para o tombamen-
to da rua, cujos prédios
pertencem, em sua maior
parte, a uma das Ordens
Terceiras.
PROVIDÊNCIAS

Após o almoço, ao sair do
Bar Luis, teve chamada a
sua atenção para o prédio
de número 38, pela sujeira
na fachada, e perguntou ao
antigo lutador Rasputin se
sabia a quem pertencia. Foi
Informado que ali já fun-
cionaram uma agência do
Banco do Estado e um Car-
tório do Tribunal Regional
Eleitoral, e disse que vai
tomar providências para
que melhore o seu aspecto
exterior. No andar térreo
desse edifício funciona aitu-
alimente um refeitório de
operáinios de empreiteiras
do metrô, o que não está
agradando aos comerciam-
tes da SARCA.

O Sr Max Sztajn, com
menos de um mês na 2a. Ad-
ministração Regional, con-
seguiu, rapidamente, a
confiança dos comerciantes
presentes: Nilton Silva Li-
ma, vice- presidente da
SARCA; Roberto Cury,
tesoureiro; Alfredo Guilher-
me Schumann, secretário;

EXEMPLOS
Todos aceitaram as Idéias

do prefeitinho do centro, e
prometeram levar o assunto
para debates e aprovação,
na primeira reunião d a
SARCA, querendo transfor-
mar a Rua da Carioca no- 

'

exemplo para toda a cida-
de, consertando suas cal--:
çadas, marquises e pln-'^
tando suas fachadas e mes-;";
mo os troncos das árvores, •"
uma cara cteristica qué •'
mantém, como poucas ou-
trás ruas centrais.

Mas o Sr. Max Sztajn dis-
se que não vai parar aí. Já "
colocou um funcionário en-
carregado de examinar.^
todas as autorizações parait"
obras de concessionárias e",'"
verificar os prazos de fe-,\'_
chamento dos buracos. 

'"

Somente na Rua Buenos Ai- ,
res, a Light fechou três des-
ses buracos. Ele avisa que. :
vai enviar à Coordenação
das Regiões Administra- ¦
tivas todas as irregularl-"-'
dades, para que as multas-•
sejam cobradas e revertidas "
em benefício da população.' '•'

A fiscalização da Secreta-"'
ria Municipal de Fazenda"'
será o principal órgão de
ação para as campanhas de^..
embelezamento da cidade^*
para que o carioca, què^".
vive, em média, 10 horas'"
por dia no Centro, possa,
volta a sorrir. Toda %;;
máquina administrativa se;..','
rá .acionada, como no caso',
dos terrenos baldios, cujos.'..'
proprietários será anecessá» .
rio localizá-los para intima*..
los a fazer as obras, loapina,
tapume e calçadas, o crue"
pode redundar on multas1*
de até Cr$ 10 mil por dia.

A própria LT Região Ad-
ministrativa, para dar 0-:;
exemplo, e mostrar que -
santo de casa deve ser o "
primeiro a fazer milagres,"
já está refazendo todo o cal-' '
çantento da frente de sua - ?
sede, na Rua República do. .
Líbano, 54, prédio que re-.an
ceberá nova pintura.

Pais engarrafam trânsito
nas portas dos colégios por
temerem assaltos aos filhos

O grande número de assaltos, atualmente, na"
cidade é uma das causas dos engarrafamentos nas
portas dos colégios, porque as mães e pais, temen-
do que os filhos sejam assaltados,"preferem levá-los
e buscá-los, apesar de reconhecerem que a medi-
da causa transtornos ao transito. A maioria dos queagem assim têm filhos que já foram assaltados
mais de uma vez.

Os congestionamentos ocorrem, principalmen-
te, em ruas como São Clemente, Mena Barreto, Pru-.
dente de Morais, Laranjeiras e Cosme Velho, onde-,
há grande concentração de escolas. Os pais dos alu-
nos do Saint Patrick's, por exemplo, estacionam os
automóveis no lado direito da Rua Mena Barreto,"
dando passagem apenas a um carro, em fila que se
estende até a Rua Real Grandeza. k„;

tadas três vezes em Copa-
cabana, além de saberem
que quatro alunas do Sainí'r
Patrick's foram assaltadas"
nas proximidades do cole-
glo, na Rua Mena Barreto,
em Botafogo.

O Saint Patrick's não tem'
ônibus para fazer o trans-"
porte dos alunos, porque o
sistema foi adotado uma vez-
e não deu certo. Mas, se a,
direção do colégio resolvesse
adotá-lo, a Sra Lina Costa
e Silva e a mãe do rapaz
três vezes assaltado disse-
ram que o utilizariam, por-
ique, assim, teriam mais'
tempo para seus afazeres.-

CASOS

A mãe de uma aluna do
Saint Patrick's, que não
quis dar o nome, explicou
que leva e busca a filha de
12 anos porque não deixa
seus filhos andarem sozi-
nhos, devido ao clima de in-
segurança que há no Rio.
Seu filho mais velho, de 14
anos, foi assaltado três
vezes, por rapazes de 18 a
19 anos, que usaram cani-
vetes: duas vezes, no ano
passado, na ciclovia da La-
goa Rodrigo de Freitas, e a
outra, no principio deste
ano, na Rua Visconde de
Albuquerque.

O rapaz, segundo ela,
ficou traumatizado e teme
sair sozinho, porque, no pri-
meiro assalto, seu braço foi
cortado. Ela reconheceu que
a sua atitude e a de outros
responsáveis que levam os
filhos à escola causa trans-
tornos ao transito, apesar
de todos ficarem em fila in-
diana."Meu- medo é a falta de
segurança" — salientou — "e
por isso, continuo acompa-
nhando meus filhos".

A Sra Lina Costa e Silva
age da mesma forma com
sua filha de 14.anos e man-
tém, com outras mães
temerosas das possibih-
dades de assaltos, um sis-
tema pelo qual, cada dia,
uma fica responsável pelo
transporte das crianças. Ela
e a filha já foram assai-

CONGESTIONAMENTOS

Os congestionamentos
na porta dos colégios par- -
ticulares, especialmente ao
meio-dia e a partir das 17h,
são provocados pelos res-
ponsávels dos alunos que,,:
sem terem local para dei-
xar os carros, param até.
em fila dupla na porta dos
estabelecimentos. A Rua São
Clemente, que, num trecho
de 500 metros, tfcm cinco
colégios com grande nume-
ro de alunos, é um exemplo:
deste caso. ;sc

Os pais preferem buscar,
seus filhos por uma quês-
tão de economia — o Cole-,
gio Padre Antônio Vieira
cobra CrS 1 mil 200 pelo
ônibus — e facilidade, por-
que têm carro e tempo.
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Prefeitura pode devolver
com juros ISS arrecadado
de empresas de transporte

A Prefeitura do Rio poderá devolver com juros
e correção monetária tudo o que arrecadou nos
últimos cinco anos em ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) de empresas de transporte de passageiros, de
carga e de reboque que operam na Baía de Guana-
bara — com exceção da STBG e Transtur de aero-
barcos, que não pagam. De apenas uma empresa,
o Imposto recolhido no período atinge Cr$ 800 mil.

O fato ocorrerá quando o Juiz da 2a.
Vara de Fazenda Publica, Manoel Benedito
Lima, determinar a execução da sua sen-
tença, confirmada por unanimidade pela 7a. Ca-
mara Cível, que deu ganho de causa à Aquarius
Serviços Marítimos em ação contra a Prefeitura,
pela ilegitimidade da cobrança do ISS por serviços
prestados nas águas da Baía, que "não constituem
território do Município do Rio de Janeiro".

Arquivo - 17/4/7»

MAR TERRITORIAL
i

A empresa Aquarius Ser-
vlços Marítimos Ltda. vinha
sofrendo três ações execu.
tlvas fiscais promovidas pe-
Ia Prefeitura para recolher
ISS em atraso. Respondeu,
atçavés do advogado Mário
Caldeira de Andrade, com
uma ação ordinária de anu-
lação de débito fiscal, ao
mesmo tempo em que re-
queria sentença declarató-
ria em relação à não in-
cidêncla do imposto so-
bre as suas atividades, que
são as de transporte de car-
ga e passageiros e de rebo-
que nas águas da Baia de
Guanabara.

"E' inteiramente impôs-
slvel pretènder-se sustentar
que as águas da Baia de
Guanabara constituem ter-
ritóriiOi do Município do Rio
de Janeiro, sendo írrespon-
dível a argumentação da
autora (a Aquarius) no sen-
tido de que se trata de mar
territorial e, em tais cir-
cunstancias, é forçoso o
reconhecimento de que toda
a razão assiste à autMra, pa-
Io que devem ser totalmen-
te acolhidas suas preten-
6ões".

Ais palavras são do Juiz
Manoel Benedicto Lima, em
sentença proferida em 16
de janeiro do ano passado,
reconhecendo que os precei.
tos do Código Tributário
Nacional e a legislação es-
pecífica do ISS "deixam
claríssimo que os serviços
de transportes prestados
total ou parcialmente fora
do território de um muni-
cípio não podem ser por es-
ite tributados com o ISS".

O Juiz reconheceu t)am-
bém que os serviços da em-
presa "não tinham início
nem fim no território do
antigo Estado da Guanaba-
ra, nele não se contendo in-
teiramente o trajieto d e
suas ambarcações, situação
que persiste hoje com o Mu-
nlcijpio do Rio de Janeiro".
Também observou què os
serviços são prestados per-
manentemiente" nas águas
da Baía de Guanabara, ou
seja, em águas do mar' ter-
ritorial, de modo que não
se descaracteriza a compe-
•têmcia federal".

Com relação ao serviço de
neboque, que a Aquarius
também sofreu uma au-
ituação por não reco lhe.r
ISS, o Juiz Manoel Benedic-

to Lima avocou decisão an-
terior da Câmara Cível do

Tribunal de Justiça do
então Estado da Guanaba-
rá, em Agravo de Petição
(n<? 23423) segundo a qual
o ISS não Incidia 'por ser
atividade não prevista na.
lista de serviço", além das
mesmas razões invocadas
relativamente ao transpor-
te de passageiros e de car-
ga, uma vez que também s*
processa exclusivamente nas
águas da Baía.

SEQÜÊNCIA
• A sentença do Juiz da 2a.
Vara de Fazenda Pública
foi acolhida pelo Procura-
dor da Justiça, Hüton Mas-
sa, em parecer a 20 de
maio, numa apelação do Es-
tado também julgada pela
1<f Câmara Cível, qiu©, em
3 de agosto do ano passado
decidiu, por unanimidade,"negar provimento ao re-
curso, confirmando a sen-
tença em segundo grau de
jurisdição".
i Segundo o advogado Mai-
ro Caldeira de Andrade, es-
sa decisão por unanimidade
Impede embargo ou qual-
quer outra medida, cabendo
s ó recurso extraordinário
ao Presidente do Tribunal
de Justiça.

Outras ações, de mais
cinco empresas estão em
processamento nas Varas
de Fazenda Pública. Na 2a.
Vara, foi solicitada a deter-
minação de execução da
sentença. As outras empre-
sas, que não são llüsconsor-
tes e sim autoras cada uma
de ações separadas, são a
Transportes Marítimos Ju-
Hão, Dij amar Transportes,
Empresa Porto Azul e Equi-
port.

Além de ter declarada a
ilegalidade da cobrança do
ISS, a Prefeitura não mais
poderá cobrar o Imposto. E
será obrigada jpela ação or-
dihária de repetição (devo-
lução) de indébito cumula-
da com sentença declarató-
ria sobre a não" incidência,
a devolver tudo o que reco-
lheu dessas empresas nos
últimos cinco anos, pois, no
periodo anterior, a ação
prescreve.

. O advogado Mairo Caidei-
ra de Andrade não calcula
quanto a Prefeitura terá
que devolver, pois sobre o
montante a ser levantaio
incidiriam valores relativos
a juros e correção monetá-
ria. Sabe-se que o ISS tem
uma alíquota de 57o para
as atividades das empresas
e cada uma, em média f atu-
ra Cr$ 1 milhão por mês.
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Prefeitura cria unidades de Comlurb conclui limpeza da.
cuidados primários de saúde Rocinha com a remoção de
em 40 favelas e conjuntos 2 mil toneladas de detritos

A criação de 40 unidades auxlliáres de cuida-
dos primários — para atendimento pré-natal, pue-
ricultura, vacinação, serviço social, educação sani-
tárla, educação de saúde, odontologia sanitária e
dermatologia sanitária — em comunidades caren-
tes, especialmente favelas e conjuntos habitado-
nais, foi anunciada ontem pelo Secretário Munici-
pai de Saúde, Alberto Coutinho Filho, no Palácio
da Cidade. ¦¦;;¦¦

Cada UAOP custará aproximadamente Cr$ 1
milhão 250 mil, mas em alguns locais não será pre-
ciso construí-las: serão aproveitados os próprios
existentes na comunidade, como sedes de associa-
ção de bairros, da LBA ou da Fundação Leão XIII.
Quatro delas já têm possibilidades imediatas de
Instalação — nas favelas Nova Holanda, Jacarezi-
nho, Acari e Vidigal — e deverão estar funcionando
dentro de 20 ou 30 dias.

média é de duas consultas
por pessoa ano, corresponde
a uma população de 620 mil
900 pessoas. Já o número de
consultas nas unidades do
Departamento Geral de Sa-
úde Pública foi de 579 mil
512, d que significa 289 mil
800 pessoas. "Em con-
seqüência", ressaltam '' a
cobertura teoricamente ai-
cançada é de cerca Ide 54%.

Obra na Tijuca terá atraso com paralisação

Noel de Almeida afirma que
obras do metrô continuam
com pagamento feito a Ecisa

Brasília — O presidente da Companhia do Me-
tropolltano, Sr Noel de Almeida, afirmou que o "me-
trô não está mais inadimplente, pois pagamos ontem
Cr$ 337 milhões devidos à Ecisa pelos serviços exe-
cutados", acrescentando que os problemas nas obras"foram gerados pela desmobilização das atividades
da empreiteira".

No Rio, a Ecisa disse ter recebido ontem Cr?
50 milhões 900 mil de faturas atrasadas mas se-
gundo o setor financeiro da empreiteira, o dinhei-
ro cobre apenas os trabalhos realizados no mês de
janeiro, permanecendo ainda uma dívida, já ven-
cida, de Cr$ 266 milhões 100 mil.

Khbin fala em esperança
ao assinar a mensagem
que cria a Fundação Rio

Ao assinar ontem a mensagem de criação da
Fundação-Rio o Prefeito Israel Klabin disse ser"óbvio que a idéia de plantar, no momento de ca-
rência que ora passamos, é esperança. Esperança
daquilo que teremos. Esperança que quero dar a vo-
cês e que vai resumir o destino da cidade, ou seja,
a sua criatividade".

Dirigindo-se a mais de 100 artistas (cantores,artistas plásticos, atores e escritores), o Prefeito dis-
se que sua intenção de criar a Fundação-Rio "é mui-
tó mais antiga do que o dia em que tomei posse e
garanto que ela será um instrumento a serviço dos
que têm a sua mensagem para dar". ¦

O diretor sem ônus do Departamento de Cul-
tura, Rubem Fonseca, disse que espera conseguir"sem ônus", um prédio para a sede da Fundação.
No projeto a ser enviado à Câmara, é prevista uma
verba de Cr§ 2 milhões para instalação da Funda-
ção.

mas os artistas e autori-
dades permaneceram no
prédio, atraídos pelo ritmo
da bateria da ala da Velha
Guarda da Portela que, du-
rante uma hora, tocou vá-
rios sambas de enredo da
escola.

Entre os artistas e escri-
tores presentes, Wanda La-
cerda, Sérgio Brito, Laban-
ca, Cartola, Tereza Miranda
(gravadora), o maestro
Isaac Karabtchevsky, as es-
critoras Maria Alice Barro-
so e Nélida Pinon, Luiz Car-
los Vilaça e Oto Lara Re-
sende.

DESEMPREGO

Como a Ecisa é responsa-
vel por 43% das obras do
metrô, a paralisação d e
suas atividades provocaram
atrasos nos cronogramas de
execução, inclusive causan-
do. desemprego em massa.
O Sr Noel de Almeida negou
que tenham ocorrido 30 mil
demissões de operários, con-
fonrile anunciaram as em-
preiteiras. Informou que"as demissões ficaram em
torno de 3 mil, sendo que 2
mil 500 foram decorrentes
da desmobilização das ati-
vidades da Ecisa".

O presidente do metrô
disse ainda que a divida
com as empreiteiras não é
de Or$ 2 bilhões. "Em pri-
meiro lugar, não se pode f a-
lar em dívida pois temos
um prazo de 90 dias, por
dispositivo contratual, para
pagar os serviços executa-
dos. Esses débitos, hoje, che-
gam a cerca de Cr$ 600
mil".

REINICIO

Segundo o Sr Noel de Al-
meida, com o pagamento
feito à Ecisa, entrará em
contato com os dirigentes

CONVITE

Ao iniciar seu discurso, o
Prefeito Israel Klabin disse
que fez questão de convidar
o Prefeito de São Paulo,
Olavo Setúbal, que meia ho-
ra antes chegou ao Palácio
em visita de cortesia, para
assistir à solenidade da as-
slnatura da mensagem,"porque hoje é um dia de
festa para nós". Compare-
ceram à solenidade todos os
secretários do município.

Logo após a assinatura do
documento, o Prefeito se re-
tirou do Palácio da Cidade,

da empreiteira para o ireiní-
cio das obras. Admitiu que
a paralisação .dos trabalhos
foi devido ao congelamento
pelo Banco Central dos 260
milhões de dólares captados
no ano passado, mas que

. "a primeira parcela de 20%' desse empréstimo será libe-
rada estje mês, em junho
mais 40% e os restantes
40% em julho.

As dificuldades financei-
ras do metrô, provocadas
pela retenção dos recursos
externos e pelo corte de Cr$
300 milhões no orçamento
da companhia para este
ano, serão solucionadas pe-
Ia captação de novo em-
préstimo externo de 60 mi-
Ihões die dólares. O Sr'Noel
de Almeida, explicou que o
Metrô utilizará o compro-
vante de congelamento des-
ses recursos no Banco Cen-
trai para levantar um «m-
préstimo de valor corres-
pendente no mercado inter-
no. Disse também que o Go-
verno 'federal já liberou
Cr$ 1 bilhão dos recursos
previstos para este ano de
um orçamento que prevê a
aplicação de Cr$ 1 bilhão
700 milhões.

A SAÚDE NO RIO

N a proposta detalhada
entregue ontem ao Prefeito
por uma comissão da Secre-
tarla de Saúde — além do
Secretário, estavam presen-
tes o subsecretário Gerson
Noronha Filho, o diretor do
Departamento de Saúde
Pública, Sr José da Concel-
ção, e o organizador do
Seminário de Saúde Pública
a ser realizado no segundo
semestre; Sr Roberto Theo-
doro — há dados lntenes-
santes sobre a situação do
¦atendimento médico' muni-
cilpal.

Para a definição dos re-
cursos necessários a este
projeto das 40 UACP, a Se-
cretarla partiu de uma sé-
rle de considerações, entre
elas a de que a população
do Rio que ganha menos de
dois salários mínimos está
estimada em 1 milhão 698
mil habitantes, e se concen-
•tra basicamente nas 273
favelas do Município, que
têm população estimada em
900 mil habitantes em 1979."Em que pese a grande
dispersão g e o g r áf 1 c a da
população favelada", obser-
va o trabalho, "esta rara-
mente iconta com recursos
de saúde na própria favela
ou nas proximidades. A par-

i tir da efetiva integração do
sistema de saúde na Região
Metropolitana, será possível
diminuir o fluxo da deman-
da dos outros municípios da
Região sobre os estabele-
clmientos do Rio, pbssibiíi-
tando o atendimento, nos
níveis mais especializados
da rede, da nova população
a ser coberta".

Há outros dados relevan-
tes: o número de consultas
médicas realizadas pela re-
de hospitalar municipal em
1978 foi de 751 mil 257 nos

¦ ambulatórios e 490 mil 540
nos pronto-at.endimentps, o
que, considerando-se que a

A Comlurb já concluiu a operação de limpeza
geral na Favela da Rocinha. Durante duas sema-
nas, uma equipe diária de 120 garis removeu 2 mil ¦•¦
184 toneladas de detritos, depositadas no Aterro Sa- •>
nitário de Jacarepaguá. A ação, precedida por cam-
panha educativa para pedir a colaboração dos f ave- '
lados na limpeza, instalou ainda várias caçambas
em pontos estratégicos.

Os moradores, que têm agora outras reivindi-
cações, são unanimes em afirmar o sucesso total da
operação. Apesar disso, muitos, aparentemente,
não ouviram os conselhos da Comlurb: ao lado de
várias caçambas, ontem, havia montes de lixo jo-
gados no chão. A grande maioria, porém, disse que-rer contribuir para que a situação não volte a ser
o que era.

ás ruas." No entanto, todos
afirmam que o pior proble- .
ma foi resolvido: agora, as
chuvas não mais entupirão
as casas da parte inferior
com o entulho do alto do
morro.

COBERTURA MAIOR
A Secretaria considera

que é preciso "incorporar ao
sistema municipal de saúde
uma população estimada
em 790 mil pessoas". Para
isso crlaram-se as UACP,
que se constituirão em "um
módulo básico capaz de for-
necer,- cada uma, 19 mil
consultas por ano, como ex-
tensão operativa dos Cen-
tros Municipais de Saúde".

Os recursos disponíveis da
Secretaria só permitem a
construção de 40 unidades
— "o que resultará na ln-
corporação de mais 380 mil
pessoas à rede, elevando a
cobertura a 76%" — mas já
estão previstas mais 44, pa-
ra se atingir a cobertura
desejada, "o que demanda-
ria um gasto adicional de
Cr$ 44 milhões para instala-
ção e Cr$ 79 milhões e 200
mil para operação no pri-
meiro ano".

Outros projetos já deline-
ados pela Secretaria de Sa-
úde, mas ainda sem recur-
sos disponíveis, são um pro-
grama d e suplementação
alimentar em favelas do
Município e um projeto de
educação em saúde continu-
ada. O primeiro está orçado
em Cr$ 41 milhões 433 mil
600 e se destina às 20 maio-

res favelas do Rio. (cerca de
400 mil habitantes, popula-
ção alvo de 33 mil 200) ou em
Cr$ 91 milhões 603 mil 200
se atingir toda a população-
alvo (91 mil 400 crianças,
gestantes e nutrizes).

MORADORES

D Julla, lavadelra que
mora na parte de cima da
favela, declarou que não
tem nenhuma reclamação a
fazer sobre o serviço da Co-
mlurb: "Não esqueceram
nenhuma rua, tiraram lixo
de tudo quanto é lugar. An-
tes, Isto aqui era terrível,
por toda parte tinha entu-
lho e não dava pra gente
agüentar o mau cheiro." Da
mesma opinião são Dalvo,
morador da Rua 1 — "que
era uma das piores" — e o
futuro jogador de futebol
Adriano, de 11 anos, que
afirmam ter visto os garis
trabalhando Incessan-'
temente.

Esta primeira ação de
limpeza total contou com o
apoio de D Mariana de Ara-
újo, dona de uma birosca,
que só tem um pedido a
fazer: a urbanização da Ro-
cinha e sua transformação
em Parque Proletário. Um
outro morador sugeriu ain-
da que se desinfetem as va-
Ias para evitar a prolifera-
ção de ratos e Insetos: "aí
então, estaremos ainda
mais satisfeitos." {

Seu Lourival, também
dono de birosca, achou
"ótima"" a operação, mas
disse que os moradores ain-
da precisam aprender a não
jogar o lixo no chão. 'O
povo aqui ainda precisa de
educação", afirmou ele,
apontando, para os detritos
em torno da caçamba insta-
lada perto de sua venda. A
reclamação é partilhada
pelo gari João José Chueng,
que trabalha na favela em
serviço permanente: "aqui,
ninguém respeita os nossos
pedidos para manter limpas

REIVINDICAÇÕES

A presidenta da Associa-
ção dos Moradores da Rocl-
nha D Sllvana, achou ex-
tremamente positivo o re-"
sultado da operação de re-
moção de lixo. No entanto,
a p r esentou reivindicações
que considera "urgentís-
simas". Em primeiro lugar,
pediu que o Governo desa-
proprle e dê aos moradores
todas as áreas ocupadas por
favelados há mais de 40
anos. Cita o exemplo do Sr
Castro Guidão, que há 40
anos fez um loteamento
sem completar as vendas
nem fazer escrituras. D Sil-
vana disse que há Inúmeros
lotes nesta situação e
pediu uma iniciativa rápida
por parte do Governo, uma
vez que o processo de
usucapião, que deve ser fei-"
to pelos próprios morado-
res, é extremamente moro-
so.

Da lista de reivindicações
de D Silvana, que preside
a Associação desde maio de
1977, constam ainda a ur-
banização 'da favela, a ins-
talação de um posto de saú-
de (um pedido já foi en-
caminhado à Secretaria
Municipal de Saúde), e a
criação de uma creche-
modelo. Além disto, espera
que de seu próximo encon-
tro com D Zoé Chagas Frei-
tas resultem o estímulo e as
verbas necessárias para a
formação de uma banda de
música.

Tijuca é o bairro mais
afetado com paralisação

Com a paralisação quem
mais sofre com os proble-
mas são os operários e o»
moradores vizinhos às
obras. O s trabalhadores,
embora estejam provisória-
mente livres das demissões
em massa registradas nas
últimas semanas, con-
tinuam com o corte nas ho-
ras extras, enquanto os mo-
radorès estão na espectatl-
va de enfrentar durante
mais algum tempo o baru-
lho e a poeira provocados
pelas obras.

O bairro mais atingido é
a Tijuca, pois, ali a primeira
estaca foi cravada em agos-
to de 1976 e, desde então, o
bairro se transformou num
imenso canteiro de obras,
com grande movimentação
de máquinas e operários,

além dos constantes proble-
mas no fornecimento de
água, luz e telefone.

As obras já estavam atoa-
sadas na Tijuca em mais de
um ano, porque a constru-
ção do metrô naquela re.
gião sempre foi considera-
da pelos técnicos como um"ponto crítico", devido aos
problemas de remane-
jamento das redes de ser-
viços públicos e da grande
quantidade de pedras no
terreno, principalmente ao
longo dá Rua Conde de
Bonfim.

Com o novo atraso, a Pra-
ça Saens Pena não será
mais liberada em abril de
1980, nem os quatro quilo-
metros de ruas interditadas
no bairro estarão prontos
até o fim do ano.

Metrô promete urbanizar
Uruguaiana em seis meses

Leia editorial "Artigos Omissos1

O metrô prometeu ur-
banizar e concluir a área da
estação da Rua Uruguaiana
em seis meses, segundo in-
formou o diretor de enge-
nharia da Companhia do
Metropolitano Sr Leandro
Gomes, ao Administrador
Regional do Centro, Sr Max
Sztajn, que pediu a acelera-
ção da obra, que causa pre-
juízos aos comerciantes da
SAARA.

O primeiro pedido do Ad-
ministrador Regional a o
metrô foi atendido em cin-
co dias: a ligação entre as
duas metades da Rua da
Alfândega, pelo meio do
canteiro de obras, com uma
passarela sem calçamento,
mas com cerca protetora."Não é o ideal, mas foi re-
solvido da melhor forma
possível", diz Max Sztajn-
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obtido mediante pesquisa de opinião pública.
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ARLEN S.A. IND. E COMÉRCIO
DE ELETRÔNICA - SP
(Allo-lalnnlcs)

ARD' ELIA EQUIPS. PNEUMÁTI-
COS LTDA. - SP (Eqpls. Pneum. S(
nutom. incll., sid. o máqs. especiais

ADAM - RJ
(ICM - Ind. e Com. de Malhas Lida.)

APSE - INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA. - SP
(Móveis em lórmica p/ copa e cozinha)

AGTAL - A. GUEDES TORREFA-
ÇÃO DE AMENDOIM LTDA. - RJ
(Amendoim, Castanhas, ele.) •'•

BROTTO S.A. INDÚSTRIA
E' COMÉRCIO - SP
(Casas de madeira Pré-fabricadas)

BEKUMDO BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - SP
(Máqs. p/moldagem de plástico à sopro)

BERGAMO BOLSAS LTDA. - SP
(Bolsas <rn geral)

COOPERATIVA VINÍCOLA
GARIBALDI LTDA. - RS
(Vinho 

"Acqunsantiera")

COMERCIO E IND. GERMANO
STEINS.A.-SC (Conservas, doces,
massas alimentícias e l""íeí, de café)

COMÉRCIO import;e EXPORT.
"WOLDJACK" LTDA. - SP
(Peças e acess. p/maqs. de cosi. Ind!,)

INTERNATIONAL
EXPORTER'S
IMPORTEFTS

SÃO PAULO:
R. JOAQUIM FLORIANO, 733

3.» ANDAR - 3-A
TELEFONES: 64-4209

853-3673 - 853-2112
CEP 04534 - ITAIM BIBI

RIO DE JANEIRO:
AV. RIO BRANCO, 165

SALA 922
TELEFONE: 242-2200

CEP 2004O

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
H. TORLAY LTDA. - SP
(Skates, Patins, Rellotores. etc.)

CLEMENTE CIFALI S.A.
MÁQ. RODOVIÁRIAS - RS
(Usinas de Asfalto)

CONDUBRAS - CIA. BRÁS. DE
CONDUTORES ELÉTRICOS - SP
(Cond. p/elelr. em geral, Cabos Telel.)

CIA. SIDERÚRGICA
PITANGUI - RJ
(Ferro Gusa) *

CENTRO AUDITIVO
TELEX S.A. - RJ
(Aparelho de surdez e Audiõmgtro)

CALÇADOS ORTOPÉ S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RS
(Calçados anatômicos para crianças)

DOIS LEÕES ROUPAS
PROFISSIONAIS LTDA.- - SP
(Roupas e Uniformes p/ Indústrias)

CARVALHO HOSKEN S.A.
ENG. E CONSTRUÇÃO - RJ

DIMQPLAC DIVISÓRIAS
MODULADAS LTDA. - SP
(bivisórias, Lambris, Balcões, Armários)

ELETROPARTS COM. INDÚSTRIA
S.AW- SP (AmpIJicadores, Cash Box,
Máqs. de levantar vidros "Unus", etc.)

DECOR METAL MÓVEIS IND. E
COM LTDA. - SP (Móveis metálicos

_inox e cromado c/laminados, madeira)

EMBRACOM ELETRÔNICA
S.A. - SP (Sist. Radiochamada interno,
transccplores, Campainha musical, etc.)

FAIBERGAL PRODUTOS EM
FIBRA DE VIDRO LTDA. - SP'
(Piscinas, móveis para jardins, etc.)

GEOPESQUISADORA BRASILEI-
RA LTDA - SP (Pesquisas Geoflsicas,
Geológicas, Hidrog., Poços Artesianos)

GRUMEY S.A. - RJ
(Armazéns Gerais Guardatudo)

PIRASSUNUNGA IND. E COM.
DE TRAILERS LTDA. - SP
(Trailers turlsls., Comerciais e Mot. home);

PRAM - PRODS. ALIMENTÍCIOS
MIRANDA LTDA. - SP
(doces caseiros)

PIZZARIA BELLA BRU
LTDA. - RJ
(Pizzas)

PASTIFICIO ROMANINI S.A. - SP
(Massas Alimentícias)

RIVER PAPÉIS BENEFICIADOS
S.A. IND. E COM. - RJ
(Indústria de papéis em geral)

RICHARD'S - RJ
(Moda Esporte Masculina)

ROCCA TÊXTIL LTDA ¦ RJ
(Tecidos para Decorações)

SCAC - SOC. DE CONCRETO
ARMADO CENTRIFUGADO - SP .
(Estacas, Estr., Vduts., Gaip. Ind. Pré-m.)

COMPANY - RJ
(Guys And.Dolls Boulique Ltda. Moda
Jovem)

GELTEC COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S.A. - RJ
(Bebedouros Elege)

ITABRAS - MÁQUINAS
FERRAMENTA S.A. - PR
(Furadeirns de Coluna)

IND. DE ARTEFATOS DE BOR
RACHA "KAUCHUK" LTDA. - SP
(Manuf. de borracha p/fins industriais)

INFIBRA S.A. - SP
(Chapas onduladas. Caixas p/ água,
Artefatos de cimento e Amianto)

K. G. SORENSEN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - SP
(Produtos diamantados p/ Odontologia)

LÁTEX LEMGRUBER S.A. - RJ
(Luvas e Equipamentos Cirúrgicos)

LUTZ FERRANDO ÓTICA E
INSTRUMENTAL CIENTIFICO
S.A.-SP/RJ (ólica/Cine Foto/Som)

MIKROPUL - DUCON EQUIPS.
INDUSTRIAIS - SP (Sistemas p/
contr. de poluição, transp. Pneum., Pulv.)

MOVANINI IND. E COM.
DE ROUPAS LTDA. - RJ
(Saias. Blusas, conjuntos, etc.)

PRO TEXT INDUSTRIAL
E COMERCIAL LTDA. - SP
(ManchÕes, Revest. de cilindros, etc.)

SOBLOCO CONSTRUTORA
S.A. - SP

SOTHYS - UNID. DE ESTÉTICA
SANTUZZA BORELLI LTDA. - RJ
{Estélica, Massagens, Prodts. Beleza)

SPY CONFECÇÕES LTDA. - RJ
(Calças. Blaiser, Blusas, Conjuntos, etc.)

SCHWANEK CENTRO DE RE-
CUPERAÇÃO CAPILAR S.A. - SP
(Cosmetologia capilar e ginést. capilar)

TELIMA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. - SP
(Flanges, Válv. de eslera, soq. p/solda)

TRANSPORTADORA PAMPA
S.A. - SP (Transpampa/Transistar
rodando juntos p/cobrir todo o Brasil)

WALMA S.A. IND. E COM. - SP
(Malerial Elétrico p/ fabricação do
lustres e abajours)

ALUMÍNIO FUJI LTDA. - SP
(Artefaios de aiuminio p/ uso
domésticos)

BUFFET COLONIAL LTDA. - SP
(Serviços de Bu'tet)

J. C. NOGUEIRA DINIZ
ADMINISTRAÇÃO DE BENS - RJ
(Planejamentos e Administração)

FERDIMAT IND. COM. DE MÃQS~
OPERATRIZES LTDA. - SP
(Retificadoras: Universais, Planas e Int.)
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No trampolim

Conta o humorista Jô Soares, nu-
ma entrevista, que nos seus tempos
de engraçado anônimo ele costumava
galgar o parapelto de uma sacada do
Hotel Copacabana Palacc, onde re-
sldla, e dali exibir aos turistas espa-
lhados à volta da piscina a mímica
de quem estivesse prestes- a despen-
car, com todo o seu peso, lá do alto.

Ele nunca pulou, evidentemente.
Mas, como ator, arrancava sempre da
platéia gritos e gestos de pânico ou
solidariedade. E, bom psicólogo, ele
hoje confessa que saciava nele a vo-
cação insatisfeita do estrelismo.

Como Jô Soares, o ex-Governador
Leonel Brizola cultiva o hábito, no
exílio, de anunciar pelo DDI que es-
tá pronto para pular no Brasil sem
o pára-quedas da anistia. Ontem ele
repetiu a encenação, em protesto con-
tra mais um atraso no decreto do
Governo que lhe vai permitir a mon-
tagem de seu PTB.

Como Jô Soares, também, ele
nunca pula. Mas ao contrário do hu-
morista, ele não assusta os especta-
dores cá embaixo.

Esses estão fartos ãe saber que
o ex-Governador, como engenheiro de
um Partido, só pisa em território na-
cional no dia em que puder sairão
aeroporto para o comitê de organi-
zação partidária, sem passar por uma
delegacia.

Mesmo porque, para o PTB, é me-
lhor um fundador.mando do que dois
nas mãos das autoridades.

Em inglês
Acaba de sair na Inglaterra o li-

vró The Conversations. of a Bishop,
de José de Broucker.

Trata-se de uma entrevista gra-
vada, em 1975, com D Hélder Câmara;.
Ao longo de 18 horas de fita, ele fa-
lou da política brasileira e suas per-
sonagens, da Igreja na América Lati-
na e dos problemas sociais do Brasil.

A critica considerou a obra
"cheia de informações divertidas".

UNE
Não será por falta de lugar que

deixará de acontecer o congresso da
UNE, dia 29, na Bahia.

E não são apenas os estudantes
que estão preocupados em encontra-
Io.

Uma boa
O Sr Petrônio Portella parece ter

levado da presidência do Senado -pa-
ra o Ministério da Justiça o know-
how de produzir livros em convênio
com universidades. , \

Ontem mesmo, ele firmou o prl-
meiro de sua gestão como Ministro,
para editar — com pesquisa da UnB
e recursos da Imprensa Nacional —
a coletânea Memória Jurídica Brasi-
leira.

Ela será composta de reedições
de livros raros de Direito, apresen-
tadas por especialistas. Ainda este
ano sai a primeira fornada, com His-
torta do Direito Nacional, de Martins
Júnior, i47iíeprojeío do Código Civil,
de Coelho Rodrigues, e Direito das
Coisas, de Lafayette Rodrigues Pe-
reira.

No Senado, através de convênio
muito parecido, ele havia conseguido
inaugurar a coleção Bernardo Pereira
ãe Vasconcelos que, se não for aban-
donada pelos sucessores, tirará dos
sebos para as prateleiras dos estu-
dantes estudos políticos clássicos.

Critério
Um censor se dedica a podar,

com regularidade burocrática e ra-

zões lnsondávels, dos discursos do
Deputado Marcelo Cerquelra publi-
cados no Diánlo do Congresso, a sau-
dação "Senhoras e senhores depu-
tados" com que ele sempre sobe &
tribuna.

Difícil é imaginar'que tipo de
idiossincrasia feminista ou antlfemi-
nista, protocolar, regimental ou poli-
tica Instrui esse cuidado, se no pie-
nário a que o Deputado se dirige
sentam-se, atualmente, quatro depu-
tadas.

Achaque
As mais altas contas de luz do

Rio de Janeiro não moram à beira-
mar, mas nas encostas do morro de
Santa Bárbara, onde a eletricidade
chegou- à favela por um sistema em
molde de cooperativa. >

O serviço custa, por mês, a cada
usuário, Cr$ 250 de taxa, mais Cr$
250 a titulo de manutenção e, neste
momento, mais Cr$ 1 mil 500 de ex-
pansão do sistema.

Mais combustível
Voa para o Brasil, a caminho dos

Estados Unidos, o Vice-Primeiro-Mi-
nistro chinês Kang Shien.

Traz na comitiva o Ministro da
Indústria Petrolífera, Song Zheming,
e o Mlnistro-substituto da Indústria
Energética, Li Rui.

Sobre vida
Aos tropeções, a Arena do Rio de

Janeiro só está conseguindo prolon-
gar sua agonia por obra e graça do
MDB. . í

Há 25 prefeitos — dos 35 que a
Arena fez no Estado — de bagagem
pronta para aderir ao Governo esta-/
dual, mas o Governador Chagas Frei-
tas lhes recomenda ficar onde estão.

Devem ser reserva para a refor-
ma partidária.

Novo ritmo
Mudou o ritmo de Chico Buarque.

. Seu último disco ainda nem saiu
das listas de mais vendidos e ele já
tem uma fieira de composições iné-
ditas suficiente para encher um no-
vo LP.

Noutros tempos, sobretudo nos
tempos da censura braba, isso era
produção para mais de dois anos.

Abertura
A Rádio MEC, às 9h30m da

noite de quarta-feira, transmitiu um
sereno programa sobre o grupo Opi-
nião e a peça teatral que, em 1964,
lhe deu origem.

. Falou-se das propostas e inten-
ções políticas desses espetáculos. Do
Centro Popular de Cultura da UNE,
de cuja experiência o Opinião nas-
ceu. Da peça Liberdade, Liberdade.
De autores e atores.

Chegou-se mesmo a entrevistar o
poeta Ferreira Gullar, que há pouco
mais de um ano não podia sequer
pisar no Brasil. Agora, vai ao ar lé-
vado pelos ventos da abertura numa
rádio oficial.

Queira Deus que eles continuem'
soprando.

Mais obra
Duas mortes nesta legislatura

inspiraram o Senado a discutir, esta
semana, a idéia de criação de um cen-
tro médico completo na Casa, com
prédio próprio e toda a parafernália
de um hospital completo.

Em primeira instância, o plenário
aplaudiu a sugestão.

Lance-livre
O Senador Petrônio Portella visita

hoje Teresina pela primeira vez de-
pois de assumir o Ministério da Jús-
tiça.- Vai fazer uma conferência no
encerramento do 1? Seminário de Pre-
feitos e Vereadores do Piauí.

A Sociedade Zoológica de Nova
Iorque vai promover uma expedição
de técnicos brasileiros e americanos à
Região do Pantanal de Mato Grosso.
Os técnicos vão estudar os mamíferos
de grande porte.

Em julhq*a FEEMA vai promover,
no regime de mutirão, uma campa-
nha de desratização em todas as fa-
velas do Rio.

No dia 7 de junho, 23 empresas fi-
liadas ao Sindicato de Artefatos de
Borracha estarão reunidas no Rio com
os Secretários Júlio Coutinho, de In-
dústria e Comércio, e Heitor Schiller,
de Fazenda. Vão discutir a concorrên-
cia de empresas paulistas que estão
entrando no mercado carioca.

Lançado o segundo volume de En-
saios e Pareceres de Direito Comer-
ciai, do professor Arnold Wald .

Chega domingo ao Rio o professor
Stephan Pat Magge, da Universidade
do Texas. Na terça-feira fará uma
conferência na Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior sobre
Preferências Alfandegárias para os
Países em Desenvolvimento.

O Ministro dos Transportes, Eliseu
Resende, em junho, voltará à Cama-
ra dos Deputados. Vai fazer uma pa-
lestra na Comissão de Minas e Ener-
gia.A Secretaria estadual de Educação,
através de convênio com o INL, vai
ampliar o acervo das bibliotecas dos
Municípios de Angra dos Reis, Cam-
pos, Macaé, Nova Friburgo e Volta Re-
donda.

Das exportações brasileiras para
Angola, 19% foram ônibus.

Está na Rede Ferroviária Federal
um pedido de Friburgo para a cons-
trução de um pequeno ramal ferro-
viário (60 quilômetros) ligando Can-
tagalo e Três Rios. No Município de
Cantagalo, que possui o melhor cal-

cáreo do país, estão instaladas três
fábricas de cimento. E essas fábricas
movimentam, diariamente, 13 mil ca-
ininhões que para atingir os grandes
centros do país atravessam o centro
da cidade de Friburgo.

Os pilotos da antiga Esquadrilha
da Fumaça — que completaria no do-
mingo 25 anos de criação (foi desati-
vada há 2 anos) — vão se reunir num
almoço, domingo, no Aeroclube de Ja-
carepagúá.

Tomou posse ontem no Tribunal
Regional do Trabalho o Sr José Teófi-
Io Clementino.

O IBGE, em convênio com o MEC
e Finame, lançou ontem nova tiragem
(5 mil exemplares) da Sinopse Esta-
tística do Brasil. Desta vez em cores
e com cerca de 700 páginas.

Retorna hoje a Brasília o Vice-Pre-
sidente Aureliano Chaves. Ficou me-
nos de 24 horas no Rio.

O Governo de Pernambuco precl-
sou de 40 dias para desalojar algu-
mas repartições estaduais que esta-
vam ocupando parte das Instalações
do Hospital da Restauração, no Reci-
fe. Este hospital é o pronto-socorro da
Capital. Agora, finalmente, a Secre-
taria de Saúde é dona de todo o hos-
pitai.

Será aberto amanhã, na ABI o 1?
Encontro Nacional pela Liberdade de
Expressão. E' promovido por 19 enü-
dades.

O Cinearte da Universidade Fede-
ral Fluminense, em Niterói, está exi-
bindo o filme Delmiro Gouveia. O car-
taz anunciando o filme, no entanto, o
chama de Belmiro Gouveia. Logo um
cinema de arte e universitário 1

O Presidente João Baptista de Fi-
gueiredo visitará Vitória no dia 24. Vai
conhecer a usina de pellets da Hispa-
nobrás.

A indústria automobilística estuda
a possibilidade de adaptar ao uso de
álcool os motores de parte dos carros
estocados nos pátios das diversas fá-
bricas. A quantidade de carros com
os novos motores vai depender dos
pedidos dos revendedores.

Missa solene no domingo
comemora o dia mundial
dos congregados marianos

"Pelo seu exemplo, mais que pela palavra, eles
serão a condenação viva do mundo podre em quevivem e a esperança de um mundo mais cristão com
que sonhamos", diz o assistente da Federação das
Congregações Marlanas do Rio de Janeiro, padreJoão Rufier, comentando a ação dos marianos queno próximo domingo celebram seu Dia Mundial.

O Dia Mundial do Congregado Mariano, paraos cariocas, será em Água Santa, na Rua Martins
Júnior, 244, onde, numa área com 50 mil m2, está
sendo construída, com três blocos, a Casa do Con-
gregado.,A comemoração começará com missa sole-
ne, a ser celebrada às 9h pelo padre Rufier, e parterecreativa até às 17h.

foto >!• Anltnla ftlxalHi

FORMAÇÃO

O Fadire João Rufier as-
segurou ontem que o nume-
ro de congregados marianos
— uma instituição religiosa"
que chegou a contar com
quase 300 mil membros nos
meados ido século e quase
foi extinta depois do último
Concilio — tende hoje a au-
mentar. Dos 20 mil inseri/tos
há dois anos, passaram pa-
ra uns 30 mui na atualidade,
3 mil dos quais vivem no
Rio.

A explicação, segundo o
Padre Rufier, é que "este é
um. movimento que assenta
em uma formação séria" e
que, "embora não despreze
as- emoções, tem em maior
conta o poder da razão e a
formação bem aprofun-
dada".

Para um jovem (rapaz ou
moça) se tornar um con-
gregado mariano perfeito,
exige-se-lhe uma espécie de
noviciado que dura cerca de
dois anos e consta de qua-itro encontros realizados a
espaços regulares de uns

.seis iméses, com à duração
de três dias (de sexta-feira
a domingo), quando o

jovem ouve palestras e faz
reflexões, aprende > melhor
as principais verdades reli-
glosas e se propõe viver de'acordio com os enstaamen-
tos cristãos e temido Nossa
Senhora por modelo. Depois
dos quatro encontros, ele
fará ainda um retiro de
nove dias. Já inscrito, o
congregado tem atada por
obrigação todos os dias re-
zar o terço, fazer uma
meditação e exame de cons-
ciência. Deve também fazer
um metiro de três dias, uma
vez por ano e, sobretudo
segundo o assistente da
Federação das Congre-
©ações do Rio, "fazer o
apostolado e servir à Igreja,
onde, quamdo e como me-
lhor puder".

Entre outros, foram con-
gregados' marianos o Duque
de Caxáias, o General i Char-
les de Gaulle, Adenauer,
Franco, Sailiazar e Aldo
Mouro.

Além dos 30 mil corigre-
gados que existem atual-
mente no Brasil, há tam-
bém 6 mil 500 jamistas
(Juventude ide Ação Maria-
ma); espécie de candidatos
às Congregações Mariianas.

Pastor que escreveu sobre a
Bíblia é acusado de herético
e vai ter que se defender

Por causa de uma expressão usada na introdu-
ção ao seu livro Bíblia, Seleção de Textos Numa
Perspectiva Cristológica Libertadora — o pastor da
Igreja Presbiteriana de Ramos, Rev. Domício Perei-
ra de Mattos, está sendo acusado de "herético" e
vai ter que convencer seus superiores de que ele não
nega a divindade de Jesus Cristo.

O Pastor Domício não acredita, entretanto, queo seu julgamento chegue à instância superior (o Su-
premo Concilio da Igreja Presbiteriana do Brasil),
já que, segundo disse ontem, a instância imediata
(o Concilio menor) se recusou a receber a denúncia
e o Sínodo da Guanabara (2a. instância) "não de-
verá achar fundamento em"àcüsaçãò"tãô. ridícula".

DENUNCIA
A expressão de alguma

pastores-da Igreja Pnes.bl.te-
rianuai denunciaram como
herética, por não reconhe-
cer em Jesus Cristo a sua
condição ée Homem-Deus,
está ma' imibroidução do lilvro,
onde o autor alude ao
método exposltivO' do Novo
Testamento, "o qual se
tateiou buscamdo, mas pági-
nas do Anitiigo, indícios m'es-
sianlcos que puderam
transformar Jesus de Naza-
ré no Cristo, o Filho de
Deus vivo". Os críticos do
Pastor não gostaram do
TOrfbo transformar.

O Pastor diz mão emten-
der como coim/panheiiro® de
missão espiiráitoai podem ver
naquela passagem a miega-
ção da idivjmdiadte de Jesus
Cristo, mas recorda que, há
pouco- meses, outro colega
— o Pastor Jonas Neves Re-
sende, da igreja de Ipane-
mia — foi acusado da mes-
ma heresia, por ter escrito
o livro Deus Fora do Espe-
lho.

Embora ache que o Sino-
do da Guanabara "não le-
vara a sério a acusação", o
Pastor Domício lamenta
quie "enquanto os católicos

estão hoje em plena faise d*
abertura nós, os ©vamgéli-
cos, ficamos copiando a Im-
qudsição e, enquanto asssás-
timos a uma aberitora poli-
tica, a Igreja Presbiteriana
continua fechada".
MICROBÍBLIA

O livro — de tamanho
pouco maior que o de uma
caixa de fósforos e com
apenas 192 páginas — é,
conforme o seu autor, uma
coletamiea de itextos bíblicos
tirados do Antigo e> Novo
Testamentos para rietraitar
q u u s e exclusivamente a
figura de Jesus Crislto.

O Rev° Domício é Pastor
há 36 'amos, diretor d© Pu-
blttoações do Cemítro Ecumê-
niteo de Documentação e In-
formação e professor con-
tratado d a Universidade
Federal de Juiz de Fona pa*
ra lecionar Antropologia Bi-
blica mo Departamento de
Oiênoia das Religiões'.

No Brasil, segundo o Pas-
tor, há cerca de 250; mil
presbiterianos, 8 ml dos
quais pentemcem ao Sínodo
da Guanabara e de quase
1 mil 200 templos espalha-
dos por todo o país, 62 estão
no Grande Rio.

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do
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iBPUC PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA

COORDENAÇÃO
CENTRAL

DE ATIVIDADES
DE EXTENSÃO

IV? SEMINÁRIO DE RECICLAGEM EM
ANALISES DE SISTEMAS

TÉCNICAS DE PROJETOS E PROGRAMAÇÃO
ESTRUTURADOS

INSTRUTORES: Profs. Paulo" Blanco Barroso e
Rubens Nascimento Mello
Destinado a Gerentes de Projeto, Analistas de
Aplicação e profissionais com experiência em'
Programação, visa apresentar e discutir as princi-
pais técnicas para projeto e implementação estru-

¦ turados de sistemas.
DATA: 31 de maio a 01 de junho
HORÁRIO: 9:30 às 12:30 Horas e 14:00 às
17:00 Horas
LOCAL: Auditório Del Castilho - Campus da
PUC

CREDENCIAMENTO NO CONSELHO FEDERAL
DE MÃO-DE-OBRA SOB O NÚMERO 0311

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÔES.CÇE/PUCíRJ Rua Marquês de São
Vicente 225 - Casa XV - TEL: 274-4148 e 274-9922 R.: 335.

Adolpho Bloch (E), o Vice-Presidente Aureliano Chaves, Roberto
Marinho, Oscar Bloch (de costas) e o Ministro Delfim Netto

Bloch entrega os
prêmios Tendência

. 'Na 
presença do Vice-Presidente Au-

reliano Chaves, dos Ministros Karlos
Rischbieter Delfim Netto e Eduardo Por-
tella, o Sr Adolpho Bloch entregou on-
tem no Teatro Bloch,"ao presidente das
Organizações Globo, Roberto Marinho, o
prêmio especial Tendência.

O Tendência t Administração coube
ao ex-Prefeito Marcos Tamoyo; Adminis-
tração Bancária ao Sr Carlos Brandão;
Agricultura ao Sr Elmiro Lindermann;
Alimentação ao Sr Carlos Antich; Co-
mércio ao Sr Rui Barreto; Criatividade
ao Sr Heraldo Alonso; Ecologia ao Sr
Camillo Vianna; Exportação ao Sr Ho-
rácio Coimbra; Finanças, ao Sr Gil Ma-
cieira; Indústria ao Sr Hans Prayon;
Pioneirismo ao Sr Cláudio Strassturger;
Tecnologia ao Sr Adolfo Martins da Cos-
ta; Estudantes de Economia ao Sr Már-
cos Cançado.

Otimismo x pessimismo
O Ministro da Fazenda, Karlos Ris-

chbieter, deixou em suspense os presen-
tes ao*jantar na entrega dos prêmios ao
afirmar que "a experiência histórica bra-
slleira autoriza que encaremos a fase
de dificuldades; que ora atravessamos,
como mais uma etapa do nosso desen-
volvimento".

"O Brasil de hoje é um país prepa-
rado. Conta com uma base econômica

que nos permite enfrentar confiantes e
tranqüilos as questões do momento. As
nossas elites —empresariais, trabalhis-
tas, profissionais, estudantis, políticas —
foram amplamente testadas. E, por isso,
estão capacitadas a aásumir as res-
ponsabilidades de liderança de levar-nos
pelos caminhos de um amadurecimento e
de yma prosperidade cada vez maiores".

O Sr Adolpho Bloch destacou em seu
discurso que, "como sempre, preci-
samos de muito otimismo. O petróleo
não tem mais preço. É o responsável pe-
lá inflação no mundo livre, mas podem
estar certos de que a solução virá muito
em breve. E os alimentos? Isso, sim, é
vida. O estoque mundial de mantimentos
sempre foi para 100 dias".

Para o pdesidente da Asociação Co-
mercial, Rui Barreto, que agradeceu em
nome dos homenageados o prêmio Ten-
dência, na união dos empresários e dos
segmentos públicos e privados e reside"exatamente mais um fator do nosso
consenso: na medida em que acredita-
tamos representar os diversas setores po«
liticos, econômicos e sociais da nação, nos»
sos exemplos de unidade de pensamen»
to e ação tem de ser coerente com a nos*
sa convicção em um modelo de'sociedade
brasileira que não pode ser produto do
permanente conflito de classes, mas de
uma harmonia de esforços em torno de
ideais comuns".
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VASP PARTICIPA DO BTAA
; A Diretoria da VASP, represen-

tada pelo Diretor Paulo Emílio Lang,
esteve no BTM - Ili BRAZIL TRAVEL
MARKET, de 12 a 16 de maio, no Ho-
tel Nacional Rio, onde a VASP man-
teve contatos com aproximadamente
100 empresas participantes do Evento.

O BTM é um dos maiores encon-
tros dos executivos do turismo mun-
dial, na América Latina, que reuniu
cerca de 400 operadores nacionais e
internacionais especializados no as-

sunto. Trata-se de uma realização da
Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo do IRio de Janeiro, com a

participação da EMBRATUR, RIOTUR e
FLUMITUR.

Os Srs. Miguel Colasuonno, Pre-
sidente da EMBRATUR, Júlio Coutinho,
Secretário da Indústria, Comércio e
Turismo e Oswaldo Gomes de Almei-
da, Presidente da FLUMITUR, foram re-
cebidos no Stand da VASP pelo Di-
retor daquela empresa, Paulo Lang,
que na ocasião acertou com o Presi-
dente da EMBRATUR um encontro pa-
ra os próximos dias para debater a
participação da VASP no programa do
Turismo Nacional e Internacional e da
nova política de abertura tarifária
para as empresas aéreas nacionais.

IBMEC m
CURSO: MERCADO DE CAPITAIS PARA ECONOMISTAS

OBJETIVO: — Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos de economistas sobre a estrutura
e modo de funcionamento do Mercado de Capitais Brasileiro, capacitando-os à análise das fun-
ções, operações e técnicas de administração financeira das principais instituições que integram o
sistema financeiro nacional.

TEMAS: - Visando prover os participantes de instrumental técnico-analítico para identificação
de oportunidades de investimento de empresas, os temas a seguir enfatizarão os problemas de
desenvolvimento, regulação e, controle do mercado de capitais:
Matemática Financeira - Instituições do Mercado de Capitais - Mercado de Capitais e Desenvol-
vimento Econômico - Política Macroeconômica e o Sistema Financeiro - Análise e Adminis-
tração Financeira - Administração de Instituições Financeiras - Conferências.

QUALIFICAÇÃO:
Administrativas.

BENEFICIO FISCAL: - As Empresas poderão abater no Imposto de Renda o dobro doQvalor
das Bolsas oferecidas a seus funcionários. O IBMEC está registrado no CFMO/MT sob o n. 133
(Lei 6.297).

INICIO: - 28 de maio, no horário das 18:30 às 21:30 horas.

INSCRIÇÕES: - Estarão abertas no período de 7 de maio a 28 de maio de 1979, no INSTITUTO
BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS, à Av. Beira Mar, s/n? (anexo ao Museu de Arte
Moderna). Informações adicionais poderão ser obtidas pelos telefones 283-9222 - Ramal 64 e
242-1987.

sac/lbmec --;

Os candidatos deverão ter curso superior em Ciências Econômicas ou
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,j5Rí Localização de Angra-3 será definida em 60 dias
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Aluizio Machado
Correspondente

Á* Buenos Aires — A situa-
LhL,. ção provocada pela série de
K»»* cortes de energia que vem
*«í< ocorrendo na Argentina

, agravou-se ontem, com uma
interrupção nos serviços da
usina nuclear Atucha-1, que
fornece 340 mil kW à rede
de abastecimento do país.
Segundo o diretor interino
ida Comissão de Emergia
Atômica, Jorge Consentlno,
o que ocorreu íol um "erro
operatiivo do pessoal" de
Atucha, que não chegou a
causar dano.

Um porta-voz da comissão
acrescentou que a usina
Atucha-1, primeira e única
em funcionamento na Amá-
nuca Latina, devia ter para-- do há mais de um mês para
os serviços de manutenção
periódica, o que não foi fel-
*o, dada à crise de energia
comum nessa época do ano,
quando os dias são muito
curtos. Com a atual parali-
sação, serão realizados os
serviços de manutenção já
programados. O funcionário
afastou qualquer hipótese
de um acidente grave, com
perigo de irradiação, aílr-
mando que Atucha está en-
tre as mais seguras e eficl-
entes usinas nucleares do
munido.
(CSOKIK3

Desde o dia 10 passado
começaram os cortes de
energia em várias cidades" do país, principalmente Bu-
enos Aires, provocados por
falhas em diversos gerado-
re que Integram o sistema
composto por usinas de vá-
rias empresas. No total, a
Argentina produz 5 800 mil
kW, para uma demanda
calculada em 3 900 mil kW.

A baixa nas águas da
principal hidrelétrica, E1
Chocon, e a paralisação de
geradores em diversas cen-
traia termoelêtricas provo-
cou uma redução na pro-dução de energia elétrica,

["_"'[ obrigando as autoridades a
programarem uma série de
cortes escalonados, a fim d»'»'- ¦ melhorar a situação. Entre-

í« tanto, com a paralisação de"¦ Atucha I, o quadro se agra-<-•• '¦ vou nas últimas 24 ho-
ras.

Os cortes de energia atta-
giram também La Plata,
Capital da Brovincia de

] Buenos Aires, Rosário e
\ Mar dei Plata. O Secretário

de Energia, Daniel Brunel-
Ia, diante do quadro decla-
rou que "é difícil dizer até" quando durarão os cortes,

; J pois não se pode garantir
| ;; que os problemas não se
, ¦ apresentem novamente".
j _, Ao mesmo tempo prome-•| % teu insistir, junto às empre-
\ _, sas, que- procurem ser "ex-
, „ plicitas na informação so-
, ... bre os horários em zonas

-, abrangidas pela suspensão
\ % no fornecimento de energia,

que estão atingindo pratica-
£ mente todos os bairros de
3 Buenos Aires." Segundo o

3 engenheiro Brunella, a caU-
8 sa do problema está na pa-

ralisação simultânea de ge-
radores que apresentam fa-: '"•" lhas, o que ocorreu impre-
vistamente.

Carga volta
à origem
por boicote
Rosenthal Calmon Alves

(Especial)

Madri — A Companhia'" Transatlântica de Nave-'" gação informou ontem,
nesta Capital, que, devido
ao boicote dos estivadores
espanhóis, que contam com
a solidariedade de seus co-

..legas franceses e portugue-
ses, não há mais esperanças
de descarregar, na Europa,
o material destinado à
usina nuclear em conetru-
ção em Lemoniz, perto de
Bilbao, no Pais Basco.
Assim, não há outra alter-
nativa que levar a carga de
volta aos Estados Unidos.

A Coordenadoria Sindical
. dos Estivadores Espanhóis
: garantiu que também os
r portuários portugueses se
3 m a n ifestaram solidários,
.: prometendo não desemba. -* car o material no porto de~ Lisboa, onde o navio chega' amanhã. A mesma carga já' foi rechaçada, esta semana,' pelos estivadores franceses" de Bordeaux.

O navio Covadonga, que
faz a linha regular entre a' Espanha e os Estados

5 Unidos, e transporta a car-
; ga nuclear, terá ainda uma

;; parada no porto espanhol
de Cadiz, no Mediterrâneo.

j Lá também os estivadores
.já asseguraram solidarie-

dade aos companheiros bas-
. cos, que nos últimos dias

começaram uma grande
campanha contra o uso da
energia nuclear.

Angra-3 terá sua localização de-
flnida em dois meses, e em principio
ficará próxima à praia de Itaorna.
A Informação foi prestada ontem pe-
Io Ministro das Minas e Energias, Cé-
sar Cais, durante a visita que o Pre-
sidente João Baptista de Figueiredo fez
ao canteiro de obras da Central Nu-
clear Almirante Álvaro Alberto.

Durante a visita o Presidente te-
ve reunião com os encarregados do
Programa Nuclear, sem acesso à Im-
prensa. Segundo o Ministro da Co-
munlcaçâo Social Sald Parah, quatro
assuntos foram tratados: segurança
nos reatores, coordenação entre as
Instituições que trabalham no pro-
grama, formação de recursos huma-
nos e transferência de tecnologia.

Segurança
Sobre a segurança nas usinas, o

Ministro Said Farah declarou que fo-
ram discutidas salvaguardas interna-
clonais e principalmente naclonaisv
que devem ser mais rígidas. Discu-
tlu-se, ainda, a segurança física e de
operação das usinas a serem cons-
truidas.

Durante o encontro o Ministro
César Cais abordou a necessidade de
melhor coordenação entre as' lnstl-
tulções do programa nuclear, e disse

que os recursos precisavam ser me-
li nu- utilizados, buscando-se maior
eficiência dessas Instituições. Neste
sentido, o Ministro esclareceu que Já
havia progressos.

Relatório
Segundo o Ministro César Cais,

dentro de dois meses, a Nuclebrás,
Furnas, Eletrobrás e CNEN — Comis-
são Nacional de Energia Nuclear —
entregarão um relatório ao Presiden-
te Figueiredo, definindo a localiza-
ção de Angra-3, que em principio será
no mesmo local onde está localizadas
onde estão Angra-1 e Angra-2, prova-
velmente um raio de três quilômetros.

Sobre o local da construção de
Angra-3 os técnicos Informaram que
houve mudança no projeto iniclali,
por causa das condições do terreno
inicialmente previsto, que está.enca-
recendo e dificultando sua definição.
Provavelmente, segundo os técnicos,
será localizada onde houve o des-
monte de um morro.

A visita
O Presidente Figueiredo chegou

à praia de Itaorna às lOh de hellcóp-
tero. Assistiu a um audiovisual, e viu

a planta do canteiro de obras do Con-
tro de Informações. Logo após reu-
nlu-se com o Ministro César Cais, o
presidente de Furnas, Licinlo Seabra,
o presidente do Conselho Nacional de
Energia Nuclear, Herváslo Gulma-
rães Carvalho, o presidente da Ele-
trobrás, Maurício Schulman, o dire-
tor-superlntendente da Nuclen, Ro-
naldo Fabricio, o diretor da Nucle-
brás, John Albuquerque Forman, e
30 técnicos em assuntos nucleares.

Continuidade
O Presidente estava acompanha-

do do Chefe da Casa Militar, Danilo
Venturini e do Ministro da Comunl-
cação Social, Sald Faraht. Após a
reunião o Presidente observou o can-
teiro de obras da Central Nuclear, e
percorreu a usina, em fase de con-
clusão.

Para os técnicos, o Presidente
afirmou que a continuidade do Açor-
do Nuclear e do programa nuclear
brasileiro são pontos de absoluta
tranqüilidade para o Governo fede-
ral.. Confirmou sua presença na inau-
guração de Angra-1, no segundo se-
mestre de 1980, e declarou-se satis-
feito com tudo que viu e que ouviu.

Foto di Agincli Niclonil
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No primeiro plano o estacamento da Usina 2. No fundo a Usina 1, mais adiantada

Mário Schemberg
depõe na CPI

Brasília — O professor da USP Mário Schem-
berg, cassado em 1969, ao depor ontem na CPI so-
bre'o Acordo Nuclear declarou que as reservas hl-
drelétrteas brasileiras são suficientes para atender
às necessidades do país nos próximos 30 anos, e que,
desviar bilhões de dólares para a energia nuclear é"frear o desenvolvimento interno, e onerar lncrl-
velmente a já intolerável balança comercial".

Segundo ele, a "idéia da suspensão Imediata do
acordo nuclear ganha rapidamente terreno em mui-
tos setores Importantes, preocupados com a saúde
de milhões de brasileiros, e comi as dúvidas angus-
tiantes sobre a segurança nas instalações de Angra
dos Reis, localizadas em áreas de falhas geológicas".

Ciência
O depoimento do Sr Schemberg, que se diz "um

professor de fisica sem maior especialização em
energia nuclear", foi considerado de pouca impor-
tancia pela bancada da Arena. O relator da CPI,
Senador Milton Cabral, (Arena-PB) apontou o fa-
to de que a maioria das afirmações do professor
Schemberg eram feitas com base em notícias de
jornal.

Na sessão de ontem, o Senador Dirceu Cardoso
(MDB-ES), que havia se afastado da CPI em con-
seqüência de desentendimento com o Senador Ita-
mar Franco (MDB-MG), que a preside, retornou a
seu posto, preocupado com as afirmações do profes-sor Schembrg de que o acordo nuclear poderia
servir para que o Brasil produzisse sua bomba atô-
mica. Contestando, a Arena, através do Senador Ca-
bral, procurou demonstrar que se a preocupação
brasileira fosse fabricar a bomba, seria mais fácil
executar um programa próprio.

Ausência
¦De acordo com o professor, o Brasil não tem

uma política de energia nuclear. Ressaltando a im-
portancia dessa energia quando utilizada para fins
militares, disse que nos últimos anos vem sendo
discutida a possibilidade de a Alemanha Ocidental
contornar as proibições do Tratado de Paz, cons-
truindo as armas proibidas, fora de seu território."Há motivos para crer em pesquisas nucleares con-
juntas da Alemanha Ocidental com a África do Sul,
e pairam dúvidas sobre as verdadeiras intenções
político-militares da penetração nuclear da Ale-
manha Ocidental na América Latina", disse.

Segundo suas previsões, a demora de algumas
décadas no advento da era da fusão nuclear pode
ser até favorável ao Brasil, "que não tem necessi-
dade urgente de qualquer espécie de energia nu-
clear, porque suas reservas hidrelétricas são sufi-
cientes para os próximos 30 anos".

Lamento que o Acordo Nuclear tenha sido fir-
mado sem qualquer discussão pública, e sem que
hajam sido consultados técnicos de maior respon-
sabllidade, afirma que "a impressão generalizada
é de que ò Acordo Brasll-Alemanha foi proposto ao
Governo brasileiro como pacote fechado".

— Um acordo aparentemente do tipo comercial
foi apresentado, com transferência de tecnologia
preciosa para o Brasil, sendo impossibilitada
qualquer discussão, por alegações-de segurança na-
cional, descabidas caso fosse apenas uma discussão
sobre produção comercial de energia, e que só se
justificariam se houvesse aspectos militares secre-
tos", disse.

Água escapa
de usina
na Baviera

Munique — Em con-
seqüência de uma falha' hu-
mana, escaparam ontem,
da usina nuclear de Isar, lo-
callzatía cm Ohu, na Baivle-
ra, 30 litros de água con-
tamlnada de radioatividade
do circuito primário. A In-
formação é de fontes oficl-
ais, e foi divulgada em
Munique.

"Depois de fazer uma re-
paração, um técnico esque-
ceu de fechar uma válvu-
Ia de ventilação de um tan-
que do sistema de lavagem
de concentrados, e a água,
ligeiramente radioativa, es-
capou para o pátáo d a
usina, através de um desa-
gue de águas .pluviais", dis-.
se porta-voz do Mintotério
Bávaro de Proteção Amtoi-
ental.

Desslde seu inicio de fundi-
onamemito, em novembro de
1977, aité o começo de sua
produção de energia, em
março de 1979, a usina de
Isar teve que ser paralisada
pelo menos 26 vezes.

THREE MILES

Washington — A comis-
são presidencial que invés-
tf.ga o acidente da central
nuclear de Tíiree Miles Is-
land, decidiu adiar a reali-
zação de novas diligências,
por lhe falltarem poderes
para exügir juramento das
testemunhas, informou-se,
hoje, mesta cidade.

A imprevista decisão foi
adotada na mesma manhã
em que os 12 membros da
comissão deviam viajar a
Middleton, cidade mais pró-
xima da central, no Estado
da Pensilvania. Ali, a comis-
são deveria ouvir, durante
três dias, o depoimento de
personalidades, técnicos e
representantes da popula-
ção.

Enquanto o Congresso,
que deveria autorizar- a
exigência de juramento às
testemunhas, não tomou
nenhuma providênola, o
presidente da comissão,
Joseph Kennedy, informou
que seus membros pensarão
na possibilidade de renun-
ciar, se não obtiverem o di-
reito de recolher as provas
como desejam.

Fusca. ]
Mais que um cheque ao portador,agora é cheque especial.

w
A marca que conhece

o nosso chão.

O bom de uma boa idéia é que
ela dá certo sempre, em qualquer
circunstancia, frente a qualquer
imprevisto.

Com o Fusca é assim. Porque
nada apanha o Fusca desprevenido.
Se é tempo de poupar, nenhum
outro carro brasileiro oferece tanta
economia como ele. A economia,
você sabe, começa pelo preço.

Quando você compra um
Fusca à vista, já está levando uma
vantagem de Cr$ 25.597,00*
sobre o preço do carro concor-
rente mais próximo. *

Só com essa diferença, você
garante mais de 2.000 litros de
gasolina para rodar no trabalho
e nas viagens. Mas a economia
do Fusca não termina nopreço.

Continua no baixo consumo,
na durabilidade e robustez da sua

mecânica, na simplicidade da manu-
tenção, no menor custo das peças
de reposição e na eficiência da
maior e melhor rede de assistência
.técnica.

E quando chegar a hora de vender
seu Fusca, você vai ver que ele vale
dinheiro vivo e forte, porque
nenhum outro concorrente alcança
tão alto valor de revenda.

Mais do que um cheque ao
portador, o Fusca é um verdadeiro
cheque especial com livre trânsito
no Brasil inteiro.

E agora você tem mais razões
para gostar do Fusca.

As versões 1300-L e 1600 vêm
com novas lanternas traseiras.

* Preço posto Fábrica.
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Médico acusa INAMPS de elitismo
Salvador — Na reunião

da Seção de Itabuna da As-
soclação Baiana de Medi-
clna, com a presença de re-
presentantcs do cacauicul-
tores e sindicatos rurais, o
médico Edmond Lucas aflr-
mou que o INAMPS desço,
nhece os problemas de saú-
de no campo, e que traba-
lhadores rurais da região
cacaueira estão sendo In-
toxlcados por organoclora-
dos (BHC) e íunglcidas de-
rlvados do cobre.

O INAMPS, disse ele,"sabe quantas pessoas são
atendidas em São Paulo
com problemas de coluna,
mas desconhece a situação
do homem do campo". Aflr-

mou que não há estatísticas
oficiais dos pacientes do
setor í-ural que apresentam
sintomas como náuseas e
vômitos, que caracterizam a
Intoxicação pelo contato
com funglcldas.

De sua parte, o médico
Luis Boanerges afirmou
que, apesar da liberação,
pela Ceplac, de mais de CrS
300 milhões para os hos-
pitais regionais, nos últimos
anos, não se conseguiu o
atendimento aos rurallstas.
O Hospital Santa Cruz mui.
•blplica apartamentos de In-
xo e o São Jorge construiu
u m restaurante panora-
mico.

D Aloísio prevê diálogo fácil

Assessor da Arena admite
que vetos sobre inquilinato
poderão gerar controvérsias

Brasília — Assessores da Arena reconheceram
ontem que os vetos aplicados pelo Presidente da Re-
pública sobre dispositivos da Lei do Inquilinato com
a finalidade, expressa na justificação, de manter a
incidência da denúncia vazia para os imóveis comer-
ciais e industrias, poderão dar origem a controvér-
sias na Justiça.

Com base no texto constitucional, porém, nada
mais pode ser feito pelo Partido do Governo para
corrigir o erro, já que ao Congresso cabe apenas,
dentro dos 45 dias estabelecidos — e passando dai,
a matéria é dada como aprovada, inclusive os vetos
— apreciar os vetos presidenciais aprovando-os ou
rejeitando-os, sem poder propor novas alterações.
Não se tem dúvidas de que os vetos serão mantidos,
inclusive porque o quorum necessário para derru-
bá-los é de dois teíços de cada Casa do Congresso.

Recife — A CNBB sempre
que teve oportunidade visi-
tou os Presidentes da Revo-
lução, "com exceção do Pre.
sidente Mediei, que não
lembro por que não foi pos-
sivel", afirmou o Cardeal-
Arcebispo de Fortaleza, D.
Aloísio Lorscheider, ontem,
nesta capital. Acrescestou
acreditar que o encontro
com o Presidente Figuekei-
do será "muito descontraído
e, por ísso, o dialogo fácil".
D Aloísio vai participar, em
Roma, da assembléia da Ca-
altas Internacional. Ele dis-
se que sempre houve diálo-
go entre a Igreja e o Es-
tado, "às vezes dificil, outras
mais fácil".

Arqulvs

D Aloísio Lorscheider

Paraná limitará pesca de camarão
Curitiba — A pedido da

Colônia de Pesca de Matl-
nhos, deverá ser proibida a
pesca do camarão no litoral
do Paraná durante quatro
meses (dezembro a março)
por ano, o período em que
ele faz a migração, se re-
produz e necessita de muito
alimento. O Instituto de
Terras e Cartografia (ITC)
preparou calendário de pes-
ca alternativa, já que o

camarão representa mais
de 50% dos rendimentos do
pescador.

O projeto de proibição
depende atada da apro-
vação da Sudepe e de en-
globar aspectos ligados ao
horário de pesca na baia de
Paranaguá, porque a pesca
noturna prejudica a migra-
ção e alimentação dos
camarões e destrói as redes
dos pescadores antesanals.

Bahia reabre a CPI da Terra
Salvador e Cuiabá — En-

cerrada no ano passado
sem relatório de conclusões,
a CPI para apurar os pro-
blemas da terra na Bahia
foi reativada pela Assem-
bléia Lebislativa e deverá
começar seus trabalhos ho-
je, dois dias após o Gover-
nador do Estado, Sr. An-
¦tónio Carlos Magalhães, ter
prometido, por uma cadeia

de rádio e TV, prender os
que praticam grilagem

A Assembléia Legislativa
de Góias instituiu quarta-
feira sua primeira CPI
para apurar irregulari-
dades e analisar o sistema
de venda de terras públicas
pelo Estado —- a CPI da
Terra — a requerimento da
Oposição.

Belo Horizonte re.duz burocracia
Belo Horizonte — A par-

tir da próxima semana, em
cinco dias serão aprovadas
as plantas baixas de cons-
truções nesta capital —
prometeu ontem o prefeito.
O prazo atual varia de 180
dias a um ano. A redução
do prazo se dará pela re-
dução, de 36 para apenas

dois, dos setores envolvidos
no exame e aprovação das
plantas.

Para servir, à nova meto-
dologia foi instalado um
guichê na Prefeitura exclu-
sivamente para informar
sobre a Lei do Uso e Ocu-
pação do Solo, alinhamento
de ruas, etc.

Programa atacará doença venérea
Brasília — O Ministério

da Saúde vai desenvolver
um amplo programa de ori-
entação à população mais
suscetível de contrair do-
enças venéreas — jovens de
15 a 25 anos, prostitutas,
viajantes, homossexuais e
migrantes. A decisão surgiu
de um estudo elaborado pela

Divisão Nacional de Derma-
tologia Sanitária.

O programa estabelece o
tratamento do parceiro dos
doentes, de modo a inter-
romper a cadeia de trans-
missão das doenças venéreas
como a sífilis, gonorréia,
cancro mole, linfogranulo-
ma venéreo, uretrites e her-
pes.

Inglês critica Medicina no Brasil
Recife — "A Medicina no

Brasil está doente. Muitos
estão cientes desse mal,
e da cura também", dis-
se o imédico inglês Mi-
chael Drury, professor da
Universidade de Birmighan,
ontem, durante conferência
no Conselho Regional de
Medicina, em seu último dia
de visita ao país. Destacou
entre os problemas prin-

cipais a má formação dos
médicos.

O Dr Michael Drury a
considera deficiente emi re-
lação às necessidades ido
país: o estudante brasileiro
de Medicina, de modo geral,
disse ele, é levado à especia-
lização precocemente, em
função do fator monetário
e não vocacional.

ü

VOTEC - SERVIÇOS AÉREOS
REGIONAIS S/A.

C.G.C. n.° 33.034.794/0001-63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidado» os Srs. Acionistas da Empresa »
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizadí às dez horas do dia 24 de maio d» 1979 em sua
sede social, à Av. Frartklin Roosevelt n.° 115 — 12.° andar,
nesta Cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:

— Aumento do Capital Social para Cr$ 330.000.000,00
mediante incorporação de reservas livres no valor
total de Cr,$ 55.660.000,00 e mediante a emissão
de 50.000.000 de ações preferenciais do valor
nominal de Cr$ 1,00 cada uma.

— Distribuição de Dividendos de 8% "pro-rata-tem-

poris e valor integralizado" sobre o capital social
de 31 de dezembro de 1978.

— Reforma Geral do Estatuto Social.

— Eleição da Diretoria.

— Re-Ratificação dos atos aprovados na Assembléia
Geral Ordinária, realizada em 30 de abril d» 1979.

— Assuntos de Interesse Geral.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1979.

VOTEC - SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S/A.

(a.) JORGE PONTUAL
Diretor

JJfTKRPRETAÇOBS

O especialista do MDB
para assuntos de Inquilina-
to, e um dos autores do pro-
jeto, Deputado Alceu Colln-
res (RS) afirmou ontem
que mantém a mesma o pi.
nião formulada na véspera:

"A intenção do Governo
foi manter a denúncia va-
zla para Imóveis de uso co-
merclal e industrial com
menos de cinco anos, sob
alegação de que esses casos
de locação não precisam de
amparo da legislação espe-
ciai. Ocorre que o Artigo 1.°
da lei disciplina a locação de
prédios urbanos, e isso sig-
mítica rresidenclais e não-re-
sldenclals. Ao vetar ex-
pressões do Artigo 5.° e seu
Parágrafo único, o Executi-
vo quis estabelecer as nor-
mas dos Artigos 1194 e 1195
do Código Civil.

Os dois últimos Artigos ci-
tados pelo Deputado gaúcho
têm redação quase Idêntica
à do caput do Artigo 5? e
seu Parágrafo único.

No caput do Artigo —
prossegue os CoBares —
"trata-se do contrato bilate-
ral, portanto resultante da
manifestação das partes
(tocador e locatário). Este
contrato cessa de pleno
direito no prazo estipu-
lado. No parágrafo único,
com a supressão consequen-
te do veto a redação é a
seguinte: Findo o prazo
contratual!, se o proprietário
ou locador não houver pro-
movido a notificação da re-
tomada do prédio, na forma
do Artigo 52, presumir-se-á
prorrogada a locação, nas
condições ajusfcadas, mas
sem prazo determinado.
Significa aqui que há uma
prorrogação legal da lo-
cação nas mm es ira as con-
dições do contrato que ces-
sou. Esse é um principio ge-
ral que atinge indlstin-
tamente os imóveis não
residenciais e residenciais.
Dai porque interpretando-
se esse dlspositijvo com o
Artigo 52 e seguintes., penso
que a denúncia vazia foi ire-
almente extinta para todas
a s locações, residenciais,
não residenciais, comerciais
e industriais, lojas, escrito-
rios, ©t|o".

O Artigo 52 referido por
ele é o dispositivo da lei que
estabelece os casos em que
pode ocorrer o despejo, tais
como falta de pagamento,
deScurnlprimenito de norma
contratual, etc. O Deputado
gaúdho, a partir de ontem,
começou a elaborar um
documento, que distribuirá
a todos os membros de sua
bancada na próxima sema-
na explicando sua posição
e solicitando apoio dos pa-
res para a tese que advoga.

Mas, enquanto o Deputa-
do Oollares insiste na idéia
de que o veto do General

Figueiredo foi, no mínimo,
mal aplicado — ele acha
que para a manutenção da
denúncia vazia para os lmó-
veis comerciais e Industriais
deveria ser aplicado o veto
sobre os Parágrafos 2' e 3?
do Artigo 1.°, e não sobre o
Art. 5.°, caput, e seu para-
grafo, como ocorreu — na
assessorla da Arena recolhe-
se Interpretação diversa,
mas nem por Isso se deixa
de criticar a forma como o
veto foi aplicado.

Ali, o entendimento é de
que a parte geral do projeto
atingido pelo veto não se
refere aos imóveis comei-
ciais e industriais que contl-
nuam regidos pela lei n.°
24150 de 20 de abril de 1934
(a chamada lei de luvas)
que inclui a denuncia vazia.
O Governo teria, aí, atingi-
do seu objetivo. Mas os ve-
tos, de outra parte, atingi-
ram a locações chamadas
não-resldenciais, entendidas
aqui não como as comerciais
e industriais, mas que ser-
vem à outras modalidades
de atividades (escritórios,
consultórios, etc) com pra-
zos de locação inferiores a
cinco anos.

Acontece que a maioria
dos contratos para locação
não-residencials é sempre
inferior a cinco anos, e, por-
tanto, eles não estão atingi-
dos pela lei de luvas, es-
t a n d o, por conseguinte,
atingidos pela parte geral
da lei. Parte geral porque
se refere a qualquer tipo
de locação. As locações resi-
d e n oiais, especificamente,
são tratadas de forma espe-
ciai pela lei, em seu Artigo
48, e para elas foi extinca,
por completo, a denúncia
vazia.

Adiam os assessores, po-
rém, que o Presidente agiu
bem não tocando nos para-
grafos 2"? e 3"? do artigo 1?
que aplica a Lei de Luvas
para as locações comerciais
e industriais (como, aliás,
acontece hoje). Mas certa-
mente cometeu-se um desli-
ze na aplicação do veto ao
artigo 5"?, no qual se preten-
dia assegurar a rmanu-
tenção da denúncia vazia
para as demais locações não
residenciais — escritórios,
consultórios etc. Que constl-
tuem a maioria desses imô-
vels alugados mo Brasil, ho-
je. O vefo, para os especia-
listas da Arena, deveria
•ter-se restringido a atingir
apenas a expressão "na for-
ma do artigo 52" do para-
grado único do Artigo 5o.
A redação final do artigo
e seu parágrado único fica-
ria a seguinte:

Artigo 5"? — O contrato
por tempo determinado ces-
sa, de pleno direito, findo
o prazo estipulado, Indepen-
dentemente de notificação
ou aviso, ressalvada a hipó-
tese do parágrado único
deste artigo.

UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S.A.
(U.F.E.)

C.G.C. 33.393.133/0001-24

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada cumu-
lativamente, na Sede da Companhia, na Avenida Brasil n.° 2 391,
nesta cidade, no dia 28 de maio de 1979, às 09 horas, a fim de
deliberarem, conforme a seguinte Ordem do Dia:

1. Assembléia Geral Ordinária

a) apreciação, votação e «provação dó Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstração dos resultados, referen-
tes ao exercício encerrado em 31.01.79;

b) destinação do lucro líquido do exercício';

c) incorporação ao capital da parcela resultante da correção
monetária do seu valor, na forma do art. 167 da tei 6.404;

d) eleição do Conselho Fiscal;

e) Atualização dos honorários da Diretoria,

2. Assembléia Geral Extraordinária

f) aumento do capital, de Cr$ 125.000.000,00 para 
Cr$ 181.250.000,00 (cento e oitenta e um milhões e du-
zentos e cinqüenta mil cruzeiros) mediante o eproveitamen-
to das parcelas, constantes de reservas e conforme Proposta
da Diretoria;

8) alteração do Estatuto Social, para declarar no seu respec-
tivo artigo, o novo Capital Social e a sua representação;

h) Outros assuntos de Interesse social.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1979

(a.) EURICO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
Diretor-Presidente

Continuação da chuva pode
provocar a desmobilização
de flagelados no Nordeste

Fortaleza — Com a continuação das chuvas que
vêm caindo sobre algumas regiões nordestinas até
então assoladas pela seca, o Ministro do Interior, Sr
Mário Andreazza, admite a desmobilização dos fia-
gelados engajados no Plano de Emergência da Su-
dene.

Também o superintendente da Sudene, Sr Vai-
frido Samito, é de opinião que "as chuvas poderão
antecipar a desmobilização dos contingentes huma-
nos engajados no programa de emergência, mas so-
anente nos municípios onde, comprovadamente, as
safras agrícolas sejam recuperadas de 60% a 807o".

rendada, a fim de permitir
que sejam mantidos nos
seus quadros os técnicos
que. lhe prestam serviços
atualmente e, ainda, a
chance de contratar outros
técnicos. A Sudene perdeu
grande parte dos seus téc-
nlcos em virtude dos baixos
salários pagos.

PRIORIDADE

O Ministro Mário Andrc-
azza está em Fortaleza visi-
tando obras de irrigação do
DNOCS e de construção de
barragens do DNOS. Ele
inspecionou o projeto de ir-
rigação Ouru-Paraipaba, 70
quilômetros a oeste da
Capital, e m implantação
pelo Departamento Nacio-
nai de Obras Contra as
Secas, e os trabalhos de
construção dos açudes
Pacotl e Riachão, que, até
agosto, serão integrados ao
sistema de abastecimento
de água de Fortaleza,
segundo promessa feita pe-
Ia direção do Departamento
Nacional de Obras de Sane-
amento.

O Ministro do Interior as-
sinará, hoje, no Palácio da
Abolição, convênio com o
Governo estadual e com a

/Prefeitura de Fortaleza, pa-
ra a execução de serviços
de drenagem do riacho
Pajeú — que corta Fortale-
za de Leste a Oeste e que
inunda parte da cidade nas
épocas de chuvas. A dre-
nagem do riacho vem desa-
fiando todas as administra-
ções do Município, que não
dispõe de recursos para a
sua execução.

Numa conversa com os
Jornalistas, ontem, o Minis-
tro Mário Andreazza voltou
a declarar que o Nordeste"é uma prioridade do
Governo Figueiredo, e, para
o meu Ministério, nem se
discute, porque é aqui nesta
região que faremos o nosso
grande esforço".

Informou que a Sudene
já vem recebendo do Gover-
no os, instrumentos legais
que vão novamente torná-la
mm organismo forte no am-
bito regional nordestino. E
se referiu a tim recente ato
do Governo, dando à Sude-
ne o poder de controlar e
administrar todos os pro-
gramas especiais em exe-
cução na região.

O superintendente da
Sudene, Sr Walfrido Sal-
mito, revelou que o Governo
federal já estuda um pro-
grama para dar ao órgão
uma política salarial diíe-

Presidente do MDB informa 1
que não mandará comissão '¦#
oficial à reunião pró-UNE 

'..
Brasília —• O MDB não indicará uma comissãooficial para participar do Congresso Pró-UNE, in- ..

formou ontem o presidente do Partido, Deputado 33Ulisses Guimarães, a uma comissão de estudantesliderada pelos universitários Fiat David, da Bahia, ;,e Moisés Correia, do Rio.
O presidente do Partido oposicionista manifes- -!

tou, porém integral apoio ao encontro de Salvador.
Ele só não quer indicar oficialmente representantes _"do MDB porque "setores conhecidos poderão fazer .",'.,
provocações. Entretanto, não há qualquer restrição
á presença de parlamentares do MDB que quiserem,
por sua conta, participar da reunião.

EUA prevêem
Mirage feito
no Brasil

Washington—A Comissão
de Assuntos Externos do
Senado, segundo relatório
que divulgou, foi informada
ide que o Brasil está negoci-
ando com a França fabricar
aviões Mirage — a infor-
inação, entretanto, não foi
confirmada em Brasília. O
relatório acrescenta que a
empresa italiana Oto Mele-
ra, em cooperação com bra-
sileiros, está construindo
uma fábrica de armas perto
de Recife.

Observa o relatório que o
Brasil se tornou "um d*s
maiores produtores de ar-
mas do Terceiro Mundo", e
que os esforços para impor
restrições à transferência
tie armas convencionais tor-
naram-se mais complexos
com países em desenvol-
vimento capazes de pro-
duzir ampla gama de equi-
pamentos militares.

AVALIAÇÃO

Durante a reunião sema-
nai entre o superintendente
da Sudene e .representantes
dos Estados atingidos pela
seca, que se realiza hoje em
Terestna, deverá ser dis-
cutida a suspensão, durante
trinta dias, do alistamento
de trabalhadores na área
seca, já que chove multo
em todos os municípios on-
de houve, a decretação do
esltado ide emergência.

A suspensão do alls-
tamento poderá ser decl-
dida para que se faça uma
avaliação dos benefícios
trazidos à região e à popu-
lação com a aplicação do
novo plano de assistência
aos flagelados, que alistou
328 mil trabalhadores e
beneficia 41 imll 353 proprle-
dades, pagando salário
mínimo aos agricultores por
trabalhos realizados em
suas próprias terras ou aos
empregados e m proprle-
dades que sofrem os efeitos
da estiagem.

Os postos de observação
pluviométrica d a Sudene,
no Piauí, Rio Grande do
Norte, Ceará, Paraíba, e
Pernambuco têm registra-
dos níveis altos de chuva
nos últimos 20 dias em
praticamente todo o sertão
nordestino que estava seco.

Passado o período crítico,
estando já assiistida a popu-
lação dessa área, o segundo
passo do plano de assistên-
oia que está sendo empre-
gado é a sua ánstituciona-
lização, tornando perene o
trabalho de assistência aos
proprietários do semi-árido
nordestino, Integrando-o ao
Projeto Sertanejo,, confor-
me anunciou o Ministro do
Interior, Sr Mário Andreaz-
za.

Vitória tem
93 casos
de pólio

Brasília — o' aparecimen-
to de 93 casos de poliomielite
nos últimos 15 dias na re-
gião da Grande Vitória, 67
dos quais em menores de
cinco anos, levou o Ministé-
rio da Saúde a enviar para
o Espírito Santo 100 mil
doses de vacina. Como 60
dos casos ocorreram com
pessoas não vacinadas, o
Ministério promoverá tam-
bém inltensa campanha de
esclarecimento e investiga-
ção epidemiológica.

As vacinas antipólio enví-
adas ao Espirito Santo
fazem parte de um lote de
18 milhões 200 mil impor-
tadas recentemente dos Es-
tados Unidos. A Secretaria
de Saúde do Estado particl-
pará da campanha com le-
vantamento de casos sus-
peitos e pesquisa do vírus
da doença, a fim de serem
analisados pela Fundação
Insitibuito Osvaldo Cruz, no
Rio.

ARENISTAS APOIAM

Dois arenistas da Bahia
— Deputados Afrísio Vieira
Lima e Fernando Maga-
lhães — declararam ontem
que apoiam o encontro de
estudantes marcado para
Salvador.

Para eles, o momento
atual brasileiro é de abertu-
ra e é inconcebível que seja
simplesmente desconhecido
ou ignorado um dos mais
importantes segmentos da
sociedade brasileira na
atualidade.

Outro Integrante da Are-
na baiana, Deputado Fran-
cisco Benjamin, não se
mostrou favorável à reartl-
culação da UNE, mas aflr-
mou que. está a favor da
participação dos estudantes
na política. "Fui estudante
e líder estudantil e sei o
quanto Isto é importante
para a formação do homem
político e das elites nacio-
nais".

O diálogo com os estu-
dantes, nesta altura da vida
politica brasileira, é consi-
derado perfeitamente nor-
mal pelo Deputado Feman-
do Magalhães.

Advertiu, porém, para a
necessária cautela da classe
estudantil para a úmfil-
tração em seu movimento,"de elementos estranhos,
que transformem o encon-

tro em encontro de contes- -
tação".

Da mesma forma se ma- .
nifestou o Deputado Arislo S
Vieira Lima, acrescentando,
no entanto, que as chances '
de sucesso da mobilização
estudantil crescem na me-
dida direta da sua capaci-
dade de dialogar com as au- ' 5
torldades.

PREPARATIVOS

Indiferente à ilegalidade
do congresso de Salvador, .
anunciada pelo Ministério .
da Educação, o Comitês
Pró-UNE, da Universidade .
Estadual de. Londrina,.»,
anunciou um encontro para
amanhã e domingo em .
Bandeirantes, no Norte pa-
ranaense. O objetivo do en- .
contro é intensificar os pre-
parativos para o congresso
e concluir a formação da
delegação paranaense.

Ontem, os estudantes se
reuniram com deputados do
MDB e obtiveram a pro-
messa de apoio político pa-
ra a realização do congres-
so. A bancada paranaense
do MDB vai definir, nos
próximos dias, se envia ou '"
não uma delegação de de- ";
putados ao Congresso. Os '
estudantes conseguiram"!
ajuda financeira dos depu- "
tados do MDB para a via- "
gem a Salvador.

Estudantes pedem hoje
local para congresso

Salvador — Está marcada
para hoje, às 16h, a audlên-
cia dos estudantes com o
Governador Antônio Maga-
lhães quando eles pedirão
a cessão de um local para
realizarem, dias 29 e 30, o
Congresso Pró-UNE, quando
tratarão da reorganização
da entidade estudantil naci-
onail.

Espera-se em Salvador a
presença de 4 mil univer-
sitários de todo o país. Re-
preserutantes do Diretório
Central de Estudantes da
UFBa asseguraram ontem
que o Congresso será reali-
zado na data prevista
apesar de o MEC ter con-
siderado o encontro "He-
gal".
PROIBIÇÃO SUTIL

Na opinião dos estudan-

tes, a declaração de llegall-
dade foi "uma maneira
sutil de proibir a realização
da reunião dentro do cam-
po universitário. Eles
acham que o Governo quis
forçá-los a ficarem sujeitos"ao Ministério da Justiça e
à aplicação da Lei de Segu-
rança Nacional"."Isso não vai impedir, po-
rém, que realizemos o con-
gresso", disseram. Eles pre-
tendem conseguir do Gover-
nador a concha acústica do
Teatro Castro Alves, ou o
ginásio Antônio Balbino ou
o Centro de Convenções.
Desde já, porém, os respon-
sávels pelo ginásio afasta-
ram esta hipótese, pois o
prédio está em obras, sendo
preparado para o Campeo-
nato Mundial de Basque-
tebol masculino.

Anteprojeto do MEC susta
provisoriamente obrigação
de professor ser titulado

Brasília — A suspensão provisória da titulação
formal como condição essencial à progressão na
carreira do magistério foi proposta pelo MEC em
anteprojeto de lei encaminhado ao Palácio do Pia-
nalto essa semana. A aprovação deste anteprojeto
daria aos professores que não possuem títulos de
mestre ou doutor a possibilidade de concorrerem
ás classes de professor assistente e adjunto ar aves
de concursos públicos.

Para participarem destes concursos, entre-
tanto, os professores deverão preencher outros requi-
sitos, como tempo de serviço em determinadas fun-
ções, desempenho acadêmico e produção intelec-
tual. Para se candidatarem a cargos de professores
assistentes, por exemplo, os que não tiveram títulos
formais deverão ter exercido, durante quatro anos,
as funções de auxiliares d eensino em instituições
de ensino superior.

AVISO CFP/D0 N.° 10/79

COMPRA DE ARROZ
IMPORTADO

A Comissão de Financiamento da Pro-
dução-CFP, comunica aos interessados que,
por deliberação do Grupo Interministerial
criado pelo voto 122/79, do Conselho
Monetário Nacional, fica adiada a Licita-

ção para compra de arroz importado, ob-

jeto do Aviso CFP/DO n.° 08/79.

Outrossim, cientifica que através de
aviso público, a ser veiculado oportuna-
mente, explicitará as novas condições que
irão reger a licitação em causa.

EXCEÇÃO

Já os candidatos a cargos
de professor-adjunto que
não sejam livres docentes
ou doutores deverão, por
sua vez, ter este mesmo
tempo de exercício profissi-
onal como professores assis-
tentes. Segundo o projeto
de lei elaborado pelo Minis-
tério da Educação e Cultu-
ra, estas condições de pro-
gressão na carreira seriam
adotadas em caráter excep-
cional, apenas durante um
período de cinco anos.

Este é o tempo que o
Ministério julga necessário
para a consolidação do sis-
tema de pós-graduação no
país, e a aprovação do pro-
jeto, que o MEC pede ao
Planalto seja examinado
em caráter de urgência, se-
ria mais um passo para a
contenção do que o Minis-
tro Eduardo Portella con-
sidera a "orgia da pós-
graduação".

Para o Ministério d a
Educação e Cultura, a proli-
feraçâo indiscriminada dos
cursos de pós-graduação de
qualidade duvidosa acabou
tirando dos titulos de mes-
tre e doutor a garantia que
poderiam oferecer de um
bom desempenho acadê-
mico por parte de seus por-

tadores. Análises desenvol-
vidas pelas instituições de
ensino superior ao longo
dos últimos anos comprova-
ram que, atualmente, estes
títulos não são condição es-
sencial à competência pro-
fissional.

A atual legislação refe-
rente à progressão na car-
reira do magistério tolhe as
possibilidades de melhor re-
muneração e condição pro-
fissional a uma série de
professores que têm exce-
lente produção intelectual e
científica e ótimo desempe-
nho acadêmico, mas não
conseguiram ainda obter
ititulação formal.

ENSINO PAGO

O professor de La Penha
revelou ontem que o Paiácio
do Planalto recomendou ao
MEC que não desse con-
tinuidade aos estudos para
a criação do ensino pago
em universidades federais.

Os planos iniciais d o
Ministro Portella previam a
concessão de bolsas ou de
gratuidade a estudantes ca-
rentes e o ensino seria co-
brado apenas aos alunos
que reconhe «damente
pudessem pagar seus es-
tudos.
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Ex-marinheiro condenado
por crimes políticos é solto e
denuncia ter sido torturado

Recife — "Entre 31 de março e 1.° de abril de
1976, eu e outros três presos políticos — José Emíl-
son Ribeiro, Oláudio de Souza Ribeiro e José Calix-
trato Cardoso Filho — fomos retirados da Peniten-
ciaria Barreto Campeio, em Itamaracá, e levados
para o quartel da Polícia da Aeronáutica, no Reci-
fe, onde fomos submetidos a sessões de torturas. En-
tre os torturadores, pudemos identificar o Tenente
Castilho e o médico Ângelo, do Hospital da Aero-
náutica". , , ,A denúncia foi feita, ontem, pelo ex-marinhei-
ro José Adeíldo Ramos, 36 anos, libertado na ma-
drugada do dia 12, depois de cumprir pena de 10
anos e três meses de reclusão, por condenação em
três processos, dois dos quais por tentativa de orga-
nização do clandestino PCBR — Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário.

Supremo escolhe
o novo Conselho
da Magistratura

O Presidente do Supre-
mo, Ministro Antônio
Neder, é mineiro criado
no Estado do Rio de Ja-
neiro. Participou xle ai-
guns movimentos políti-
cos, sendo signatário do
Manifesto dos Mineiros.
Foi, após a Revolução,
para o Tribunal Federal
de Recursos e depois pa-
ra o STF, nomeado pelo

ex-Presiãente Mediei

O Vice-Presidente do
STF, Ministro Xavier de
Albuquerque, exerceu o
magistério em Manaus,
onde nasceu, em 1926,
transferindo-se para Bra-
sília logo após a sua fun-
dação- Nomeado para o
Tribunal Superior Elei-
torál, que presidiu, e de-
pois para o Supremo. Foi
Procurador-Geral da Re-

pública
DENÚNCIA

Segundo o ex-presionelro,
os presos políticos de
X tamaracá encaminharam
carta-denúncia contra o
medito, cujo sobrenome
José Adeíldo não se lembra,
ao Conselho Regional õe
Medicina de Pernambuco,
cujo presidente, módico
Adonis Carvalho, confirmou
haver recebido a denúncia
e, depois de análise oreli-
minar, decidido, esta sema-
na, abrir processo para In-
yestigar o envolvimento de
dois médicos pernambuca-
nos em torturas a presos
políticos.

Negou-se ,no entanto, a
acrescentar maiores deta-
lhes, devido 'ao caráter sigi-,
loso dos processos, para
evitar qualquer tipo dê pré-
jrJgamento.

O ex-preso político contou
haver sido condenado, pela
primeira vez, em setembro
de 1965, pela 2<? Aiuditoria
da Marinha, no Rio de
Janeiro, por haver partjci-
pado do Chamado levante
dos marinheiros, em março
de 1964, sob o comando do
caho José Ansetaio. Foi con-
denado a dois anos de re-
idJusão, mas teve, posterior-
mente, sua pena reformada
para cinco anos, por decisão
do SIM.

No dia 26 de maio de
1969, José Adeíldo Ramos,
juntamente com outros cin-
co presos políticos e três
presos comuns, fugiu da
Penitenciária Lemos de Bri-
to. Depois desse incidente

conta ele — os prisionei-
ros políticos passaram a
ficar, em todos os presídios
do país, separados dos pre-sos comuns.

Recapturado em dezem-
bro de 1972, em Caruaru,
José Adeildo Ramos respon-
deu a dois outros processosum na 7a. Circunscrição
Judiciária Militar, no Reci-
fe,e outro na 10a. CJM, em
Fortaleza — por tentativa
de organização de Partido
político clandestino. Foi
condenado, nos dois pro-cessos, respectivamente, a
três anos e dois anos e seis

meses de reclusão. Deveria
cumprir, no total, 10 anos e
seis meses, mas, no dia 12,
devido à adequação de sua
pena à nova Lei de Segu-
rança Nacional, foi liber-
tado depois de cumprir 10
anos e três meses.

TORTURAS

Contou o ex-marinheiro
que, durante esse tempo, foi
submetido a sessões de tor-
tura por três vezes. A pri-
meira logo depois de haver
sido recapturado em Caru-
aru, no DOI-CODI do Re-
cife.

"Fuá submetido a intensas
torturas, como choque elé.
tricô, afogamento, espanca-
mentos, pau-de-arara, quei-
maduras de cigarro, junta-
mente com outros compa-
nheiros. Entre os tortura-
dores estavam os agentes
do DOPS Luís Martins Ml-
randa, Dado e Bartolomeu
Xavier. Assisti vários presos
serem também torturados
ali, como Luis Alves Neto,
sua mulher, Anatália Alves,
Edmilson Vitorino, Severino
Quirino de Miranda e o pa-
raguaio Jorge Barreto Vied-
ma, que está desaparecido.
O estudante Fernando Hen.
rlque Fonseca, que vi sendo
massacrado, morreu no
DOI-CODI naquela época".

Em 1973, José Adeildo in-
forma que foi levado para
o DOI-CODI do Rio, onde
passou cerca de um mês,
sendo torturado várias
vezes na câmara conhecida
por geladeira.

José Adeildo Ramos
denunciou, ainda, o compor-
tamento dos juizes-
auditores das 7a. CJM. Sr
José Bolivar Regis, e 10a.
CJM. Sr Ângelo Ratacasso,
que estão protelando a deci-
são sobre a adequação das
penas dos companheiros
presos à nova LSN, prejudi-
cando muitos que já deviam
estar soltos". Estore esses
casos, ele cita os de José
Pedro da Silva, Arlindo Fe.
lipe, Antônio Ricardo Braz
e Francisco Ferreira de Li-
ma, cumprindo pena no
Presídio Barreto Campeio.
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O Procurador-Geral da
República Firmino Fer-
reira Paz é um piauien-
se formado no Ceará que
foi nomeado para o car-
go pelo seu conterrâneo,
o Ministro Petrônio Por-
tella. Professor de Direi-
to e procurador de car-
reira, aposentado depois
de, em 1960, mudar-se
do Rio para Brasília.

Tem 66 anos

O Ministro Rafael Mayer
é o mais novo memoro
do Supremo. Paraibano,
estudou em Recife, onde
também cursou a Facul-
dade de Direito. Advoga-
do, membro do Ministé-
rio Público, foi Cônsul-
tor-Geral da República
durante o Governo do
General Geisel, que o no-
meou para o Supremo

Tribunal Federal

Casal de refugiados pedirá
asilo político à Venezuela,
México e depois Costa Rica

Porto Alegre e São Paulo — Venezuela, depois *
o México e finalmente Costa Rica. Estes os paísesde preferência do jornalista uruguaio Angel Cawene sua companheira Maria Lil Curbello para o asilo
político. O casal está detido na Polícia Federal, de-
pois que atravessou a fronteira, à espera de repre-sentantes das Nações Uirdas para tratar do assun-to, o que deverá ocorrer hoje.

Dos depoimentos tomados aos dois refugiados,
o delegado Luís Almendros, da Polícia Federal, revê-lou que o jornalista informou ser do setor de inte-ligência e de informações dos Tupamaros, mas semnunca se envolver em operações armadas, como osassaltos praticados pelo Movimento de Libertação
Nacional, organização clandestina no Uruguai.
A FUGA

Em liberdade vigiada,
após cumprir pena de cinco
anos no Presidio de Liber-
tad — onde sofreu "violen-
tas torturas", segundo de-
nuncia — o jnalista Angel
Cawen aproveitou o inter-
valo de suas apresentações
à Justiça Militar, para fugir
de D u r az no juntamente
com a companheira Maria
Cuirtoello.

Os dois seguiram de ônl-
bus para a fronteira com
o Brasil. No posto de fiscali-
zação, onde funcionários
identificavam os que iam
atravessar a fronteira, o ca-
sal não disse nada. E, da
mesma forma que a uru-
guaia Delia Pirotti — tam-
bém em Porto Alegre, à es-
pera de resposta para pedi-
do de asilo politico — des-
ceu do ônibus antes da
f r o nteira, atravessando-a
em ponto longe da Gendar-
maria uruguaia, entre Rio
Branco (lado uruguaio) e
Jaguarão, já no Brasil.

O casal está esperando a
chegada do representante
do Alto Comissariado das
Ações Unidas para Refugia-
dos (ACNUR) para tratar
do asilo político, que será
pedido para um país da
América do Sul. O represen-
tante da ONU terá que assi-
nar um termo de responsa-
bilidade na Policia Federal
e, a partir dai, encarregar-

O Ministro Thompson
Flores já pertenceu ao
Tribunal Regional Elei-
toral e ao Tribunal de
Justiça do Rio Grande do
Sul, Estado onde nasceu,
em 1911. Nomeado para
o Supremo pelo ex-Presi-
dente Costa e Silva, pre-
sidiu aquela Corte no
biênio 1974/75. Também
presidiu o Tribunal Su-

perior Eleitoral

O Ministro Djaci Falcão
entrou para a magistra-
tura, em Recife, logo
após se formar em Direi-
to, aos 23 anos. Paraíba-
no, nascido em 1919, tra-
balhou em Comarcas do
interior até chegar ao
Tribunal de Justiçai de
onde saiu para o Supre-
mo. Ministro da Justiça

de Castello Branco
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Brasília, São Paulo e
Manaus — O Supremo Trl-
bunal Federal elegeu, on-
tem, em escrutínio secreto,
os cinco ministros que vão
integrar o Conselho Naclo-
nal da Magistratura, jun-
tamente com o Presidente
e o Vice-Presidente daquela
Corte e o Procurador-Geral
da República.

A instalação do Conselho
será segunda-feira, as 16h,
em sua sede no segundo an-
dar do prédio do Tribunal.
A primeira sessão terá ca-
ráter solene e servirá para
a posse dos ministros agora
eleitos e para a elaboração
do regimento interno.

ELEITOS

Foram eleitos, ontem,
com 10 votos cada um, oa
Ministros Djaci Falcão,
Thompson Mores, Soares
Munoz, Déclo Miranda e
Raíael Mayer que, jun-
tamente com o presidente
e vice-presidente do STF,
Ministros Antônio Neder e
Xavier de Albuquerque,
comporão o Conselho da
Magistratura Fará parte,
ainda, na qualidade de
membro nato do colegiado,
o Procurador-Geral da Re-
pública, Sr Firmino Ferrei-
ra Paz,

Embora mão tivesse sido
fixado nenhum critério pa-
ra a votação — todos os
Mimtisitro» eraim caradídatos
niataraús — a escolha ex-
cluiu os teêsi Minllsltros que
compõem o colegiado do
Trliltaulmal Superior Eleitoral,
Sus Leitão de Abreu, Cordel-
ro Guerra te Moreira Alves,
além do Mintetro Cunha
Peixoto, substituto evenitual
no TSE.

ADAPTAÇÃO

O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já
faiictou a fase prelimtoair da
elaboração de um antepro-
jeto de lei para adaptação
à nova Lei Orgânica da
Magliatratura, cujo texto se-
crá remetido, futuramemlte-,
ao Executivo para encaonii-
nhaanenlto a o Legislativo
patulisltía.

O Presidente do TJ de
São Pauto, Desembargador
Youmg da Costa Manso —
eleito para completar o

mandato do Desembar-
gador Acácio Rebouças que
se aposentou em protesto à
nova lei — nomeou uma
comissão para estudar o an-
teprojeto. Ele reafirma o
propósito de desiemvolver
uma adaptação da organl-
zação judiciária estadual à
lei, de maneira adequada-,
som afetar o andamento
dos trabalhos.

OAB E A LEI

A posição da OAB, seção
São Paulo, frente à vigência
da Lei da Magistratura é
"pragmática", afirmou, on-
tem, o presidente da en-
tidade, advogado Mário Sér-
gio Duarte Garcia, ao lem-
brar que "a lei deve ser
oumprida".

Informou que a OAB-São
Paulo já solicitou ao Trl-
bunal de Justiça do Estado
que "cuide da imediata cri-
ação dos novos cargos e das
Câmaras especializadas". '

"Somente com o exercício
da lei é que será possível,
no futuro, pleitear do Con-
gresso as mudanças neces-
sárias ao seu aperfeiçoa-
mento" — explicou o Sr.
Mário Sérgio Duarte Gar-
cia- Acrescentou que a
OAB-SP já nomeou uma
comissão, formada pelos ju-
ristas Manuel Alceu Affonso
Ferreira e José I g n á c i o
Botelho de Mesquita e os
advogados Renam Lotufo e.
Jorge Lauro Celidônio, para
analisar sugestões às mu-
danças da Lei Orgânica da
Magistratura-

INCONSTITUCIONAL

Em Manaus, o presidente
da OAB, Sr Seabra Fagun-
des, ao afirmar que a nova
Lei da Magistratura "pade-
ce de inconstitucionalidade
em vários de seus disposl-
tivos", previu que poderão
ocorrer incertezas no mo-
mento de sua aplicação,
Inclusive porque muitos juí-
zes irão reduzir, em seus
Tribunais, a s disposições
que julgarem contrárias aos
princípios constitucionais.

"Isto dará lugar a uma
série de incidentes e recur-
sos, que inevitavelmente
provocarão retarda mento
ainda maior no despacho
dos processos", disse.

Peça "Cordélia Brasil", de
Antônio Bivar, é liberada
depois de anos de censura

Brasília — Depois de estar há muito tempo'
proibida pela Censura, foi liberada onte ma peça de"
Antônio Bivar No Começo E' Sempre Difícil, Corãé-
lia Brasil, Vamos Tentar Outra Vez. Esta é a tei»-
ceira peça liberada este mês das que a Censura ha-.
via proibido.Ao examinar a censura em seminário da Co-
missão de Comunicação da Câmara, o professor
Carlos Guilherme Mota, da USP, denunciou ontem
que '.'as forças dominantes tentam impor uma cul-
tura de proveta escoltadas pela Censura, pelo De-
creto 477 e por toda uma parafernália legal herda-
da do AI-5".

Em São Paulo, depois de
lembrar que o Ministério
das Comunicações trata
apenas dos problemas téc-
nlcos, o Ministro Haroldo
Correia de Mattos disse que
o maior problema da tele-
visão no momento "é a des-
caracterização da cultura-
na programação". Ele não
acha que a violência seja o
maior dos males da tv.

:;é

TELEVISÃO

O professor pediu a re-
visão do conceito de divnr-
soes públicas por questionar
a inclusão, entre elas, da te-
levisão. Para elé, televisão»
é um instrumento de cultu-
ra de massa que acaba, pnr
culpa da censura, por servir
à despolitização dos brasl-
leiros.

DOCENAVE R)
VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A.

EDITAL DE ALIENAÇÃO
LOTE N.° 01/79

.A VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. -
DOCENAVE torna público, para conhecimento dos
interessados, que receberá propostas para Aliena-
ção de Bens em desuso, compreendendo: televiso-
res, bebedouros, máquina de escrever, esterilizado-
res, óleo lubrificante usado, sucatas de ferro, de
alumínio e metal, tambores vazios e outros mate-
riais, no estado em que se encontram, até o dia 25
de maio de 1979, às 15:00 horas. •

O Edital completo e maiores esclarecimentos
poderão ser obtidos nos seguintes endereços:

Rua Voluntários da Pátria, 143 — 3." andar
Departamento de Controle de Material
Rio de Janeiro — RJ

e
Av. Princesa Isabel, 599 - 8? andar
Vitória — Espírito Santo

O material acima encontra-se no Almoxarifado
da DOCENAVE, no porto de Tubarão — Estado do
Espírito Santo. (P

O Tribunal que vai
julgar os juizes

O Ministro Décio Miran-
da, mineiro (1915) for-
mado pela UFRJ, mu-
dou-se para Brasília após
a transferência da Capi-
tal. Ministro do TSE,
Procurador-Geral da Re-
pública, Ministro do
TFR, chegou ao Supre-
mo por nomeação do
ex-Presidente Geisel.

O Ministro Soares Mu-
noz nasceu na Fazenda
São Joaquim, no Rio
Grande do Sul, em 1915.
Magistrado de carreira,
foi Desembargador do
Tribunal de Justiça gaú-
cho, chegando ao Supre-
mo Tribunal Federal em
1977, nomeado pelo ex-

Presidente Geisel

Considerado a salvaguar-
da do Poder Judiciário, o
Conselho Nacional da Ma-
glstradura foi criado pela
Lei Orgânica com a finali-
dade de julgar atos pratica-
dos por juizes e desembar-
gadores, sempre em sessões
secretas, para um dos cria-
dores da Lei Orgânica, ex-
Procurador Geral da Repú-
bldca, Sr Henrique Fonseca
de Araújo, o "AI-5 era um
canhão que o Poder Execu-
tivo não usava para caçar

p a s s arinho", referindo-se
aos Desembargadores.

O Sr Henrique Fonseca de
Araújo defende a criação
do Conselho lembrando que
o STF já julga juizes de
segunda instância impon-
do-lhes sanções penais.-"Porque não poderia impor
o Conselho sanções discipll- •
nares que são menos gra-
ves?", indaga. Afirma ainda
que o STF não irá se sobre-
carregar por não acreditar
que haja "tantos desembar-
gadores faltosos".

DOCENAVE FO
VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A.

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE MANGOTES
PARA ÓLEO COMBUSTÍVEL

A VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. -
DOCENAVE torna público, para conhecimento dos
interessados, que receberá propostas para Alienação
de 8 (oito) mangotes para óleo combustível, 200mm
de diâmetro x 5m de comprimento e 22 mangotes
para petróleo, nos diâmetros 250, 300 e 400mm
por 4 metros de comprimento, todos com flanges, e
sem uso, até o dia 25 de maio de 1979 às 15 horas.

O Edital completo e maiores esclarecimentos
poderão ser obtidos nos seguintes endereços:

Rua Voluntários da Pátria, 143 — 3.° andar
Departamenlo de Controle de Material
Rio de Janeiro — RJ

Av. Princesa Isabel, 599 — 8? andar
Vitória — Estado do Espírito Santo

O material acima encontra-se no Almoxarifado
da DOCENAVE, no porto de Tubarão -r- Estado do
Espírito Santo. (P

se da segurança do casal
uruguaio.

O jornalista e sua compa-
nheira têm relativa liberda-
de no interior do prédio da
Polícia Federal, na Avenida
Paraná, em Porto Alegre,
recolhendo-se à noite, em
celas separadas, ao xadrez
da Polícia Marítima, naque-
le mesmo prédio. O casal
trouxe, apenas, uma maleta
de roupas, e ontem à noite,
graças a um aparelho de
televisão trazido pelo
plantão noturno da Policia
Federal, puderam assistir
ao jogo entre as Seleções do
Brasil e do Paraguai.

Ao retornar a São Paulo
após três dias em Montevi-
déu, os advogados Gerson
Mendonça Neto e José
Francisco Martins Júnior
informaram, ontem, no Ae-
roporto que estão aguar-
dando permissão para uma
visita ao Presidio de Punta
Rielles, onde Flávia Schil-
ling cumpre pena. Eles tam-
bem esperam, para dentro
de 15 dias, parecer do júris-
ta uruguaio Adolfo Gelsi Bi-
dart sobre o caso.

Logo após o seu retorno
ao pais, os dois advogados
fizeram relatório do caso
aos seus colegas de defesa
de Flávia, os Srs Orlando
Maluf Haddad e Ivo Galll,
que seguiram então para
Brasilia, onde vão manter
contatos.

• PlacomeG.L Promoções apresentam: . I
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Novo Aperto
Um outro round da luta contra a inflação

foi travado anteontem na reunião do Conselho
Monetário, onde novas medidas de contração
foram adotadas. Seguindo a mesma política já
traçada, com mais vigor, desde novembro do ano
passado, desdobrou-se em novos capítulos a sa-
lutar política de contenção dos gastos públicos.
Por exemplo, ficou sacramentado o corte de
Cr$ 42 bilhões nos programas de 79 para os
investimentos das empresas estatais. O que, 6o-
unido aos CrS 40 bilhões de cortes já programa-
dos no Orçamento da União, dá um total supe-
rior a Cr$ 80 bilhões. Para se ter uma idéia, o
orçamento do Ministério dos Transportes, este
ano, anda por volta dos Cr$ 60 bilhões. Logo,
a contenção da despesa pública prevista é maior
tio que se o Ministério dos Transportes, este ano,
não gastasse um centavo.

Além disso, o Conselho estabeleceu crité-
rios ainda mais rigorosos para que as empresas
estatais, os Estados e os municípios recorram à
rede privada interna de financiamentos. De
agora em diante, respeitados os limites estabele-
cidos para as empresas estatais e os orçamentos
estaduais e municipais, os bancos só podem con-
ceder empréstimos a essas instituições depois de
obterem um certificado de aprovação do próprio
Conselho. Engendra-se, assim, finalmente, uma
estratégia para unificar e centralizar a política
de gastos do Governo, como se sabe, o mais po-
deroso agente alimentador da inflação brasilei-
ra.

A medida de maior alcance, porém,
foi a redução de 18 para 12 meses do prazo de
financiamento para a compra de automóveis.
Trata-se de providência que tem o objetivo ime-
diato de esfriar a procura de automóveis, con-
junturalmente aquecida, porque, com as greves
no ABC e a recusa dos operários em fazer horas
extras, verifica-se agora, pelo menos nos mode-
los de maior aceitação, desequilíbrio entre a

oferta c a demanda. Atrás disso, evidentemente,
há o propósito de reduzir toda a capacidade de
consumo da economia, cm face do elevado efeito
multiplicador da indústria automobilística. É
aquela história americana: quando Detroit es-
pirra, a economia pega um forte resfriado. La-
teralmenle, para dar um sinal das intenções do
Governo, ficou fixado em 36 meses o prazo de
financiamento para carros movidos inteiramen-
le a álcool. O que, convenhamos, é rigorosamen-
te inócuo: não há ainda carros movidos a álcool
e, no país todo, umas cinco bombas de álcool,
em postos de abastecimento.

De qualquer forma, se todas as medidas fis-
cais e monetárias parecem indicar uma direção
correta, a redução do limite do prazo para fi-
naciamentos de automóveis tem o hálito de re-
cessão. A menos que seja uma medida1 provisó-
ria, como anunciou o próprio Ministro do Pia-
nejamento. Se ficar eternizada, entronizada na
polílnca invariável de desaquecer a demanda,
nos aproximaremos, fatalmente, da fronteira da
desaceleração acentuada. Apesar dos indicado-
res de crescimento da indústria automobilística,
os últimos dados do IBGE mostram claramente
que, primeiro, a indústria de transformação
continua crescendo a taxas razoavelmente ele-
vadag, mas crescendo menos do que em 1977 e
1978. Estamos num degrau alto, mas caindo. Si-
multaneamente, os dados do IBGE, os mais re-
centes, também demonstram que está muito dé-
bil a capacidade de criação de empregos de toda
a economia.

Não deve o Governo, portanto, negligenciar
a questão do nível de atividades econômicas. Não
se pode extrapolar a situação do mercado de au-
tomóveis para o resto do sistema: a economia
já não está perigosamente aquecida. Qualquer
empurrão, mais forte, para baixo1, pode ser pe-

Reparação Devida
Já é decorrência da abertura política o re-

conhecimento federal da necessidade de rever
os problemas criados pela fusão. A idéia da fu-
«ão antecedeu de muitos anos a iniciativa de
reunir numa só unidade os antigos Estados do
Rio e da Guanabara; Mesmo na transferência
da Capital do país para Brasília foi considera-
da, mas como fórmula utópica, porque faltavam
estudos aprofundados do ponto-de-vista econô-
mico. A última fase do período de arbítrio en-
tendeu, porém, de saltar a etapa do exame mi-
nucioso de todas as implicações com uma visão
geopolítica que não consultou a geografia nem a
política. E nem sequer a economia.

A avaliação das possibilidades presumidas
•antes e dos resultados aferidos no prazo de in-
terventoria dão a medida de problemas que im-
pedem o Governo federal de eximir-se das res-
ponsebilidades que assumiu autoritariamente.
Pois a verdade é que a população não foi ou*

' vida para a decisão, e a sociedade, num e nou*
tro dos antigos Estados, foi impossibilitada de
manifestar-se em grau de divergência franca e
aberta. Valeu-se o Governo dos favores do arbí-
trio pelo medo de perder a batalha da opinião
pública e sair politicamente derrotado na vota-
ção do projeto.

A abertura, em seu pressuposto democráti-
co, leva os atuais governantes brasileiros a se
sensibilizarem por um problema que está à vis-
ta de toda a nação: a fusão acabou sendo unia
discriminação contra a Cidade do Rio de Janeiro
que, como diz o seu prefeito, tem "orçamento

de município e encargos de Estado". Enquanto

foi Cidade-Estado, no entanto, demonstrou au-
to-suficiência para administrar.se. Reduzido,
porém, a município, o Rio perdeu receita e fi-
cou com encargos superiores à sua fatia tribu-
tária.

0 próprio desequilíbrio de recursos é espe-
cífico da criação apressada do novo Estado. Se
a miragem geopolítica acreditava que o novo
Estado do Rio iria somar recursos de dois, es-
queceu-se de que haveria também uma redistri-
buição que acabou resultando especificamente
injusta para com a Capital. Há a acrescentar que
o novo Estado do Rio enquadra-se igualmente
na visão da escassez a que o depauperamento
da Federação, pelo centralismo do arbítrio, aca-
bou reduzindo todos os Estados.

A reparação do erro político estará no en-
gajamento responsável do Governo federal, atra-
vés de um programa que conduza à demonstra-
ção numérica de que a idéia de fortalecer dois
Estados não resultará, por si própria, em um só
mais forte. Por enquanto ele é mais fraco que
os dois anteriores. A comissão tripartite para de-
finir uma estratégia que implique a participa-
ção complementar federal é um dos muitos efei-
tos benéficos propiciados pela abertura. E para
provar que abertura não é volta atrás, o escla-
recimento dos aspectos negligenciados pelo ar-
bítrio inevitavelmente conduzirá à ampliação
daquela responsabilidade na fusão como um to-
do. A solução dos problemas gerados pelo auto-
ritarismo é também compromisso do Governo
que veio para abrir o regime e realinhar a so-
ciedade numa posição participante,..

Artigos Omissos
Anuncia-se a criação de uma Fundação-Rio

que será o equivalente da Funarte no plano mu-
nicipal, tendo o Prefeito Israel Klabin assinado
mensagem neste sentido, a ser enviada à Cama-
ra dos Vereadores.

O diretor do Departamento de Cultura do
Município, escritor Rubem Fonseca, sublinha
que a Fundação disporá de "total liberdade de
expressão", podendo contar com recursos cap-
tados através de doações, legados e contribuições
de pessoas físicas e jurídicas, além de dotação
imediata para a sua instalação.

O curioso na história é que o senhor dire-
tor do Departamento de Cultura municipal bri-
ga até hoje na Justiça devido à censura e apre-
ensão de seu livro de contos Feliz Ano Novo.

Disto nasce a impressão de que está faltando
uma certa hierarquia de temas na política cul-
tural do Governo; pois auxiliar as artes e a cul-
tura antes de ter explicitado e resolvido o pro-
blema da censura é criar situação no mínimo
surrealista e desfazer com uma das mãos o que
se faz com a outra.

O debate da censura, é verdade, apresenta
progressos; e é extremamente alvissareiro saber
que desperta grande interesse o Simpósio sobre
Censura organizado pela Comissão de Co-
municações da Câmara federal; a ponto de
tentarem-se lado a lado, na platéia, o Minis-

tro da Justiça, os líderes do MDB no Senado e
na Câmara e o líder da Arena na Câmara, além
do diretor da Censura, José Madeira, enquanto
o jornalista Carlos Chagas expunha as ameaças
à liberdade de expressão contidas na Lei de Se-
gurança Nacional.

"0 
país não voltará a ter a censura arbi-

traria e irracional do passado", enfatiza o Mi-
nistro da Justiça numa bela declaração de prin-
cípios e ainda mais bela mea culpa do regime.

As definições, entretanto, ainda não estão
suficientemente claras — o que permite episó-
dios injustificáveis como a apreensão da fita de
uma entrevista concedida pelo Deputado Ulys-
ses Guimarães a uma TV de Cuiabá.

Que se deve entender por isso? E que pen-
sar da acusação de que pronunciamentos parla-
rnentares no Congresso Nacional são censurados
para posterior publicação nos Anais e no Diário
do Congresso? A confusão torna-se total com a
explicação do Deputado Cantídio Sampaio de
que 

"o 
problema da adaptação dos pronuncia-

mentos ao interesse nacional decorre de dispo-
sição constitucional".

Que disposição é esta? E quem são os árbi-
tros do interesse nacional?

Pontos que deverão ser esclarecidos por um
Ministro da Justiça a que «e tem podido credi-
tar boas intenções.

Ziraldo
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Cartas
Prorrogação

jSempre fui contra a prorro-
gação de mandatos, mesmo quando
podia me beneficiar, Isso porqueimplica uma contradição dos ter-
mos. O mandato é oriundo de re-
presentação popular e, prorrogá-loao arrepio do mandante, é a mes-
nua coisa que torná-lo inexistente
a partir do seu termo.

Nem mesmo a triste Consti-
tuição de 37, cognominada de Pola-
ca, teve coragem de omitir, no seu
Art. 1"?, e, ainda, sob o influxo da
Carta de 34, que "o Brasil é uma
República. O poder político emana
do ipovo e é exercido em nome dele
e no interesse do seu bem-iestar,
de sua honra, da sua independên-
cia e da sua prosperidade".

E, em igual sentido, o texto
constitucional de 1946. E mesmo a
atual Constituição, outorgada pelosministros militares, invocando oArt. 3? do Ato Institucional n1? 16,
de 14 dfe outubro de 1969, combina-
do com o 5 do Art. 19, estabelece
que "todo ipoder emana do povoe em seu nome é exercido".

A noção foi bem estratificada
no campo doutrinário desde a
Constituição de Vaimar, com anoção de Staaitsgewalt, poder esta-
tal, poder constituinte oriundo do
povo._ Nem é preciso multiplicar
citações tão fáceis de outros mode-
los constitucionais ou autores, paraconfirmar uma verdade diáfana de
lógica tão simples, que reconhece
que os governantes só são gover-nantes e só podem exercer qual-
quer poder na medida em que tra-
duzem a expressão e a vontade dos
governados. Tudo o mais é usur-
pação, deformação ou violência,
ainda que tente ser imposto pelaforça: Esta, aliás, se valesse como
argumento jurídico, legitimaria a
especiosa ação dos assaltantes
que, em dado momento, são mais
fortes para roubar, assaltar ou ma-
tar, mas nem por isso são legítimos
em sua ação visceralmente anti-
social.

Prorrogar mandatos, ainda
mais numa fase que se diz dle aber-
tura política e de restauração do
estado de direito e da democracia,
é algo assim parecido com a lógica
dos absurdos que se tornou um gê-
nero de arte ou algo comparável
ã quadratura do círculo. É por cer-
to, interromper um processo que
se diz democrático e fazê-lo retro-
ceder à estaca zero com todo o
seu cortejo de doses de arbítrio e
prepotência, na medida em que
corte os verdadeiros laços de legitl-
mldade da representação popular.
Nem mesmo ganharia foros de exe-
qulbllldade constitucional se fosse
votado por dócil e eventual maioria
do. Congresso Nacional, uma vez
que ela não é livre para votar ab-
surdos.

Não pode a maioria revogar,
por exemplo, a lei da gravidade,
nem abolir a Federação ou a Repú-
blica. Portanto, ao cortar os liames
entre mandantes ie mandatários,
está desfechando golpe mortal na
essência das mesmas noções de Fe-
deracão e República. E, tudo isso,
por quê? E para quem? E a quemaproveita? Pela coincidência geralde mandatos, em 82. Haverá vanta-
gem nisso? De saída, não há coinci-
dência, pela singela razão de queo mandato do Presidente da Repú-
blica é, agora, de seis anos.

Então, cria-se um precedente
perigoso, tão ao gosto obcecado de
alguns parlamentares, como o Sr
Esmerino Arruda, que, ao longo das
décadas, se especializaram em pro-
por prorrogação de mandatos.

Amanhã, poderá se tentar prorro-
gar, também, o mandato do atual
Presidente, para haver uma coinci-
dência global de mandatos em 1986.
Por que não? A lógica é a mesma.

Depois, é preciso considerar
que a coincidência não traz gran-
des benefícios. Ao contráTlo, cria
lapsos maiores de tempo entre uma
eleição e a outra, o que, em termos
de América do Sul, é sempre muito
perigoso. Nos Estados Unidos, porexemplo, os deputados se renovam
de dois em dois anos, havendo, ain-
da, o instituto do recall, que permi-
te aos eleitores revogarem a repre-
sentação parlamentar que se não
esteja desenvolvendo a contento.

Mas, ainda que a coincidência
fosse um bem, principalmente poratrelar aos palanques e carros ale-
górteos dos políticos, todos de uma
só vez, o que custa por atacado
mais barato, perguntamos: é a úni-
ca forma de se conseguir o objeti-
vo? Evidente é que não, pois os
eleitos no próximo pleito de 1980
poderiam ter mandatos de dois
anos. Aí, a situação seria legitima,
pois as regras do jogo estariam de-
finldas por antecipação, bem acei-
tas e reconhecidas por votantes e
eleitos.

Mandatos menores, eleições li-
vres, aceitação consciente pelos
pretensos candidatos, eis os ingre-
dientes normais daqueles que real-
mente se interessam pelo jogo de-
mocrático. De outra maneira é tor-
cer, sofismar ou ignorar as noções
mais elementares da teoria geraldo Estado. Ou fazer o jogo dos quealimentam o imobilismo ou a per-
pebuação no Poder.

Por isso, devem se acautelar os
estrategos de todos os níveis quefazem, muitas vezes, dos parame-
tros da geopolítica, o ábaco paratraçar todas as linhas que servem
para construir o pragmatismo do
Poder. A verdade começa pelo uso
honesto das palavras. E ninguém
deve torturar de um povo o idioma
que, um dia, foi sonhado livre. Emí-
lio Nina Ribeiro — Rio de Janeiro.

Acesso à Barra
A reportagem sobre a estrada

que deverá deslocar o engarra-
famento da Rua Marquês de São
Vicente para a Praça Sibelius •; a
Av. Visconde de_Albuquerque, pre-
cisa 'dè esclarecimentos e retifi-
cações urgentes como os que
enumero a seguir:

Em que pese a opinião do autor
da reportagem, a solução de meia-
encosta afeta a PUC, ou melhor,
prejudica-a enormemente, pois o
nivel de ruído da auto-estrada dis-
tante cerca de 40 metros inutiliza-
ria todo um prédio de saias de aula
e de trabalho e também laboratô-
rios, sem falar no acelerador opera-
do pelo Departamento de Física em
programas de pesquisa apoiados e
incentivados pelo Governo. Essas
salas e laboratórios representam
mais da metade dos existentes na
PUC e o acelerador, evidentemente,
é único. Por outro lado, fora dos in-
teresses imediatos da PUC, o des-
matamento exigido pela obra a
meia-encosta, cortaria ao meio a
vegetação da encosta e o que res-
tasse não poderia sobreviver, resul-
tando do desmatamento efetivo de
toda a encosta, prejudicando toda
a Gávea, inclusive os proprietáriosde terrenos no alto do morro em
questão.

Ora, sugere o JB que o terreno
da encosta seja doado pela PUC
para reduzir os gastos dos cofres

públicos. Pois que dirija a sugestão
aos mencionados proprietários que
não são entidades de ensino e pes-
quisa sem fins lucrativos, que tanta
pressão fazem para esconder dos
olhos do público que o projeto mais
racional, mais seguro e de constru-
ção mais barata é precisamente
aquele cujo traçado atravessa seus
terrenos. Não sei ao certo por que
tem o JB tantas vezes afirmado o
contrário e não desejo associar-me
a especulações, mas é certo que
trata-se de uma atitude contrapro-
ducente. Pois por não abrirem mão
de suas terras supérfluas, verão es-
ses mesmos terrenos poluídos pelos
escapamentos dos caminhões e pelo
ruído das buzinas dos automóveis
dos nossos motoristas tão mais In-
civilizados quanto mais ricos, além
de perderem a proteção da vege-
tação da encosta ora ameaçada.
Colocam assim a corda em torno
do próprio pescoço.

Enquanto aqueles proprietários
não perfazem mais de 100 famílias,
o projeto publicado pelo JB prevê
o desalojámento de 48 famílias com
a promessa da construção de um
novo bloco de apartamentos. Entre-
tanto muito mais prejudicadas es-
tarãio as famílias que restarão nas
margens do vão criado no conjunto
habitacional, visto que essas serão
obrigadas a conviver com o ruído
da auto.estrada em condições mui-
to piores do que as existentes na Av.
Paulo de Fronbin ou no famigerado
Minhocão de São Paulo. Note-se
que o JB usa o eufemismo módulo,
que disfarça o fato de ser o conjun-
to habitacional uma estrutura
única não havendo quaisquer ga-rantias da integridade de duas
seções isoladas como prevê o pro-
jeto publicado pelo JB.

Em suma, esse projeto bene-
ficla a curtíssimo prazo uns poucos
que têm recursos em demasia e po-dem fazer valer seus pontos-de-
vista, em detrimento de outros, em
maior número, mas de recursos li-
mitados. Enquanto estes ficam pre-
judicados na defesa de seus lnte-
resses os mais elementares, tratam
aqueles de convencer a opinião pú-blica de que o problema não é esta
disparidade de recursos que silen-
cia os prejudicados mas sim os ca-
prichos de uma Instituição maquia-
vélica, a PUC/RJ.

Dirão alguns, se esta for publi-
cada, que o autor, sendo professor
da PUC, deve ser ignorado, porque
escreveria interesseiramente. É cia-
ro que o argumento é irrelevante
pois o que Interessa é a veracidade
dos fatos. A atitude íntima do au-
tor não tem a capacidade de influir
sobre a mesma. Henrique Brow-
ne Ribeiro Filho — Rio de Janeiro.

Ambulantes
Agora que o MDB detém o Po-

der na cidade do Rio, é necessário
que o Prefeito Israel Klabin faça
acabar com as arbitrariedades oo-
metidas contra os vendedores am-
bulantes nas praias, como aconfce-
ceu no domingo 13 de maio, quan-
do um deles foi perseguido na
praia de Botafogo por um fiscal
da Prefeitura e arriscou a vida pa-
ra fugir entre os carros no ater-
ro (...). Evandro Pereira Lima -—
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parta entre as que tiverem

assinatura, nome completo e legível ¦
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Liberdade tardia
Wilson Mendonça

IA:universidade, tal como
outros setores da vida
brasileira, começa a rea-
prender a andar. Cabe•descrever esse processo Incipiente

;como um processo orientado pelo
interesse explicito em vincular as
•exigências da teoria às da vida
•prática. Isso deve estar fora de
dúvida para os que têm vivido, co-
•mo professores ou alunos, o reer-
guimento da universidade. O velho
•ideal de uma cidade do saber rigo-
rosamente Isolada dos Interesses
que motivam a vida social parece
cada vez mais suspeito aos que co-
¦meçam a constatar que, apesar de
todo cuidado em contrário, a bus-
ca do conhecimento cumpre neces-
sariamente, independentemente da
representação que fazem disso os
que estão direta ou Indiretamente"envolvidos com os assuntos univer-
sltárlos, uma função social. Esse
Ideal, embora faça parte da con-
cepção de educação que nos for-"mou e que foi tão pouco questiona-
da, foi ajudado pelo regime de for-
ça que controlou a vida universitâ-
ria nos últimos anos. Agora, seja
por um reconhecimento crescente
da inconsistência desse ideal, seja
pela instauração de um clima de
abertura que favorece o não con-
finamente da produção cultural,
seja, de qualquer forma, porque
não dá mais para conter o impul-
so em direção ã reorganização da
sociedade, a universidade não se
quer mais uma torre de marfim.

¦ ¦ B
í

Que a transformação que põe a
universidade em ressonância com o
resto do corpo social gere descon-
tentamento, nada mais natural.
Afinal de contas, houve quem se
beneficiasse de um estado de coi-
,»as que, sob pretextos de segurança
nacional, afastou das salas de aula
profissionais reconhecidamente im-
portantes; alegando democratiza-
ção, dissolveu a universidade numa
expansão caótica; reformulou o en-
¦sino de maneira pouco digna e, fl-
•nalmente, esterilizou a vida aca-
dêmica. Não resta dúvida que os
destinos da universidade estiveram
•entregues, em grande parte, nos'
últimos anos, ou a professores en-
•tronizados do alto, que mal dlsfar-
•cavam sua postura ideológica, ou
•a espíritos adequados, perfeitamen-
te sinceros, politicamente indefini-
;dos, de competência duvidosa, e que
garantiam espaço institucional na
:medida mesma em que suas pes-
quisas e atividades docentes não
•criavam caso.

A eliminação de toda preocupa-¦ção com a realidade social, a redu-•ção brutal da discussão dos pro-
blemas que nos afligem aos cursos
de Problemas Brasileiros e &mobra-

¦lização do ensino são as marcas de
•um período da vida universitária
¦brasileira que não temos o direito
•de julgar extinto. Mas a realidade
já não é mais a mesma. A univer-
•sidade começa a ser sacudida por
dentro. Se não é possível ir além
da afirmação de um sentido geral;de uma transformação que apenas
•começa e que, reconhecidamente
:não poderá ser resolvida em isola-'mento completo, pode-se caracteri-'zar, com certeza, a universidade'brasileira, hoje, como um lugar on-'de cresce a consciência de que é'preciso mudar. De repente, nos da-'mos conta de nosso papel social e'não queremos representá-lo mais'tal 

qual nos foi imposto. Não se
!deve exagerar esse sentimento de' fracassos dos moldes anteriores e
• supor a existência de uma revolu-
ção universitária. As dificuldades

.no caminho das medidas práticas
I capazes de efetivar as mudanças
, parecem multipllcar-se.

Nesse sentido, pode-se afirmar' 
que pouco existe além da consciên-
cia de que é preciso, de alguma
forma ainda não determinada, mu-' 
dar a universidade. Mas, compara-
da com a situação de alguns anos
atrás, essa consciência já é ela

mesma uma mudança. Evidente-
mente, tudo Isto só pode ser expll-
cado quando se faz apelo a uma si-
tuação especifica que delimita e
produz esta forma de consciência.
Não é, entretanto, com a explica-
ção da transformação pela qual
passa a universidade brasileira que
estou preocupado aqui. O que im-
porta assinalar é que, na medida
em que se verifica hoje uma dests-
tablllzação da vida universitária,
ela coloca em risco as posições da-.
queles que se beneficiaram da au-
sêncla total de discussões.

Alguns professores, para os
quais tal perspectiva é assustado-
ra, se socorrem mutuamente com a
Idéia de que mantêm um debate
público sobre a liberdade acadê-
mica. Contudo, o que se denomina
um "debate sobre a liberdade aca-
dêmica" é uma série de artigos de
jornal, de virulência variável, mas
não desprezível, que visa a forne--
cer novos subsídios à velha tese se-
gundo a qual os marxistas intoie-
rantes tomaram conta dos órgãos
de cultura e ciência no Brasil. Idéia
tão atraente acabou por sensibili-
zar o Conselho Federal de Cultu-
ra, onde os donos da cultura brasi-
leira promoveram uma sessão de
desagravo ao conselheiro Miguel

•fV-.-V^ ^í
Reale, cujo texto foi preterido na
confecção de uma apostila da PUC.
Não faltaram os conselhos pater-
nais nem a canttlena que diz que os
comunistas dominaram tudo e que
se não alertarmos a juventude, etc,
etc. De maneira mais enfática, os
artigos de jornal têm-se limitado a
repetir as acusações de intoleran-
cia, autoritarismo e terrorismo cul-
tural, distribuídas a torto e a di-
reito, sem que se acrescentem fatos
novos ou mesmo que se fundamen-
tem tais acusações.

O conteúdo desse "debate" tem
sido pouco ou nenhum. No que toca
especificamente à questão da liber-
dade acadêmica, o professor Olinto
Pegoraro, em artigo publicado no
JB (30-4-79), retirou a discussão do
nivel abstrato e mostrou que o con-
ceito formal de liberdade, a liber-
dade-do-faço-o-que-quero, tem im-
pllcações materiais. De maneira de-
cisiva, a meu ver, o professor Olin-
to Pegoraro mostrou que a llberda-
de acadêmica, enquanto liberdade
comunitária, não deve ser confun-
dida com o liberalismo.

Se, quanto ao conteúdo, o cha-
mado "debate da liberdade acadê-
mlca" é pobre, o mesmo não pode
ser dito de sua forma, que apre-
senta caráter bastante problemáti-
co. Isso pode ser exemplificado a
partir do último artigo (JB, 13-5-
79) do professor Aroldo Rodrigues,
onde as últimas lições extraídas da
crise da PUC não diferem em na-
da do que já era afirmado desde o
Inicio do "debate". Como suporte ã
sua posição, o professor Aroldo Ro-
drigues mobiliza, em uma página
de jornal, recorrendo a extensas ci-
tações e paráfrases, os seguintes
nomes: Sandra Cavalcanti, Luiz
Carlos Lisboa, Simon Schwartzman,
Vicente Barreto, Luciano Zajdsnad-
jer, Conselho Federal de Cultura,
Milton Rockeach, Irving Janis, Pe-

ter Barth, os edltorlallstas de O Es-
tado de S. Paulo, O Globo e o JOR-
NAL DO BRASIL, Ibsen e, até mes-
mo, Dante, Todo esse poder de fo-
go dirigido contra os "totalitários"
diretores do Departamento de Filo-
sofla da PUC, que tiveram a ousa-
dia de propor, e viram aprovada
sua proposta pelos professores In-
teressados, a não inclusão de um
texto do mundialmente famoso,
particularmente conhecido por seus
esforços no sentido de lnstltuciona-
llzar a Revolução de 1964, filósofo
Miguel Reale, ao lado de textos de
Platão, Aristóteles, St.0 Tomás, Ba-
con, Descartes, Marx e Sartre. Co-
mo das outras vezes, o artigo é en-
cerrado com uma denúncia do mar-
xismo totalitário que teria tomado
conta da PUC. E' possível extrair
dal o "modelo do "debate da 11-
berdade acadêmica": algumas cita-
ções de autoridade, um repúdio à
polltização do saber cm nome da
objetividade cientifica, uma defesa
do liberalismo acadêmico, um com-
promisso formal com a democracia
e, fechando, uma denúncia de esti-
Io policial.

A questão da liberdade acadê-
mica nunca foi tão maltratada. E
será assim sempre que a liberdade
for colocada em abstrato, como tem
ocorrida no atual "debate".

Uma alternativa a esse modo
de ver as coisas pode ser encontra-
da precisamente ai onde se afirma
vigorar o espirito totalitário. A co-
munidade da PUC participou, no íi-
nai de abril, do 2.° Congresso In-
terno promovido pelo Diretório
Central dos Estudantes. Durante
uma semana, professores e alunos
de todos os Departamentos toma-
ram parte em mesas-redondas,
apresentações de trabalhos e con-
ferências. Uma simples consulta ao
Catálogo do Congresso pode revê-
lar que a comunidade universitária
participou de um debate (sem as-
pas).

Se algum fenômeno pode, nas
circunstancias atuais, ser conside-
rado como manifestação da liber-
dade acadêmica, este é o caso do
Congresso Interno da PUC. No en-
tanto, o "debate da liberdade aca-
dêmica" não incorporou este dado
e não devemos esperar que o faça.
Em lugar de qualquer avaliação ho-
nesta do ressurgimento da vida
universitária entre nós, ele volta
aos mesmos argumentos para ve-
tirar dos mesmos acontecimentos
as mesmas lições.

Como é possível ignorar o que
realmente ocorre em'termos de li-
berdade na universidade, hoje, e
falar ainda em nome da liberdade?
Por que os "debatedores da liberda-
de acadêmica" se julgam autoriza-
dos, com boa consciência, a deixar
de lado a vida universitária?

Evidentemente, pode-se falar
de duas formas radicalmente opôs-
tas de liberdade acadêmica. Uma
tem nascido de dentro da univer-
sidade e se recusa a ser julgada à
parte de suas manifestações con-
cretas; outra apela para a igual-
dade formal e só aceita ser coloca-
da em abstrato. Na medida em que
essas formas se excluem mutua-
mente, é perfeitamente possível
adotar uma delas e desconsiderar
a outra, o que assegura aos "deba-
tedores da liberdade acadêmica" a
boa consciência de uma postura
alheia ao movimento real da vida
universitária.

Mas se essas formas de llberda-
de não se tocam, a escolha entre
elas não é questão de uma decisão
arbitrária. Afinal de contas, deve-
se sempre perguntar que liberdade
acadêmica é essa cujos defensores
se calaram quando a universidade
brasileira esteve sob a repressão e
agora, quando começa a perder
suas prerrogativas, se defendem
como podem.

Wilson Mendonça é professor de
Filosofia na PUC/RJ.
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Newman e
a PUC
José Arthur Rios

Acerta 

altura do debate tra-
vado em torno da "crise da
PUC" — como se convenclo-
nou chamar a brava denún-

cia de ditadura Ideológica instaurada
naquela universidade por alguns ml-
lltantes marxistas com a complacên-
cia das autoridades acadêmicas —
alguém pronunciou o nome de New-
man e citou-lhe, truncado, um tre-
cho da obra.

Seria o bastante para que os con-
tendores silenciassem um minuto e
refletissem sobre essa mensagem. Tal
não ocorreu e o mal-entendido e In-
completo texto perdeu-se no vozerio.

Esclareça-se — a benefício dos
teólogos da PUC — que não se trata
de nenhum astro de cinema. Newman

John Henry — figura admirável do
catolicismo inglês no século XIX, sa-
criticou em dado momento as pom-
pas e glórias acadêmicas que lhe ca-
biam de direito nos círculos anglica-
nos, deixou, nos idos de 1845, sua
Oxford bem-amada e foi ordenar-se
padre em Roma. Caluniado, persegui-
do e processado por suas convicções,
foi nomeado Reitor da Universidade
Católica de Dublin em 1854, escreveu
livros admiráveis e veio afinal a en-
tregar a alma a Deus em 1890.

¦ ¦ ¦

Newman, pensador refletido e
sofrido, teólogo, educador e escritor

eis quanto bastava para que seus
livros sobre a Idéia da universidade
católica merecessem maior frequen-
tação e respeito nos arraiais da PUC,
se lá não corressem de mão em mão,
mais populares, os textos de Marx,
Lênine e Gramsci.

No famoso ensaio sobre o tema
da universidade, que dedicou a Nossa
Senhora e a São Felipe Neri, o ilustre
oratoriano inglês traçou em termos
magistrais o que julgava ser a essên-
cia de uma instituição católica de en-
sino superior. Apesar de ver como sua
finalidade "o ensino de conhecimen-
tos universais" achava que tal insti-
tuição não poderia dispensar a assis-
tência da Igreja — "necessária à sua
integridade". E para desfazer dúvidas
de adversários que o acusavam de
copiar servilmente o modelo das uni-
versidades inglesas voltadas para a
produção "dessa variedade antiqua-
da da natureza humana e resíduo do
feudalismo que se chama o gentle-
man" — Newman insistia que seu
principal objeto era a reflexão huma-
nistica e científica à luz da verdade

revelada. Snbla cie, com a filosofia
tradicional da Igreja, que a verdade
e o conhecimento são "ministros da
fé", para não deixar margem a dú-
vidas esclarecia: "E' claro que (o Su-
mo pontificoi ao sugerir a hierarquia
Irlandesa a criação de uma univer-
sldade, teve como primeiro, preclpuo
e direto objetivo não a ciência, a ar-
te, a aptidão profissional, a llteratu-
ra, a descoberta do saber, mas algum
beneficio para seus próprios filhos;
não certamente a formação de um ti-
po humano estreito ou fantástico co-
mo, por exemplo, o do gentleman ln-
glês, mas o exercício c a formação de
certos hábitos morais e intelectuais."
(On thc Scope and nature o/ univer-
stty education, de' cuja Introdução
colhemos essas citações).

para maior clareza, esse pensa-
dor meridiano acrescentava: "...Quan-
do a Igreja funda uma universidade,
não está privilegiando o talento, o
gênio ou o conhecimento por si mes-
mos, mas tem em vista seus filhos,
buscando a saúde espiritual, a ln-
fluência e utilidade religiosa deles,
com o fim de educá-los para que
ocupem seus respectivos postos na vi-
da e torná-los membros mais intell-
gentes, capazes, atuantes de sua so-
cledade."

Arrostando o risco de ser acusa-
do de sectário, Newman criou uma
universidade nitidamente confessio-
nai — hoje palavra feia. Não era seu
propósito a formação de um tipo so-
ciai. Declara-o repetida e explicita-
mente: "Nosso desiderato não são os
hábitos e maneiras do gentleman —
que podem ser, e são adquiridos de
várias formas — pela boa sociedade,
nas viagens, pela graça e dignidade
Inatas no espírito católico..."

Nem poderia falar de outra for-
ma porque, em seu tempo, a idéia
classista de gentleman já era obso-
leta e servia de alvo ao humor Inglês.
A ascensão das classes médias fize-
ra com que esse tipo. se recolhesse
com alabardas e armaduras às som-
bras do Brltish Museum.

Não podia Newman prever que
algum dia uma universidade catófi-
ca se transformasse em reduto de ra-
dlcais; ou que respeitáveis pensadores
católicos invocassem seu contempora-
neo Karl Marx para fazerem o que
chamam, pitorescamente, "opção pe-
los pobres". Não imaginava a "teolo-
gia da liberação" nem os favelados
de batina, nem os comunitários de
báculo. Para ele, que lutou brava-
mente em seu século contra o indivi-
dualismo racionaüsta e o materlalis-
mo cientificista — nos quais se
nutriu gordamente o pensamento de
Marx — a primeira coisa a fazer era
ensinar os jovens a pensar.

Não desejou outra coisa o Pe.
Leonel Franca ao fundar a PUC. Não
quer outra coisa o Santo Padre quan-
do em fevereiro, dirigindo-se aos

reitores das universidades católicas,
reiterou o que Já dissera no Méxioo
lndicando-lhes três objetivos: "Tra-
zer uma contribuição específica &•
Igreja e à sociedade graças a um M*
tudo realmente completo dos difercn-
tes problemas, com a preocupação de
desvendar a plena significação do
homem regenerado cm Cristo, facul-
tando assim seu desenvolvimento in-
tegral; formar pedagogicamente ho-
mens que, tendo realizado uma sín-
tese pessoal entre fé e cultura, sejam"
capazes, ao mesmo tempo, de ocupar
seu lugar na sociedade e dar à mes-
ma o testemunho de sua fé; cons-
trulr, entre professores e estudantes,
uma verdadeira comunidade que tes-
temunhe, até visivelmente, um crls-
tianismo vivo." (Citado em JORNAL
DO BRASIL, .30/03/79).

E no mesmo documento afirma-
va que a pesquisa teológica "não pode,
por definição, existir, se não busca
sua fonte e regra na Sagrada Escrl-
tura e na Tradição, e na experiência
e decisões da Igreja consignadas pe-
Io Magistério- ao longo dos séculos."
E neste sentido acrescentava ainda'
que "as universidades católicas de-'
vem salvaguardar o seu caráter pró-
prio-"

Que caráter será este? Não por
certo o marxista-leninista-gramsclsta,
o pluralista, nem o esquerdóide ou
direitóide.

¦ ¦ ¦

Se hoje Newman — duplamente
Iludido pelos termos "Pontifícia" e
"Católica" do letreiro suspenso • às'
portas do estabelecimento de ensino
da Rua Marquês de São Vicente —
viesse a percorrer os bosques da
PUC, teria grandes surpresas. Se'
conseguisse escapar à fúria automo-
bilistica dos militantes que fizeram a
opção pelos pobres, e chegasse vivo
às salas de aula, não compreenderia
o jargão das apostilas nem a retóri-,
ca de braguilha aberta dos discentes.'
Encontraria o corpo da Verdade posto
a tratos e a face da Inteligência des-
figurada pela varíola miúda dos mo-
dismos culturais ali florescentes.

Se a ditadura ideológica — tran-,
quilamente acampada nos Centros de
Ciências Humanas e Sociais — lhe
permitisse abrir a boca, seria, sem
dúvida, tachado de elitista. E voltaria,,
corrido, a paramos mais tranqüilos,
onde hoje, esperamos, deve continuar
rezando a Nossa Senhora e a São Fe-
lipe Neri pelas universidades católi-
cas. E pelo ingrato destino dos pen-
sadores que deformam seu pensamen-
to em nome dos modismos culturais
e da "liberdade acadêmica" às aves-
sas.

Jos4 Arthur Rioi * sociólogo a professar da ,
PUC-RJ • da UFRJ. J
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Campanha
no Canadá
se intensifica

Ottawa — Com o Partido
Conservador, o principal da
Oposição, e o Liberal, no
Governo há 16 amos, pro-
dlgallzainido-se em acusações
mútuas, e uma terceira for-
ça, o Partido Democrático
(social-democrata), despon-
itando, entrou ontem em
sua fase final a campanha
para as eleições gerais
canadenses da próxima ter-
ça-felra, 22 de maio.

Para os liberais do Pri-
meiro-Mlnlstro Pierre Elll-
ott Trudeau, "o pais está à
beira de decisões históricas,
diante de uma possível op-
ção separatista da parte de
Quebec dentro de alguns
meses, e diante ido desafio
econômico e energético. Pa-
ra fazer frente a esta situa-
ção, precisamos de um ho-
inem forte mundialmente
respeitado: Trudeau".
"CULPADO"

A campanha dos conser-
vatíores, entretanto, baseia-
se no slogan de que "Tru-
deau é culpado". O Partido
Conservador denuncia a"arrogância" do Primeiro-
Ministro e o responsabiliza
pela queda do nível de vida
do país, que passou neste
particular do segundo para
o sétimo lugar em termos
mundiais. A televisão do
Quebec fez acompanhar re-
centemente imagens do
Premier na Câmara 'de rui-
dos de portas de prisão fe-
chando-se brutalmente.

O líder dos conservadores,
Joe Clark, insiste, por outro
lado, ma nacionalização da
Petro-Canada, aempresa
petrolífera nacional oriada
pelo Governo liberal.

Skylab se
desintegra
a 2 de julho

Washington — A estação
espacial n o r t e-amerlcana
Skylab deverá vcair na Ter-
ra entre os dias 26 de junho
e 9 de juhlo, sendo que há
50% de chances de sua
desintegração dar-se no dia
2 de julho, segundo infor-
mou ontem a NASA.

O período previsto para o
relngresso na atmosfera da
estação espacial começará
duas semanas depois do
prazo fixado anteriormente,
de acordo com os cálculos
feitos pela Força Aérea nor-
te-americana. Um porta-voz
da NASA disse que um es-
tudo efetuado recentemente
mostrou que existe uma
possibilidade em cada 150
de uma pessoa, em qualquer
parte da Terra, ser atingida
por um fragmento da Sky-
lab já desintegrado.

Assessores de
Brzezinski
se demitem

Nova Iorque — Nas úl-
Umias semanas, sete dos 40
colaboradores do Assessor
para Segurança Nacional
dos EUA, abigniew Br-
zezinski, apresentaram suas
demissões ao Conselho de
Segurança Nacional. Segun-
do o jornal The New York
Times, as demissões são
conseqüências dos trabalhos
estafantes dos colaborado-
res.

"Não é fácil trabalhar 14
horas por dia durante
anos", assinalou o diário.
Na quarta-feira, William
Quandt, um dos maiores es-
pecialistas em África Orien-
tal retirou-se da equipe e,
de acordo com o jornal,
brevemente Samuel Koskin-
son, especialista em serviços
de informações, deverá
também pedir demissão.

UNESCO
debate
jornalismo

Paris — Representantes
de 30 organizações inter-
nacionais de rádio e im-
prensa — entre elas a Soei-
edade Interamericana d e
Imprensa — foram con-
vidados para participar das
sessões da Comissão criada
pela Organização para a
Educação, Ciência e Cultura
das Nações Unidas (UNES-
CO) sobre comunicações in-
ternacionais para debater
uma proposta visando à
segurança dos jornalistas.

Os debates começaram
ontem e deverão se esten-
der por dois dias. O pre-
sidente da Comissão, o ir-
landes Sean MacBride, as-
segurou que "não há ne-
nhuma conspiração oculta
por parte da UNESCO para
enquadrar os jornalistas".

ijMmmmmtagamag^.. an
Cozumel, MixIto/UPI
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Na ilha de Cozumel alguns estudantes assistiram à passagem de Castro e López Portülo

Castro chega e México
perde três ministros

Una de Cozumel, México — Menos
de 24 horas antes da chegada ao pais
do Presidente cubano, Fidel Castro,
três Ministros mexicanos — Santiago
Roel (Exterior), Jesus Reyes (Inte-
rior) e Ricardo Garcia (Planejamento
e Orçamento) — renunciaram, sendo
substituídos, respectivamente, por Jor-
ge Castaneda, Enrique Olivares e Mi-
guel de Ia Madrid.

A renúncia foi explicada por "mo-
tivos pessoais" e o Presidente José Ló-
pez Portillo disse que não havia ne-
nhuma crise por causa da reforma mi-
nisterial. Há vários meses corriam ru-
mores sobre a demissão do Chanceler
Santiago Roel, depois de uma campa-
nha de críticas que lhe moveu a im-
prensa mexicana.

"Personagem do século"
Ao receber Fidel Castro no aero-

porto da ilha de Cozumel para uma
visita oficial de 31 horas, o Presidente
López Portillo denominou o líder
cubano de "personagem do século" e,
em seu discurso de boas-vindas, decla-
rou: "Estamos aqui para tentar en-
centrar solução para o que nos sepa-
ra e buscar o que nos una, e o certo é
que há boa vontade de ambas as
partes".

Com seu tradicional uniforme,
Castro, depois de assinalar que nada
separa México e Cuba, afirmou: "Não
viemos ao México fazer nenhum pe-
dido material, não viemos buscar pe-
tróleo ou gás, coisa agora muito em
moda no mundo", o que foi considera-
do como uma referência às recentes
visitas ao México dos presidentes Jlm-
my Carter e Valéry Giscard d'Estalng.

"Viemos aqui trazer nossa soli-
dariedade ao México, viemos como
amigos, eu diria até que como irmãos",

afirmou Castro, fazendo em seguida
alusões à acolhida que recebeu du-
cante o exílio no México, de onde
partiu em 1956 para iniciar o movi-
mento revolucionário que derrubou
Fulgencio Batista.

Castro homenageou o Governo e
o .povo mexicano, ao dizer : "Tivemos
de vencer bloqueios e agressões, e foi
o México, o grande México — seu po-
vo e seu Governo — o único país
deste Hemisfério que sempre manteve
relações com Cuba, que não se jun-
tou à hostilização nem ao bloqueio, o
que nunca esqueceremos. Nem preciso
beijar a terra mexicana, porque a
carrego aqui dentro do coração".

Depois das cerimônias protocola-
res, Castro brincou com os jornalistas
e com alguns dos 23 Integrantes da
comitiva de López Portillo, inclusive
o novo Ministro das Relações Exte-
riores, Jorge Castaneda. Em segui-
da, em carro aberto, sob aplausos de
aproximadamente 2 mil dos 20 mil
habitantes da ilha, os dois dirigentes
se dirigiram para o Hofcel El Presi-
dente.

Da comitiva de Fidel Castro fa-
zem parte os Vice-Presidentes Rami-
ro Valdes e Carlos Rafael Rodríguez,
o Chanceler Isidoro Malmierca, os
Ministros Hector Rodríguez, José Na-
ranjo e Osmani Cienfuegos, bem co-
mo o Vice-Ministro do Interior, José
Abrantes, e o secretário particular,
José Amilcar.

A portas fechadas e sem comu-
nicado posterior, os dois presidentes
realizaram sua primeira reunião na
sala de convenções do hotel, depois
de um breve repouso, e um funciona-
rio mexicano disse que provavelmen-
te eles conversaram sobre a tensa si-
tuação existente em alguns países da
América Central. Estão previstas
mais duas reuniões, antes do retorno
de Fidel Castro, hoje, a Havana.

Militares argentinos não
submeterão plano a debate

Buenos Aires — O plano político
atualmente em elaboração pelas For-
ças Armadas "não está aberto a de-
bate. Terá valor de lei que não se-
rá para discutir, mas para cumprir",
declarou o Comandante-Chefe da Ma-
rinha e membro da Junta Militar, Al-
mirante Armando Lambruschini, rei-
terando que não há prazo para a
apresentação desse plano, cuja fun-
ção, acrescentou, será "estabelecer as
regras do jogo".

Numa entrevista pela televisão
na cidade de Rosário, o Almirante
Lambruschini fez questão de frisar
que a expressão "proposta política"
— muito divulgada pela Imprensa ao
se referir ao projeto em gestação —
não é correta. "Pode-se falar de pia-
no ou projeto-base, que seria um do-
cumento que justificaria o processo
de reorganização nacional".

Solução sem saída
O pronunciamento do Almirante

Lambruschini se segue a uma série
de outros chefes militares sobre o pa-
norama argentino, todos marcados
pelo esforço de esclarecer a opinião
pública sobre o pensamento das For-
ças Armadas, mas que parecem não
alcançar tal objetivo.

Das palavras do chefe da Mari-
nha deduz-se que, quando julgarem
oportuno, as Forças Armadas edita-
rão e outorgarão à nação o plano
com o qual pretendem, como disse re-
centemente o Presidente Jorge Ra-
fael Videla, fazer da Argentina uma"democracia autêntica, representati-
va, republicana, federativa, forte, es-
tável e moderna".

Não se sabe ainda como será es-
se plano em cuja elaboração as três
Armas vêm trabalhando há mais de
dois anos, cada uma no seu, 6 dos
quais resultará o definitivo, resumin-
cio o pensamento geral dos militares
no Poder. Soube-se recentemente que
não passará de um texto breve con-
tendo as linhas gerais que delimita-
rão todas as atividades da cidadania.

Aluízio Machado
Correspondente

As palavras do Almirante Lam-
bruschini podem dar uma idéia de
como será o projeto da Marinha.
Por exemplo, ele afasta a idéia de
uma "saída política", preferindo uma"solução política" pois, em sua opi-
nião, a Argentina está "ansiosa por
uma solução política integral", o que,
em poucas palavras, quer dizer que
solução por consulta popular, não.

Eleição não

A esse respeito, o Almirante Lam-
bruschini foi claro ao ser consultado
sobre a possibilidade de que se reali-
zem eleições municipais ainda este
ano — que alguns setores consideram
como ponto de partida para um pro-
cesso de consulta à opinião pública:"Falar de eleições no momento é
apressado. Esse tipo de versão corre
por conta e risco de quem as pro-
pala".

O Almirante Lambruschini não
admite falar de Partidos políticos en-
quanto não surgir o "plano", pois os
Partidos "pertencem ao passado".

Na verdade, por mais que se leia
nas entrelinhas as declarações dos
chefes militares argentinos, não se
consegue saber nitidamente quais são
seus projetos concretos, a não ser o
de que pretendem permanecer no Po-
der até quando julgarem necessário,
ainda que todos falem na necessidade
da participação do povo para cons-
truir uma democracia.

Ainda recentemente, o Ministro
do Interior, General Albano Harguin-
deguy, referia-se — "a título pessoal"
— à necessidade de se institucional!-
zar as Forças Armadas no Poder se se
quiser uma democracia "forte e está-
vel". Para tanto propunha uma refor-
ma da Constituição, "de modo que as
Forças Armadas não se vejam na per-
manente situação de ter de intervir
no panorama político, porque os Go-
vemos políticos atuam viciados de
nulidade, ainda que formalmente se-
jam legais".

Bloco ocupa
outra igreja
salvadorenha

São Salvador — Mililban-
tes do Bloco Popular Revo-
luoionário. se apoderaram
ontem de mais uma igreja
da Capital enquainito, numa
assembléia que durou seis
horas, os estudantes umiiver-
siitáirios de M Salvador íize-
ram proposlbas para superar
a crise que o país através-
sa: liberdade para os diirl1-
gentes do BPR presos, flan
da repressão policial e das
ações guerrilheiras e tenro-
rlstas e uma abertura
idemoeráMca gradual.

O templo de Santa Morta
Auxiliadora de São Sal-
vador foi ocupado na noite
de ontem por supostos
membros do BPR. Agora
são sete igrejas e duas em-
baixadas (Fiança e Venezu-
ela) controladas pelo grupo,
que afirma comltar com 30
mil efetivos. Não houve vlo-
lêmoia na ação destinada a
reíoirçair a pressão sobre o
Governo para libertar mais
ttrês líderes (dois já foram
soltos) do BPR quei con-
tinuom desaparecidos.

A Catedral Metropoli-
tana, um dos locais ocupa-
dos, continua sob forte cer-
co míiliibar. Caminhões apí-
nha dos de s o 1 d a d o s per-
manecem em frente à ma-
triz, aguardando ordens pa-
ra retirar à força 50 pessoas
que lá se enconitoaim.

O enviado francês, Philip
Cuviller, negou-se a dizer
o que conversou com os to-
teigrainibes do grupo. O vene-
zuelanioi Regulo Velasco, que
atua mais na esfera gover-
nameniüal, disse que chegou-
se a um impasse nas con-
versações e anunciou que
vaii centrar fogo agora no
diálogo com os bloquistas.

Pinochet não
se abala
com pressões

Santiago — Numa
demonstração de pouca pre-
ocupação com as ameaças
de represálias formuladas
em alguns círculos norte-
americanos, o Presidente do
Chile, General Augusto
Pinochet, reafirmou que a
extradição de três oficiais
— solicitada por Washing-
ton e negada por Santiago

 é um problema, mera-
mente judicial, e não poli-
tiico.

"Dois Estados soberanos
como o Chile e os Estados
Unidos — assinalou o Gene-
jial _ não têm por que
oriar um problema de rela-
ções internacionais em vir-
tude de um assunto desse
tipo", acrescentando que o
processo se realiza à mar-
gem do Poder Executivo.

Em relação às sugestões
do Senador norte-ame-
ricano Edward Kennedy
pela aplicação ao Chi-
le ide "pressões adicionais",
o Presidente chileno disse
apenas: "Há coisas que não
merecem respostas e essa é
uma delas".

O advogado chileno cons-
tituido pelos Estados
Unidos para acompanhar o
caso em Santiago, Alfredo
Etcheverri, viajou a
Washington para examinar
com o Promotor E u g e n e
Propper a apelação da sen-
tença prolatada pelo pre-
sidente do Supremo Tri-
bunal, Israel Borquez,
negando a extradição. O
prazo paira apelação expira
amanhã à meia-noite.

Israel recusa
nuclear no O.

Jerusalém — Embora o
assunto não tenha provoca-
do reação oficial em Jerusa-
lóm, fontes diplomáticas lo-
cais deram a entender que
Israel dificilmente atenderá
ao pedido egípcio para
subscrever um .tratado de
não-proliferação de armas
atômicas no Oriente Médio.

Cautelosas, sublinharam
que o Cairo, ao levantar um
assunto dessa natureza às
vésperas do Inicio das dlfi-
cieis negociações sobre a
autonomia palestina, tenta
manobrar politicamente pa-
ra diminuir a pressão que
sofre do mundo árabe, em
conseqüência da assinatura
do tratado de paz com Is-
rael.

DISSUASAO PELA DÚVIDA

Para as fontes de Jerusa-
lém, a manobra egípcia foi
de grande habilidade e
demonstra que o Cairo —
em que pese perdurar o
rompimento com Moscou —
deseja assegurar o apoio
das superpotências, tocando
na tecla da hão-
proliferação n o momento
em que elas acabam de fir-
mar o 2o tratado SALT.

• Segundo o Cairo, a
adesão dos lideres israelen-
a banir os armamentos
ses a um acordo destinado
atômicos do Oriente Médio
mostraria ao mundo árabe
que Israel deseja a paz e es-
tá igualmente interessado

na estabilização permanen-
te de toda a região. Embora
tenha sugerido o tratado, o
Egito só vai assiná-lo se Is-
rael o fizer.

Os Israelenses costumam
afirmar que não serão os
primeiros nem os últimos a

1 n traduzirem armamentos
atômicos no Oriente Médio.
Em outras palavras, pode-
rão fazê-lo .numa situação
extrema, como no caso de
algum país árabe demons-
trar condições de tornar
real uma ameaça de "tirar
do mapa" o povo é o Estado
Judeus. Israel nunca ad-
mitlu a posse de armas
atômicas, mas a dúvida
árabe a respeito atua como
elemento real de dlssuasão.

Acredite-se que Israel
possua capacidade tecnoló-
gica e material de fissão
para construir uma bomba
nos seus reatores ultra-
secretos de Dimona. Fontes
dos serviços ocidentais de
informação estimam que Is-
rael já tem a bomba ou es-
tá em condições de produzi-
Ia rapidamente, ainda que
de uma forma um tonto
rústica.

MISSAÓ: COMPRAR
UMA BOMBA

O problema da prolifera-
ção nuclear não é assunto
acadêmico no Oriente
Médio. Recentemente, o ex-
confidente do ex-Rresidente
egípcio Nasser, Mohammed
Heifcal, revelou que o Coro-

pacto
Médio

Aluizio Machado
Corrospondontc

nel Moammar Al-Khaddafi
instou o líder palestino Yas-
ser Arafait a oriar uma
comissão de cientistas pa-
lestlnos para produzir ar-
mamentos atômlcoa cora
financiamento libio.

Segundo Helkal, um dos
mais bem informados Joi-
nallstas árabes, Arafat con-
venceu Khaddafi de que a
Idéia ei'a Impraticável e
desde então o líder '.iblo
vem tentando obter tecno-
logia nuclear junto à União
Soviética, França e Grã-
Bretanha. Sabe-se que certa
vez Khaddafi enviou seu lu-
gar-tenente da revolução li-
bla, o Comandante Jalloud,
à China, com a missão de
comprar uma bomba atômi-
ca. Os chineses recusaram.
•Por outro lado, a decisão

francesa de fornecer ao
Iraque reatores nucleares"para fins pacíficos" foi re-
cebida com espanto em Is-
rael, que nunca escondeu
sua crença de que a usina
atômica francesa poderia
ser convertida pelos lraqui-
anos com finalidade bélicas.

Os Estados Unidos pressl-
onaram Paris para que can-
celasse o contrato, som
êxito, até que, há cerca õe
dois meses, uma misteriosa
sabotagem destruiu partes
vitais dos reatores ainda
em território francês, im-
pedindo sua entrega ao Ira-
que e atrasando o progra-
ma de construção em pelo
menos três anos.

fiiH rv

Begin enfrenta crise econômica
Jerusalém — O Governo

Menahem Begin comemo-
rou otnltem o segundo
aniversário ide sua ascensão
ao Poder em meio a diifiiicul-
dades econômicas que lhe
valeram pesados ataques da
Oposição.

O P a r. t i d o Trabalhistta,
derrotado pelo bloco Likud
de Begin nas eleições de
1977, e duas facções menores
da Oposição, apresentarão
ao Parlamiemto, na próxima
semana, moção de censura
ao Goverano, em cotnisequên-

cia do fracasso de sua poli-
Dica econômica. Enquanto
toso, a imprensa dá conte,
de que o Premier poderá
subsfMtudr o atual Mimisttro
das Finanças, Simcha Erll-
ch, pelo da Defesai, Ezer
Wieiizmami.

Sarkis tenta convencer políticos
Beirute — O Presidente

Elias Sarkis Iniciou ontem
os contatos com as diversos
facções políticas libanesas,
com o objetivo de formar
um Governo que represente
o consenso da sociedade pa-
ra substituir o do Primeiro
Ministro Salim AlHoss, que
renunciou anteontem

No Líbano, a Presidência
da República cabe a um re-
presentante da comunidade
crisitã maronita, a chefia do
Governo a um muçulmano
sunlta e a presidência do
Parlamento a um muçul-
mano xiita, refletindo o
peso de cada uma dessas
comunidades na vida do
pais.

A Constituição obriga o
Presidente da República a
ouvir todos os grupos e for-
ças políticas representadas
no Parlamento antes d«
designar o Primeiro-
Ministro. Este, por sua vea
repete todo o process para
indicação do Gabinete.

Iranianas festejam seu dia
no aniversário de Khomeiny

Teerã — Em coincidência
com o 79.° aniversário do
ayatollah Ruhollah Kho-
meiny, que assistiu a um
desfile civil e militar em
sua honra na cidade santa
de Qom, milhares de mu-
lheres, em sua maioria ves-
itindo trajes tradicionais ls-
lamicos, desfilaram em Tee-
rã e outras cidades no que
é agora a, seu dia nacloraal
— o dia do nascimento, em
663, de Fátima Zahra, fi-
lha ido profeta Maomé.

A Associação dos Jorna-
listas iranianos exigiu que
o Governo provisório "se
manifeste de uma vez por
todas contra todo tipo de
intimidação contra a im-
prensa e os jornalistas e
faculte a segurança proíis-
sional e social que constitui
requisito prévio essencial
para pôr fim às restrições
impostas ao jornalistas de
Kayhan e retomar a publi-
cação de Ayandegan".

Na terça-feira, um comitê
de trabalhadores islâmicos
de Kayhan (tiragem de 700
mil exemplares) assumiu o
controle do jornal, Impedin-
do 20 redatores e tipógrafos
acusados de "esquerdismo"
de trabalhar, o que levou a
greve de solidariedade de
toda a redação. O episódio
foi criticado pelo segundo
maior diário da Capital,
Etelaat, e apoiado por Kho-
meiny, segundo quem "os
jornais devem publicar o
que o povo quer e avançar
alinhados pela vontade de-
le".

Um jornal menor e de li-
nha independente mais
marcada, Ayandegan, sus-
pendeu no sábado sua cir-
culaçâo por dificuldades
semelhantes. Manifestando-
se contra a intimidação
contra a imprensa, a As-
sociação dos Jornalistas cri.
ticou ainda o rádio e a teie-
visão iranianos, por não
apresentarem um ponto de
vista equilibrado sobre o
debate atual em torno da
imprensa.

Em Qom, onde comemo-
rou seu aniversário pela
primeira vez no Irã em 15
anos, Khomeiny pronunciou
uma mensagem pelo dia da
mulher: "Fátima", disse,
"reunia todas as virtudes
que uma mulher e o ser hu-
mano devem ter, naqueles
tempos em que os povo3
eram ignorantes e oprl-
mldos. Santa celestial, Fàtl-
ma era também um ser hu-
mano. Se fosse homem, te-
ria sido profeta, e provável-
mente ocupado o lugar de
seu pai".

"Em nome da emancipa-
ção feminina", prosseguiu,"Reza Xá e seu filho Moha-
med Reza Pahlavi degrada-
ram moralmente a mulher
e as jovens. O Xá dizia que
a mulher deve ser atraente.
Fez da mulher uma boneca
e esqueceu que ela é o mol-
de que forma o ser humano
através de seus filhos e
educa o povo".

O líder xiita concluiu sua
mensagem com uma concla-

inação: "Mulheres, desper-
tem e estejam vigilantes,
não se deixem enganar". As
milhares que desfilaram ¦
por Teerã portando o tra-
diclonal chador imposto por
Khomeiny carregavam re-
tratos seus e entoavam slo-
gans como "Khomeiny des-
truirá a direita e a esquer-
da", e "O islamismo venceu,
abaixo os traidores". A
manifestação f o i organi-
zada pelo Partido da Revo-
lução Islâmica, que congre-
ga partidários de Khomei-
ny.

Um tribunal revoluciona-
rio islâmico de Mashad fez
fuzilar ontem o ex-juiz
Gholam Reza Rahmirá e, o
satgento Akbar Rasadtam,
ambos acusados de matar
e torturar sob o regime do
Xá. O mesmo tribunal ex-
pulsou do Exército o Coro-
nel-imédico Assadollah
Davari, por expedir ates-
tados de óbito falsos, e con-
denou a um mês de prisão
o sacerdote Mohamed Is-
mal! Zadeh, por colaborar
com a Savak (polícia poli-
üca).

Em Khoy, foi executado
o ex-comandante da Savak.
Em Kerman, entrou em seu
quinto dia o maior julga-
mento (114 pessoas) até
agora organizado pela revo-
lução, "em absoluta liberda-
de e com assistência supe-
rior a mil pessoas por dia",
segundo o presidente — não
identificado — do tribunal.

Quem matar o Xá ganha uma viagem
Teerã e Genebra — Ah-

mad Rahimi Kashani,
editor do jornal Inqilab Bi-
rang, de Qom, ofereceu on-
tem uma viagem de ida e
volta a Meca como prêmio
para quem matar o ex-Xà
Mohamed Reza Pahlavi. No
inicio da semana, o pre-
sidente do Tribunal Revolu.
cionário Central de Teerã,
ayatollah Sadek Khalkhali,
anunciou que quem quer
que assassine Pahlavi no
exterior estará agindo
segundo decisão da justiça
iraniana.

Em Genebra, anunciou-se
que o Governo provisório
iraniano contratou dois ad-
vogados suíços para tentar
conseguir a devolução de di-
nheiro depositado por Pa-
hlavi em bancos daquele
pais. Segundo o Governo re-
volucionário, o monarca
deposto e seus familiares
receberam pagamentos He-
gais do Estado iraniano, de
empresas seml-estatais e es-
trangeiras.
SIGILO BANCÁRIO

Os dois advogados recebe-

ram a incumbência também '
de verificar se entre os fun-'
dos depositados na Suiça
estão pagamentos efetuados
por empresas estrangeiras
ao ex-Xá para a conclusão"
de contratos de venda de
materiais ao Irã.

Em fevereiro, o Governo
provisório de Teerã pediu
ao Governo suíço o bloqueio
das contas bancárias de
Pahlavi, recebendo resposta
negativa, na qual Berna
sugeria que fosse iniciado
um processo legal em tri-
bunais suíços.
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Grã-Bretanha já negocia
com Governo rodesiano mas
reconhecimento deve tardar

Robert Dcrvel Evans
Corroipondtnt»

Londres — De acordo com editorial do Daily
Telegraph, jornal conservador, o reconhecimento do
Governo de maioria negra do Bispo Muzorewa na
Rodésia e a suspensão das sanções econômicas são
agora "irresistivelmente" favoráveis. Mas Margaret
Thatcher não deve tomar tal decisão num futuro

O fato de Lord Boyd ter sido enviado pela líder
conservadora para observar as eleições na Rodésia,
antes das eleições britânicas, confirmando que o
Partido favorecia abertamente o reconhecimento do
Governo rodesiano apesar das condições desfavorá-
veis e o fato de terem sido cumpridas as seis pré-
condições para o conhecimento estabelecidas pela
Grã-Bretanha no passado não levarão a uma decisão
apressada em Londres.

porque apenas o Governo
de Westminster e o Parla-
mento podem sancionar a
volta do país, constltuclo-
nalmenite atada wia colo-
nla, a um estado de legali-
dade. IsitO ainda é conslde-
ii' a d o pelos cons]tütuclo-
nalistas como uma' preli-
minar necessária à plena
independência. Essas for-
malidades constitucionais
ajudariam a consolidar o
novo regime Üa Rodésia e
serviriam como uma base
valiosa para assegurar o re-
con hecimento toternacio-
nal. Nem o Bispo Muzore-
\ra, nem Iam Smiiith deixam
de saber da Irmiporfcancia
desses aspectos legais para
influenciar politicamente e
a opinião pública dos países
da Comunidade.

Foi para idliscujtii>r estas
questões que Lorrd Carring-
ton não perdeu tempo, en-
viando Sir Ambhony Duff,
um diplomata do Foreign
Office', para Salisfoury, para
conversações com o Bispo
como Primeiro-Ministro
designada.

Sir Anithony Duff, que o
visitou em «u» casa no cair-
ro negro fora da Capital na
quarta-feira, é esperado em
Londres hoje.

Villcino/AP

CAUTELA BRITÂNICA

Os 75 votos conitra 19 do
Senado norte-americano em
favor do levantamento das
sanções contra a Rodésia
são outro fator importante,
mas também não levarão o
novo Governo britânico a
agir precipitadamente. O
que ocorre agora é uma sé-
rte de consultes, entre brl-
tanicos e o Bispo Muzorewa,
entre Londres e Washing-
ton, e entre Lord Carring-
ton, o novo Chanceler, e
seus colegas do Mercado
Comum Europeu.

Devido à conferência dos
Primeiro- s-MimiIstros da
Comunidade Britânica em
Zâmbia, em agosto, os lide-
res dos padsea que partici-
parão da reunião também
(terão de ser oomisiuMaidoi.
Antes deste enconlbro cru-
ciai, que será aberto pela
Rainha e do qual Thatcher
participará, um conisienso de
opinião emergirá entre os
Governos cujo apodo é vital
para a Grã-Bretanha.

A atitude dos 40 países da
Comunidade é a mais im-
portante porque se espera
que uma Rodésia indepen-
dente pediria para entrar
na associação. A posição
britânica é mais crucial

África do Sul impõe censura
a notícias sobre corrupção
e parlamentares protestam

Peter Yoimghusband
Especial para o JB

Cidade ão Cabo — Numa medida de ruidosa
censura que escandalizou o país, o Governo sul-afri-
cano aprovou legislação proibindo a publicação pe-
Ia imprensa de casos de suborno e corrupção na ad-
ministração nacional.

A chamada lei ão advogaão estava em dis-
cussão, adiada indefinidamente, no Parlamento.
Por ela, um advogado, nomeado pelo Governo, terá
o poder sustar a publicação de alegações de subor-
no, corrupção e outras formas de má administração
por parte de órgãos governamentais até que o as-
sunto tenha sido investigado e um relatório tenha
sido submetido ao Parlamento.
A OPOSIÇÃO

Os dois principais Par-
tidos da Oposição no Paria-
mento sul-africano — o
Partido Federal da Refor-
ma Progressiva e o Partido
Nova República — informa-
ram que lutarão contra a
lei. Colin Eglin, líder do
PFRP, denunciou a legisla-
ção como "uma mordaça na
imprensa &l espécie mais
sinistra". Vause Raw, líder
do PNR, considerou a lei
"uma medida totalitária
que só poderia aparecer
num sistema fascista,
comunista ou despótico".

O Governo do Primeiro-
Ministro Pieter Botha apro-
vou a legislação depois que
os jornais de língua inglesa
publicaram relatórios sobre
corrupção e mau uso de
fundos públicos que destruí-
ram um departamento
governamental, levaram à
renúncia do Ministro da In-
formação, Cornelius Mulder,
a fuga do pais de seu secre-
tário de Informação, Eschel

Rhoodie, ante investigações
policiais sobre roubo e írau-
de — e chegaram a revelar
que o Presidente da África
do Sul, o ©xi-Primeiro-
Ministro John Vorster, es-
teve envolvido no escândalo
em seu primeiro mandato.

A administração Botha
vem sendo alvo de con-
t í n u a s investigações, cen-
r r alizadas principalmente
em seu Ministro das Finan-
ças, Senador Owen Hor-
wood, que se defende com
vigor contra alegações de
que também participou do
mau uso de fundos dos
pagadores de impostos.

O Premier Botha observa
os ataques contra o Sena-
dor Horwood com crescente
ansiedade — porque no
início deste ano ele afirmou
no Parlamento que, se qual-
quer membro de seu atual
G a bine-te estivesse envol-
vido no grande escândalo
do Ministério d a Infor-
mação, ele renunciaria e
convocaria eleições gerais.

Ugandenses Líder de
ermam ponte Bokassa
sobre o Nilo nega mortes

Kampala — As tropas
c o m bi7iadas tanzaiüanas-
ugandenses capturaram a
ponte sobre o Nilo nas cata-
raias Karuma, abrindo
caminho para um ataque
direto contra os últimos ba-
luartes do ex-Presidente de
Uganda, Idi Amin.

O próximo objetivo das
forças governamentais é
Gulu, 60km ao Norte das
Cataratas, onde cerca de
10 0 missionários italianos
estão isolados há duas
semanas. A população foi
retirada da cidade, saquea-
da pelos soldados fies a
Amin, mas viajantes infor-
maram que os religiosos es-
tão sob guarda numa Igreja
e num hospital nos arredo-
res.

Além de Gulu, Arua,
cidade natal de Amin. é a
única localidade importante
ainda em poder das tropas
do Presidente deposto.

Paris — O Primeiro-
Ministro centro-africano
Henri Maidou desmentiu as
Informações da Anistia In-
ternacional segundo as
quais cerca de 100 estudan-
tes de oito a 16 anos foram
mortos pelo Exército d o
pais.

Maidou expressou surpre-
sa pela negativa da Anistia
em enviar ao Império Cen-
tro-Africano uma delegação
para comprovar a denúncia,
"preferindo, dar crédito a
versões fantasiosas e des-
providas de qualquer fun-
damento".

O Premier confirmou a
prisão de 50 estudantes
maiores de 16 anos durante
as manifestações de 18 de
abril, mas afirmou que
•todos foram libertados a
partir de 20 de abril..

¦•¦ ¦'v}í^''>$^ÉÍfo -¦¦'¦ ¦¦••¦ :J4m^AA}k.'f* í £^^^^^a^^^^^^^^^^^^®^^^^^^^fe^^^^g^^S^^fi^^^^^K®^^

O abraço de João Paulo II e Wyszinski antecipa o afeto que os poloneses reservam ao Papa

Brejnev destaca
independência
da Iugoslávia

Moscou — Os Presidentes Leonid
Brejnev, da União Soviética, e Josip
Broz Titu, da Iugoslávia, ressaltaram,
nas conversações de ontem, que con-
tinua em plena vigência a Declaração
de Belgrado, de 1955, na qual Nikita
Kruchev reconheceu expressamente a
independência política da Iugoslávia.

Além de questõas diretamente li-
gadas aos dois países, Tito e Brejnev
discutiram, durante duas horas, pro-
blemas relativos à distensão interna-
cional. Não houve qualquer alusão à
crise entre os blocos dos não alinha-
dos. Belgrado tem opinião contrária
àquele grupo, que considera os não
alinhados "aliados naturais" da União
Soviética.

No ano passado, Tito recebeu em
Belgrado o Primeiro-Ministro da Chi-
na, Hua Guofeng, e criticou a invasão
do Camboja pelo Vietnam. E também
acusou Moscou de radicalizar o movi-
mento dos países não alinhados atra-
vés da participação de Cuba, Etiópia
e Vietnam no grupo.

Moscou expulsa
correspondente
da TV alemã

Daniel Vernet
La Monda

Moscou — O correspondente da
Segunda Cadeia de Televisão da Ale-
manhã Ocidental (ZDF) na União So-
viética, Roberto Stengel, que estava
no posto há alguns meses, e seu ope-
rador, Herbert Altman, foram atingi-
dos, segunda-feira última, por uma
ordem de expulsão expedida pelas au-
toridades locais, que deram aos dois o
prazo de uma semana para sair do país.
Stengel, que se encontra em férias na
Alemanha Ocidental, certamente não
voltará a Moscou.

A origem dessa medida parece ser
um caso antigo de mais de dois meses,
mas que foi revelado somente no dia
10 de maio pelo Izvestia. No decorrer
de uma viagem à Sibéria, numa esta-
ção do Transiberiano, Altman, que o
jornal soviético apresenta como um
"ir responsável, desordeiro e amante
de bebidas", teria desferido um soco
num reda+or da televisão soviética
que o acompanhava. Quanto a Sten-
gel, este teria apoiado as estrepolias
de seu colega

O Izvestia arusrtf também os re-
presentantes da ^OF de abrigar "um
ódio patológico em relação a tudo o
que é russo, soviético, e de tudo fazer
para denegrir o país de cuja hospita-
lidade eles aproveitavam". É possível,
porém, que esse caso tenha sido ape-
nas um pretexto. Altman recusa-se a
fazer qualquer declaração, mas pen-
sa-se em Moscou que tais medidas de
expulsão poderão estar ligadas à de-
cisão análoga adotada, faz poucos dias,
pelas autoridades de Berlim Oriental
em relação ao correspondente da ZDF
na Alemanha Oriental.

O último caso remonta a outubro,
quando Erhartl Hutter, corresponden-
te da Rádio e Televisão Austríaca, foi
expulso de Moscou por ter "violado a
lei soviética". Desde então, as críticas
se multiplicaram contra os jornalistas
anglo-saxões e espanhóis. Por outro
lado, o correspondente do semanário
U. S. World and News Report, queixa-
se até de ter sido drogado, quando, há
poucas semanas, encontrando-se em
Taclíkent com sua mulher, depois de
ter bebido vodea, em companhia de
uni desconhecido que o convidara, foi
acometido de violento mal-estar. As
autoridades sustentaram que ele es-
tava com "ataques de nervos", mes-
ma acusação que foi feita a outro jor-
nalista norte-americano, Peter Hann,
que depredou seu quarto de hotel em
Ackhabad, no Turquestão.

Polônia organiza
histórica

ao Papa Wojtyia
recepção

Roma — Notícias trazidas
da Polônia pelo Padre Romeo
Panciroli, Secretário da Ponti-
fícia Comissão de Comunicações
sociais da Santa Sé, que lá es-
teve ultimando a preparação da
viagem do Papa João Paulo H,
marcada para o próximo 2 de
junho, fazem saber que, ao lon-
go da estrada que leva a Cesto-
kowa, já podem ser vistas cen-
tenas de bandeiras brancas e
amarelas do Vaticano e bran-
cas e azuis da Virgem Maria.

Por esta longa e intensa-
mente vivida véspera de festa é
fácil ter-se uma idéia do que
acontecerá nos nove dias polo-
neses de João Paulo II. Do que
a Polônia e seu povo reservam
ao seu primeiro Papa.

O êxito desejado

Na ânsia de recuperar o
tempo perdido em negociações
diplomáticas incertas e comple-
xas, o Governo comunista da
Polônia está refazendo — em
ritmo furioso, da noite para o
dia — o aspecto de edifícios,
casas, ruas e cidades por onde
o Papa e — atrás dele — uma
comitiva de mais de 2 mil jor-
nalistas devem passar. Tudo em
tempo, em ritmo de milagre

A um correspondente italia-
no, do jornal La Republica, um
porta-voz do Governo de Varsó-
via, assegura que depois da visi-
ta do Papa, a Polônia não será
o que era antes. Em Roma, um
diplomata de alto nível da mis-
são diplomática polonesa, expri-
me a mesma convicção — e vai
mais longe: "Precisa saber o que
será?".

Uma preocupação em parte
atenuada — diz o mesmo diplo-
mata — pela certeza de que Ka-
rol Wojtyia, um "novo homem"
desde que se fez Papa, muito
mais político, com uma visão
universal muito mais ampla,
tudo fará para não agravar a já
delicada e problemática situa-
ção polonesa. Mas que não é su-
ficiente e tranqüilizante para o
Governo de Varsóvia — sobre-
tudo diante de notícias do
agravamento do estado de saú-
de do velho e legendário Car-
deal Stefano Wyszynski. Um li-
der carismático, por muito tem-
po difícil, exigente e in transi-
gente, que nos últimos cinco
anos transformou-se no mais
qualificado e compreensivo dos
interlocutores do novo diálogo' aberto entre o regime comunis-
ta e a grande comunidade ca-
tólica polonesa: "Em muitos ca-
sos e circunstancias, muito mais
conciliador do que o seu colega
mais jovem, o ex-Cardeal Woj-
tyla de Cracóvia", observa o di-
plomata polonês.

Confirmando que — parra o
regime e o Governo comunista
da Polônia — muito mais im-
portante é mdagar e prevenir
sobre as conseqüências da via-
gem de João Paulo II do que
inquietar-se com o que poderá
acontecer durante sua longa e
movimentada visita, de 2 a 10 de
junho, o representante de Var-
sóvia em Roma antecipa as
apreensões de seu Governo pe-
Ia sucessão do Cardeal Wys-
zynski como chefe indiscutível,
hoje muito mais flexível, de uma
Igreja excessivamente naciona-
lista.

O êxito que as autoridades
polonesas hoje desejam para a
viagem e a missão de João Pau-
Io II é nessa direção: que con-
siga, que seja tão bem-sucedida
ao ponto de transmitir a toda a

Araújo Netto
Corresponden:»

hierarquia da Igreja polonesa
sua incondicional aprovação à
obra e ao exemplo de modera-
ção do Cardeal Wyszinski. Re-
sultado que, se alcançado, po-
deria não só facilitar como
apressar a coimpleta normaliza-
ção das relações diplomáticas
entre o Estado polonês e a San-
ta Sé.

"Mas um resultado que não
será fácil de alcançar, prlnci-
palmente quando lembramos o
quanto foi difícil, para nós e
para o próprio Vaticano, mudar
a posição adversa, de hostilida-
de incondicional do Cardeal
Wyszinski. Fazê-lo compreender,
e até conquistá-lo como aliado
da Ostpolitik de Monsenhor
Agostino Casaroli. Fazê-lo en-
tender que 'aquela não era uma
tentativa de superar, ignorar a
Igreja da Polônia e de apresen-
tar o desfecho de uma política
de distensão como um fato con-
sumado, diminutivo para a tra-
dicional e forte Igreja da Polo-
nia" — admite o diplomata.

Assistência total

Se a sucessão de um líder
como o Cardeal Wyszinski preo-
cupa, a escolha de Monsenhor
Casaroli para a Secretaria de
Estado e a confirmação de Mon-
senhor Luigi Poggi como Nún-
cio com encargos especiais (atri-
buídos pela Secretaria de Esta-
do da Santa Sé) contrabalan-
çam, aumentam as esperanças
dos governantes de Varsóvia.
"Todos dois, profundos conhe-
cedores da situação polonesa,
negociadores da primeira hora
da Ostpolitik do Vaticano, tive-
ram suas nomeações apoiadas
com entusiasmo pelo velho Car-
deal de Varsóvia".

A esses propósitos concilia-
dores da alta hierarquia polone-
sa, o Governo de Varsóvia vem
respondendo com palavras e
comportamentos de reciprocidà-
de absoluta. "Pela primeira vez
o Estado se demonstra sábio" —
ressalta o Padre Alexandrovic,
da igreja de Gnezo, ao corres-
pondente de La Republica. "Pe-
Ia primeira vez trabalhamos
juntos e bem" — diz outro sa-
cerdote de Jasna Gora, santuá-
rio da Virgem Negra.

Na Polônia, o Papa terá à
sua disposição aeroportos mili-
tares (em Gnezo e Cracóvia),
helicópteros, carros oficiais,
trens especiais, até mesmo a
possibilidade de designar um
especialista da gendarmaria va-
ticana para organizar e executar
a "segurança" da comitiva pon-
tificia.

Das gráficas oficiais, que
por muito tempo imprimiram a
mais feroz propaganda anticle-
rical e anti-religiosa, continuam
a sair toneladas de bandeiri-
rinhas do Vaticano e livros de
missa. Estatísticas mais recen-
te?, e sempre divulgadas por
fontes oficiais, revelam que, até
poucos dias atrás, as gráficas
do Estado polonês tinham im-
presso 10 milhões de bandeiri-
nhas com as cores e a tiara do
Reino ás São Pedro.

Que previsão otimista pode-
ria ser feita para o anúncio ofi-
ciai do restabelecimento das re-
lações da Polônia com a Santa
Sé? "Um ano, no máximo
dois" — prevê o diplomata po-
lonêá em Roma. Mas com uma
ressalva: ''Isto, se não pensarem
em transformar a solução polo-
nesa em modelo para todo o
mundo comunista".

Congresso dos socialistas
espanhóis fixa o marxismo
como sua ideologia básica

Rosantal Calmou Alvas
Especial part o JB

Madri — O Partido Socialista Operário Espa-
nhol, o segundo maior do pais. iniciou ontem seu
28° Congresso Nacional reunindo nesta Capital 1
mil 20 delegados que aplaudiram nos discursos de
abertura todas as alusões a reafirmação do marxis-
mo como ideologia básica do grupo, demonstrando
seu desacordo à proposta do secretário-geral Felipe
Gonzalez para que o termo fosse abolido da auto-
definição partidária.

Há exatamente um ano, Gonzalez iniciou a po-
lêmica sobre o uso da expressão marxista na defi-
nição do Partido, provocando uma pronta reação
da maioria dos 200 mil militantes do PSOE. Mas em
seu discurso de abertura do congresso o líder sócia-
lista evitou sua tese, sendo mais aplaudido justa-
mente ao declarar que "o Partido Socialista jamais
poderia renunciar às idéias de Marx".
A POLEMICA

O 28? Congresso do PSOE
— que será encerrado no
domingo — começou num
ambiente de grande expec-
tatlva, devido à polêmica
sobre a Inspiração ideoló-
gica do Partido, e à possibi-
lidade de os wtuais dirigen-
tes receberem uma espécie
de voto de censura de boa
parte do plenário, ao sub-
meterem o relatório de suas
atividades.

Apesar dessa oposição que
enfrentam (muitos grupos
a p r e s entaram propostas
exigindo maior democracia
interna), Felipe Gonzalez e
a maioria dos demais lnte-
grantes da Comissão Execu
tiva Federal deverão ser re-
eleitos com tranqüilidade
para um novo mandato, no
próximo domingo.

O primeiro discurso na

sessão: de abertura foi do
presidente de honra do Par-
tido e prefeito de Madri,
Enrique Tlerno-Galvan,
muito aplaudido ao afirmar
que "o abandono de qual-
quer dos aspectos ideológicos
ou do vigor dos nossos
Ideais implicaria aban-
donar um espaço que hoje
não deve estar em outras
mãos, a não ser nas dos
socialistas".

Ao dlcursar, habilmente
FeEpe Gonzalez não tocou
diretamente no tema da
abolição do termo (marxis-
ta), preferindo llmitar.se a
comentários em torno da
ideologia marxista: "O Par-
tido Socialista jamais pode-
ria renunciar às idéias de
Marx ou abandonar suas
valiosas abordagens meto-
dológicas e retóricas", disse
ele.

Brizola e Ribeiro
assistem à reunião

Madri (Especial para o
JB) — Quarenta e quatro
delegações estrangeiras
participam como convida-
das do 28"? Congresso do
PSOE, entre elas uma do
Partido Trabalhista Brasi-
leiro, composta pelo ex-
Governador gaúcho Leonel
Brizola (que só chegará ho-
je de Nova Iorque) e pelo
antropólogo Darcy Ribeiro.

O PTB vem recebendo já
há alguitn tempo apoio dos
socialistas espanhóis, como
dos demais membros da In-
ternacional Socialista, mas
o Sr Darcy Ribeiro explicou
que o Partido brasileiro
"não é e nem pretende ser
filiado à Internacional, pois
a Constituição proíbe a fili-
ação de qualquer Partido
brasileiro a organizações in-
ternaicionais."

O professor Darcy Ribeiro
chegou anteontem a Madri,
vindo de Paris, <»nde foi re-
ceber o titulo de dourar ho-
noris causa, que lhe foi con-
ferildo pela Universidade de
Paris. Ele disse que via
"com alegria e entusiasmo a
realização do congresso do

Partido Socialista espa-
nhol," por dar "uma mostra
do que será o próximo con-
gresso do PTB novo, com
pendor socialista, com essa
liberdade de debates e so-
bretudo com essa autocon-
dução dos trabalhos pelos
delegados. Isto aqui é uma
lição de democracia."

Quanto à vinculação & In-
t.ernacional Socialista, o Sr
Darcy Ribeiro íez questão
de frisar que o PTB "será
sempre um partido afim «
não um partido membro.
Será um partido afim por-
que temos aqui multas
afinidades, muitas coisas em
comum em termos de idéias
e de posturas. Hoje, nós
contamos com o calor e a
solidariedade dos partidos
socialistas europeus, o que
significa que esses partidos
— majoritários na Europa
só consideram que haverá
realmente democracia no
Brasil no momento em que
o Brizola puder voltar e o
PTB, afinal o maior partido
popular do Brasil antes de
64, puder funcionar nor-
malmente".

Schmidt acha que reunião
das Alemanhas preocupa os
vizinhos e aliados da RFA

Bonn — A reunificação das duas Alemanhas é
um processo a longo prazo e só possível numa situa-
cão de paz na Europa, comentou o Chanceler (Che-
fe do Governo) da Alemanha Ocidental, Helmut
Schmidt, que considerou positivas as relações com
a Alemanha Oriental.

Schmidt, contudo, lamentou os recentes inci-
dentes — como a expulsão, semana passada, de Ber-
lim Oriental, de correspondentes da Alemanha Oci-
dental — qualificando-os de "sérios retrocessos". O
Chanceler informou que no ano passado puderam
emigrar da Alemanha Oriental para a Ocidental 12
mil pessoas, ao mesmo tempo que cerca de 8 milhões
de alemães ocidentais puderam fazer viagens de vi-
sita à Alemanha Oriental.
CAMINHO NO HORIZONTE

Em seu discurso sobre o
estado da nação, Schmidt
assinalou que a idéia de
uma Alemanha reunificada,
com 75 milhões de habitan-
tes, no centro da Europa,
preocupa muitos vizinhos e
aliados da Alemanha
Ocidental. "Não nos pode-
mos esquecer", acrescentou,
"que a divisão da Alcmanra
representa para muitos

uma parte do equilíbrio eu-
ropeu garantidor da paz".

"A realização da unidade,
de um teto comum para
todos os alemães será con-
cebivel somente quando
Leste e Oeste tenham supe-
rado a polarização e as teto-
soes atuais e tenham alcan-
çado a confiança sobre a
disponibilidade reciproca da
paz. Até lá, a unidade será
sempre como um caminho
que .se que se perde no ho-
rizonte", disse Schmidt.

Este é o primeiro
número da sua assinatura do
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Atividades durante o Exercício findo
em 31/1/1979

Senhores Acionistas:.
Nos últimos exercícios, a partir de 1976, a estratégia das empresas
Villares caracterizou-se por vultosos investimentos, notadamente nas
áreas siderúrgicas e de bens de capital por encomenda, tanto que
leis investimentos ascenderam a CrS 7.100.000.000,00, moeda dé
de janeiro de 1979, durante o exercício social ora relatado. A soma do
recursos próprios, técnicos, administrativos e financeiros, aliada ã
cooperação recebida dos órgãos especializados do Governo Federal,
possibilitou, ainda, a construção, em Pindamonhangaba, do mo-
derno complexo siderúrgico de Villares Indústrias de Base SA -
VIBASA, a entrada em operação da segunda fábrica de Equipamentos
Villares SA, em Araraquara, e da nova fábrica de motores elétricos,
de Indústrias Villares SA,' na Capital paulista. A feliz marcha destes
empreendimentos, a exigir grandes sacrilicios, repercutiu nos resul-
tados financeiros de algumas das empresas Villares, onerados com os
encargos correspondentes o imobilização de recursos externos e
com as despesas administrativas e gerais ocasionadas pela execução
desses novos projetos, repercussão que deverá se fazer sentir ainda
no exercício social presentemente em curso.

Apesar das dificuldades enfrentadas na presente conjuntura econd-
mica nacional, abalada pela crise internacional nos preços do petró-leo e prioritariamente voltada a debelar a inflação o a equilibrar o
balanço de pagamentos do Pais, não foram prejudicadas as ativida-
des tradicionais das empresas Villares. Mantém elas a liderança nos
setores em que atuam no mercado interno, e com a expansão, pres-tes a concluir-se, de sua capacidade industrial, poderti ser antevistas
vantajosas condições de competição com suas similares do exterior.
Insta ressaltar, ainda, a progressiva independência técnica das em-

Íiresas 
Villares, mercê de contínuos e específicos investimentos

eitos na área de tecnologia, tanto em relação a produtos como a
processos de fabricação, de que são exemplos a fabricação de mo-
toros elétricos e o fornecimento de sistemas e equipamentos de mi-
neração, por Indústrias Villares SA, a consolidação de Eletrocon-
trotes Villares Ltda no mercado de equipamentos elétricos e eletrôni
cos para automação industrial e sistemas de transportes, e o desen-
volvimento de projetos de engenharia e fornecimento de instalações
para complexos industriais, por Villares Wrightson Engenharia Ltda.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31.01.79 foram
levantadas sob os critérios da nova Lei das. Sociedades por Ações,
fato que dificulta seu confronto direto com os resultados do exer-
eleio imediatamente anterior. A fim de possibilitar a comparação,
foram compatibilizadas, em sua ordem de apresentação, as contas
signilicativas da Demonstração do Resultado, como consta dos qua-
dros abaixo, com relação a cada empresa.

As receitas brutas, inclusive o IPI) das empresas Villares somaram no
período. CrS 8.267.578.000,00, o que significa um acréscimo da
101%sobre o exercício anterior, ea soma dos resultados após provi-são para imposto de renda totalizou CrS 1.124.825.000,00 sendo 81%
maior que no período precedente. Incluídos nesses números estão
os resultados das vendas e respectivos lucros havidos entre as pró-
prias empresas Villares.

As exportações das empresas Villares, no exercício,- ascenderam a
USS 14,931,000.00. importância 72% maior que a do período anterior, ¦
convindo salientar que a substituição de importações contribuiu de.
forma ainda mais positiva para a balança comercial brasileira, tanto
no setor de insumos básicos como no de bens de capital,

Em 31.01.79, as empresas Villaresempregavam 16.775 pessoas,apro-ximadamente 9% a mais que o verificado è mesma data no ano
anterior. Tal acréscimo, muito superior à taxa de crescimento demo-
gráfico dò Pais, decorreu, basicamente, da expansão industrial antes
focalizada. A fim de manter a alta qualificação profissional do seu
contingente humano, que constitui o principal recurso de que dis-
põem para atingir seus objetivos sociais, as empresas Villares conti-
nuam a manter intenso processo de aperfeiçoamento individual, além*
de assegurar, como sempre, integral assistência médica e social aos
empregados e seus familiares.

Indústrias Villares SA
No periodo analisado, a receita bruta dás vendas e serviços de In-
dústrias Villares SA atingiu CrS 2.194.619.000,00 e o resultado após
Imposto'de renda, CrS 478.128.000,00.
As contas significativas da Demonstração do Resultado dos dois
últimos exercícios, ordenadas a fim de serem compatibilizadas paraefeito meramente elucidativo, são apresentadas a seguir:

31.01.78 31.01t79
Em CrS Mil

253.361 347.575
28.031 135.208

224430 212.367
(D

114.224

151.537

Lucro antes do IR
Provisão IR
Lucro após IR
Correção Monetária
Patrimonial (2) —

Resultado da Equivalência
Patrimonial (3) —

•. Dividendos em Dinheiro 29.655
Bonificações em Ações'. 16.502 —
Lucro após IR e antes das
Participações 270.587 478.128

(1) Provisão em 31.01.78 = 22,2% sobre lucro real
em 31.01.79 = 30,0% esbre lucro real, que inclui os efei-

tos da correção monetária patrimonial.
12-1 Até 31.01.78, era levada diretamente à uma conta de Reserva.
(3) Este método passou a ser utilizado a partir deste balanço. Os

dividendos de controladas, sendo CrS 21.789.000,00, recebidos
em.1978eCrS37.074.000,00 propostos nassuasdemonslraçõesfi-
nanceiras de 31.01.79, foram diminuídos dos investimentos.

No exercício social encerrado em 31.01.79. Indústrias Villares S.A.
tevo seu capital social elevado de CrS 502.373.276,00 para CrS
627.966.596,00, conforme deliberação da -Assembléia Geral Extra-
ordinária de 10.05.78, mediante incorporação de reservas.

Divisão Elovadoros ,
A demanda,de elevadores teve ligeira contração no período, com a
queda do ritmo de construções no território nacional. Todavia, em
quo peso a forte concorrência ocasionada pelo menor mercado,
a Divisão Elevadores manteve sua tradicional posição de liderança
em todas as regiões do Pais.

No mercado de escadas rolantes, merece referência contrato assinado
com a Cia. do Metropolitano de São Paulo - METR0-SP. para for-
necimento de 59 escadas rolantes especiais para a linha Leste-
Oeste do sistema metroviário paulistano.

O mercado de motores elétricos vem apresentando boas perspectivas,sendo os setores ferroviário e siderúrgico os principais responsáveis
pelo nível de vendas alcançado. Assim, destacam-se, entre outros, o
contrato para fornecimento de 528 motores elétricos de tração para
os carros da linha Leste-Oeste do METRO-SP. e os contratos com a
Siderúrgica Rio Grandense S.A. e Cia. Siderúrgica Nacional - CSN
para fornecimento do total de 220 motores elétricos siderúrgicos.

Quanto â exportação de elevadores e escadas rolantes, excelente foi
o nível de vendas, notadamenteina América Latina. Outrossim, foram
reativadas as vendas à África. As exportações mostraram o incio-
mento de 54% em relação ao exercício anterior.

Houve a entrada em operação da nova fábrica de motores elétricos,
com 15.000 m1 em sua área de produção e aproximadamento 500
empregados; é ela toda equipada com moderna maquinaria que pos-
sibilita a fabricação de ampla gama de motores e geradores do cor-
rente continua e alternada, de porte médio e pesado. No final do
periodo analisado, estava sendo concluída a fabricação das duas uni-
dades de grande porte para o acionamento principal dos laminadores
de lingotes e de tampos da Villares Indústrias de Base SA - VIBASA,
que pesam, respectivamente, 120t e 95t; estes dois motores, cuja
potência unitária é de 4.500 kw (6.000 HP) figuram entre as maio-
res máquinas de corrente continua já fabricadas na América Latina,
e incorporam os mais recentes desenvolvimentos da tecnologia ele-
tro-mecãnica. Alcançou-se, na sua produção, .um indico de naciona-
lização superior a 90%.

Dentro de seu programa de pesquisa e desenvolvimento de tecnolo-

?ia, 
prosseguiram as obras do Laboratório de Pesquisa Aplicada e da

orre de Ensaios do elevadores, com o apoio recebido do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico • FUNTEC/BNDE.

Sotor do Sistemas a Equipamentos da Minoraçflo
Foi, no período contemplado, absorvida a tecnologia de sistemas da
transportadores e de homogeneização de minérios, do qua' o setor
passou a figurar como o primeiro fabricante nacional com tecnologia
própria em "stackers" e "reclaimers" de médio porte, destinados,
principalmente, a instalações de minérios não-ferrosos.

Foram desenvolvidos esforços para ampliar a participação em outros
mercados, como os de instalações portuárias a dé indústrias -side-
fúrgicas.

Aços Villares SA
No periodo analisado, a receita bruta das vendas de Aços Villares S A
atingiu CrS 2.447.852.000,00, e o resultado após imposto de renda,
CrS 190.244.000,00.

As contas significativas da Demonstração do Resultado dos dois
últimos exercícios, ordenadas a ,fim de serem compatibilizadas para
eleito meramente elucidativo, são apresentadas a seguir:

31.01.78 31.01.79
Em CrS mil

345.821 398.229
50.334 75.038

295.487 323.191
(D

Lucro antes do IR
Provisão IR
Lucro após IR
Correção Monetária

Patrimonial (2) —
Resultado da Equivalência
Patrimonial (3) —.

Lucro após IR e antes das
Participações 295.487

(136.142)

3.195

190.244

0) Provisão em 31.01.78 = 22,2% do lucro real
em 31.01.79 = 30,0% do lucro real, que inclui os'efeitos

da correção monetária patrimonial.
(2) Até 31 /01 /78 este resultado era levado diretamente a uma conta

de Reserva.
(3) Este método passou a ser utilizado a partir deste balanço.

No periodo, a produção expedida de Aços Villares SA cresceu 5%
em relação ao exercício anterior, como conseqüência do aumento de
sua produtividade e crescimento dos principais setores industriais do
Pais.

Nas exportações, procurou-se maior diversificação de mercados, atin-
gindo-se um total de vendas da ordem de USS 7,490,000.00 o querepresenta um aumento de 73%, relativamente ao periodo anterior.
Prosseguindo seu programa de pesquisa o desenvolvimento de tec-
nologia, o Centro de Desenvolvimento e Pesquisas foi planamente
aproveitado, tendo-se iniciado o fornecimento de peças fundidas em
liga Co:Cr-W-C-, de alta resistência a abrasão o corrosão, e produ-zidos "supéralloys".

Dando continuidade a seu 4.° Plano de Expansão, a empresa invés-
tiu no período analisado, CrS 270.000.000,00 em moeda de janeiro
de 1979, tendo sido entregues à produção 5.700 m! de prédios, entre
eles um novo edifício dé usinagem e uma parte nova do edificio da
aciarla.

No exercício social encerrado em 31.01.79, Aços Villares SA teve
seu capital social elevado de CrS:510.192.300,00 para CrS .....
771.665.855,00, conforme deliberação das Assembléias Gerais Ex-
traordinárias de 10.05.78 e 20.07.78, mediante incorporação de re-
servas e subscrição, respectivamente.

Equipamentos Villares SA
No período analisado, a receita bruta das vendas' de Equipamentos
Villares SA atingiu CrS 2.698.739.000,00, e o resultado após imposto
de renda, CrS 306.928.000,00.

As contas significativas da Demonstração do Resultado, dos dois
últimos exercícios, ordenadas a fim de serem compatibilizadas paraefeito meramente elucidativo, são apresentadas a seguir:

Lucro antes do IR
Provisão IR (1)
Lucro após IR
Correção Monetária

Patrimonial (2) • —
Lucro após IR e antes das

Participações 74.177

31.01.78 31.01.79
Em CrS mil

80.114 175.602
5.937 143.456
74.177 32.146

274.782

306.928

(1) Provisão em 31.01.78 » 22,2%'sobre o lucro real
em 31.01.79 " 30,0% sobre o lucro real, que inclui os

efeitos-da correção monetária patri-
monial.

(2) Atá 31.01.78 este resultado era levado diretamente a uma conta
de reserva.

A demanda de bens de capital sob encomenda foi inferior à verificada,
em exercícios anteriores, inclusive o de 1977, devido à política gover-
namental de desaceleração de grandes investimentos. Entre as prin-
cipais encomendas recebidas, destacam-se. os contratos com Aços
Minas Gerais SA • AÇOMINAS, para fornecimento de 9 pontes
rolantes siderúrgicas de grande porte, destinadas a aciaria, com a
Cia. Siderúrgica Nacional - CSN, para fornecimento de equipamentos
para laminadotos de tiras a fiio, e oom a MAFERSA S.A., para for-
necimento de 264 truques ferroviários motorizados destinados ao
METRO-SP

Com relação à produção, cabe assaltar o fornecimento de 168 pon-
tes rolantes, om especial uma com 300t de capacidade e 500t de
peso próprio, para a manipulação de tarugos pesados em forjaria,
destinada à Villares Indústrias de Base SA - VIBASA, a qual tam-
bém foram entregues para montagem o laminador de lingotes e o
laminodor de tarugos.

A segunda unidade industrial da empresa, localizada em Araraquara,
teve suas obras civis completadas em outubro de 1978, e acima de
50% das máquinas operatrizes previstas bem como praticamente
100% dos equipamentos dos setores de calderaria e montagem esta-
vam em operação no final do exercício analisado, chegando a 1580
o número de empregados da empresa naquela Cidade.

No exercício, foram investidos CrS 935.000.000,00, moeda de janeiro
de 1979, em instalações industriais.

Praticamente superado o desafio constituído pela sua expansão In-
dustrial, Equipamentos Villares S.A. concentra agora esforços no
aperfeiçoamento de sua estrutura e sistemas administrativos na área
industrial, o no programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Neste âmbito, merece destaque a fabricação dos novos modelos de
pontes rolantes V-100, V-300 e V-400, projetadas inteiramente pela
empresa, e das quais, ão final do periodo, 21 unidades já haviam
sido vendidas. Com a introdução desses novos modelos em sua
linha de pontes rolantes, a empresa passou a atender, com grandecompetitividade, o mercado de pontes rolantes leves. No linha de
guindastes, já estão sendo comercializados os modelos hidráulicos
com capacidade de 20 e30tonoladas, também projetados inteiramente
pela empresa.

O capital da' empresa, de CrS 673.152.000,00, não foi alterado no
período.

Ferropeçat Villares SA
No período analisado, o receita bruta das vendas de Ferropeças
Villares SA atingiu CrS 525.751.000,00, o o resultado do exercício
CrS 11.238.000,00.

As contas significativas da Demonstração do Resultado dos dois
últimos exercícios, ordenadas a fim de serem compatibilizadas para
efeito meramente elucidativo, são apresentadas o seguir:

31.01.78 31.01.79
Em CrS MilPrejuízo antes dos efeitos da

inflação
Efeitos da inflação sobre o

Capital de Giro Negativo
Correção Monetária Patrimonial
Resultado líquido

(50.973)i

27.421

(23^52)

(17.894)

29.132
11.238

O resultado apresentado por Ferropeças Villares SA. no exercício
analisado, embora não satisfatório, representa um progresso em relação
ao dos exercícios anteriores, o que se explica pelas' medidas corre-
tivas adotadas visando a sua adequação è nova realidade do merca-
do, e, também, pelo melhor desempenho da indústria automobilis-
tica. Todavia, q comportamento dos Índices de inflação ainda fize-
ram com que a incidência dos encargos financeiros, relacionados com
os investimentos realizados, influíssem desfavoravelmente nos resul-
tados.

Na área da produção, entrou em funcionamento a nova fábrica de
anéis de segmento, e concluiu-se a instalação das máquinas opera-
tiizes de usinagem em seu "Lay-out" definitivo.

A empresa envidou esforços no sentido de ampliar sua participação no
mercado de peças originais o de reposição, e manteve a ênfase nos
mercados externos, lendo exportado, no periodo, USS 3,653,000.00
o que representa um .crescimento de 68% em relação ao exercicio
anterior.

No exercício social encerrado em 31.01.79, Ferropeças Villares SA
tevo seu capital social elevado de CrS 170.000.000,00 para CrS
200.000.000,00, conforme deliberação das Assembléias Gerais Ex-
traordinárias de 05.07.78 e 22.09.78, mediante subscrição.

Eletrocontroles Villares Ltda
No periodo de 01.01.78 a 31.01.79 (13 meses), a receita bruta das
vendas de Eletrocontroles Villares Ltda atingiu CrS 250.865.000,00,
e o resultado após o imposto de renda, CrS 106.745.000,00.
As contas significativas da Demonstração do -Resultado dos dois últi-
mos exercícios, ordenadas a fim de serem compatibilizadas para efeito
meramente elucidativo, são apresentadas a seguir:'

31.12.77 31.01.79'.. 
,„ Em CrS MilLucro antes do IR 17.392 152913

Provisão IR 344 45 506Lucro após IR 17.048 107407
Correção Monetária Patrimonial (662)

» Lucro liquido 17.048 106.745

A demanda dos produtos de Eletrocontroles Villares Ltda manteve-se
elevada, e o significativo volume de vendas atingiu CrS 1,06 bilhão,com destaque nos setores siderúrgicos e de transporte de massa.
Quanto a este, devem ser salientados os contratoscom MAFERSA S.A.,
para fornecimento-de: equipamentos eletro-mecânicos e eletrônicos.

tipo "Chopper". 
para controla de tração e frenagem do 132 canos da

linha Leste-Oeste do METRO-SP, e com a Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA, para fornecimento do sistemas elétricos de tração •
controle de 60 trens-unidade.

No desenvolvimento tecnológico, 6 de referir a produção de caixas da
semicondutores para o equipamento tipo "Chopper" do METRO-SP,
atualmente em testes nos carros da linha Norte-Sul da Capital pau-
lista, cujos principais componentes estão totalmente nacionalizados,
bem como o projeto e fabricação, também com tecnologia própria,
de um protótipo de equipamento tipo "Chopper" 

para utilização em
veículos de tração elétrica. E, ainda, merece ser mencionada a implan-
tação da. seção de testes, responsável pelo projeto e fabricação da
dispositivos especiais para testes de circuitos impressos, conversores
para sistemas industriais e caixas de semicondutores.

Eletrocontroles Villares Ltda. investiu em sua área industrial, no pa-
rlodo, CrS 20.000.000,00, ampliando-a para lO.OOOm2.
O capital da empresa foi alterado no período, passando a Cr* ...
10.000.000,00, conforme deliberação dos quotistas, em 30.06.78,
mediante incorporação de reservas.

Villares Wrightson Engenharia Ltda
No período de 01.01.78 a 31.01.79 (13 meses), a receita bruta das
vendas de Villares Wrightson.Engenharia Ltda. atingiu Cr* ...
149.752.000,00, e o resultado, após o imposto de tenda. Cr» ...
31.542.000,00.

As contas significativas da Demonstração do Resultado dos dois últl-
mos exercícios, ordenadas a fim de serem compatibilizadas para eleito
meramente elucidativo, são'apresentadas a seguir:

31.12.77 31.01.7»
Em Cr$ Mil

(11.368) 32.353
6.829

25.524

Resultado antes do IR
Provisão IR
Resultado após IR (11.368)Correção Monetária Patrimonial
Resultado liquido (11.368)

6.018
31.542

No exercício analisado, Villares Wrightson Engenharia Ltda., que sa
dedicava prioritariamente ã área siderúrgica, devido às necessidade*
do 3.- estagio do Plano Siderúrgico Nacional, intensificou sua atuação
em outras áreas, notadamente nos projetos e fornecimentos de ins-.
falações de combate à poluição. Entre as principais contratações, no
periodo, destaca-se a celebrada com Usinas Siderúrgicas de Mina*
Gerais SA. - USIMINAS, de fornecimento de equipamentos para a
linha de decapagem continua, ressaltando que osta foi a. 3.0. linha
de decapagem contratada com a empresa,
O capital da empresa não foi alterado no período.

Villares Indústrias da Basa SA • VIBASA
Prosseguiram as obras de implantação da usina em Pindamonhanga-
ba, cujos investimentos previstos somam CrS 11,6 bilhões, moeda da
janeiro de 1979, constituindo o projeto de maior porte em execução
a cargo da iniciativa privada brasileira, Para permitir a execução do
projeto da usina, houve, no periodo, o lançamento público de ações
e debêntures conversíveis, no montante de CrS 718.000.000,00, numa
operação com a garantia, do subscrição de um "pool" de institui-
çoes financeiras, formado por-Unibanco-Banco de Investimento do
Brasil S.A., Banco Itaú de Investimentos S.A,, Banco de Investi-
mentos Lar Brasileiro S.A., e Open S.A. - Corretora de Câmbio a
Valores Mobiliários. A usina,, com 150.000 m3 de área construída,
será a maior, no Pais, de fundidos e forjados de grande porte, a
produzirá peças fundidas de aço de até 180t de peso acabado, peçasforjadas de aço do até 180t de peso acabado, cilindros de laminação,
de ferro ou aço, de até 150t de peso acabado e barras laminadas a
forjadas de aços especiais.. Utilizando o processo de solda poreletro-escória, produzirá também'peças forjadas ou fundidas, ou
combinações de ambas, de até 320t de peso acabado. São estes
produtos de grande importância para a economia nacional que per-mitirão'significativa substituição de importações destinadas a in-
dústrias siderúrgicas, de construção naval, de construção de usinas
hidroelétricas e termonucleares e as indústrias mecânicas pesadasem geral. No exercício sob análise, as obras civis da usina adianta-
ram-se expressivamente, tendo sido consumidos 150.000 m1 da
concreto com os edifícios e fundações dos equipamentos. Foram
concluídos os edifícios de modelação, almoxarifado, manutenção cen-
trai, e o edificio da forjaria. Os demais prédios, destinados a aciaria,
fundição de aço, fundição de ferro, laminação, usinagem pesada a
usinagem de cilindros, encontravam-se, no final do periodo, em
avançado estágio de construção, prevendo-se sua conclusão, para o
exercício ora em curso.

Iniciaram-se, no período analisado, os trabalhos de montagem dos
equipamentos produtivos, sendo que, em 31.01.79, a prensa de for-
jamento do 6300/8000) estava montada e operando experimental-
mente, e havia sido concluída a montagem do pipe-rack" para todos
os prédios produtivos. Iniciou-se, ainda, a produção de modelos parafundição, deslacando-se, entre outros, os das palhetas diretrizes,
cintas, cubos e pás fixas para rotores, destinados às turbinas elétricas
para Itaipu.

• Foram investidos nesse projeto, no período, CrS 5,7 bilhões, em moe-
da de janeiro de 1979, elevando para CrS 8,6 bilhões, em moeda d»
janeiro de 1979 o totel já aplicado até 31 de janeiro de 1979.

No exercício social encerrado em 31.01.79, Villares Indústrias de Basa
S.A. - VIBASA teve seu capital social elevado de CrS 1.104.000.000.00
para CrS 3.366.000.000,00, conforme deliberação das Assembléias
Gerais Extraordinárias de 08.06.78 e 31.10.78, mediante subscrição.'

Outras Atividades
' Em outubro de 1978 foi criada a Interlagos Corretora de Seguros
Sociedade Civil Ltda., subsidiária de Indústrias Villares SA, paraatender às empresas Villares, prestando-lhes assistência técnica
mais intensa.

Florestadora Perdizes Ltda., com atividades florestais e agropecuárias
no Estado de Minas Gerais, adquiriu, no exercicio, duas áreas con-
frontantes com as que já possuía no município do Santa Juliana,
que lho permitiram executar o Projelo Florestalde 1978, e que serão
utilizadas nos futuros projetos. Nesse exercício foram plantadas3.667.000 árvores "pinus", o que eleva d número de árvores já plan-tadas para 12,4 milhões de pés. Atenção especial está merecendo a
drenagem e sistematização das várzeas, para ampliar a área agrícola
e incrementar a produtividade.

Cia. Agropecuária do Rio Jabuti prossegue na diversificação de suas
atividades, tendo concluído plantação experimental de seringueiras
e aumentado a área plantada com pimenta do reino. Nas pastagens
prosseguem as experiências com espécies diferentes de leguminosas
e gramineas, objetivando-se encontrar e selecionar variedade mais
ariaDtáveis à região.
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S*d« a Otvilto Elavadores
Avenida InmiUfjoi, 445»
Sao Paulo • SP
CEP-'Meai
S«tor dl M nii. , | .
HuiAloiumifoLevi, 202
Slo Paulo. SP
CEP-01520

Indústrias Villares SA
c.ac.«i.4eo.7aj/oooi-65.
Auditores finemos Indspendentei
Arthur ArwJeiitn S/C

Balanço Patrimonial

Relatório da Admlnlitreçlo
S«nlV3(M Ac' XI si ti:

Cm cumprimento i disposições aitirutirlll a 1*0*'». i Administração da
INDÚSTRIAS VILLARES S A submoti» * apreciação de V. Sm. o Balanço Pa-
tfimonlil • a raWGtrYI Demonstração do nesuludo. « demonstrações dai
Mutações no Patrimônio Liquido a du Ordens • Apkaçôes do Racursos,
acompanhados dal Nolai [ipi.cai.vai, btni como o parucef favofnvol doi
AiKiioim Externos Independentes, documentos estes rafarontas ao exercf*
cio eooal encerrado tm 3t do larwro de 1070. A piopoita O» üuluuuçSo do
resultado \\ se encontra consiíjnadfl nu domonsira;6es fmancoirns, tendo o
dividindo proposto lido calculado na tu» di Oíi (seis por cento) sobre o
cipitil iocuj! tv.it» lomido ao Oividondo antedpado da 6% (sen por conto)
perfaz o total da 12'* (doze por canto) io ano. Neste mesma data • em
separado aitamoi divulgando um lelatôno qua abrange at atívididai du
empresas ViUarai, atinente a idêntico peilodo a no qual V. Sas, enconirario
pormanoili icbra o andamento das atividades lociiu.

Colocemo-noi A disposição da V.Sai, pira pteitlf quiisq-jsr ascliriot*
mantos qua forem julgados necessários.

IloPluto, 11de abril da 197t

A Admlnlstraele)

Ativa
Clrcutinta

Disponibilidades
Créditos
Ettoques
Vatofos « Bens
Deipeias Antocipsdii

Hniliiívot a Longo pnift
Créditos
Valores a Usfi»

Permanenta
Inveitimentos
Imobilizado Lfquido
Diferido Líquido

tJ7.SU
247.209
4I1.S37
B42M

B70738

¦¦«8
2750451
1.002084
JlíS

¦ffaBBaâaBBBDTSa&âViaâaVH
uSk\mmum»muna\vmmu\mBk

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em CrS 1.000,00)

Passivo
Circulante

Fornecedoras
hituutçôai Financeiras
Impoitoi a Tinas ¦ nocoihsr
Folhai da Pagamento * L nctigot
Antttopiçõas da Clientes
Participações Estatutárias
i ;.:¦-¦' i a Pagar
i'í . '. i para Custoi a tncontr
Outiai EugibiVdadii

fcVglval a longo Priio
i. .t'..-' ti Financeiras
Provisão, p/lmpotto da Renda
Outrai t > j :.-!¦.;(«

Resultados da E «arcfdoi Futures
Lúcio iinbuivel it parceln

eontratuiii racibidis

Patrimônio liquido
Caprul
ReierviideCepitil
Reiervis de Lucros
Reiervis da lucros a Reiflzsr
lucros Acumulados

23O0OO

Oemonitrecio do Itoiultado do Exercida

Receita Qruu dai Vondis a:;or. ;ot
Tnbuios
Custo dos Produtos a Serviços Ventídos
lucro Bruto
Deipesis com Vendai
Mandas Financeiras e Monetiriii 11; '.-. i
Gastos Gerus a Depreciações a Amorbtaçoei
Avaliação da Investimentos
Outras Rendas Operacionais Uqukjil
Lucro Operacional
Rendai Nio Operacíonaíi LTquJdaa
Ccreçao Monetária do Balanço
Resultado Antas do f R. a f'afl d| ¦,'.¦
i . ¦ para Imposto da Rende
Raiuitsdo apôs 111, antes das Pirtrclpicôaa
Participações Estatutárias
Lucro Liquido do Exarcfctaj

OeitSnaçlo do Resultado
Reserva Compuliõne
Reserva da Lucros a Rellliir
DMdandtM
Saldo

Lucro por Açlo

2.101010
323497

1 niiwirJfSi
t 10844)

5003
I 400.785)

151.537
lua»

Oilgon»» Apllcsco» da Rocuno»

Origine
Lucro Liquido do Eiarcldo
ViibisfíaoMoniUrm
Recunoi da Tercoiioi

ApllcatOaa
Oi-vidandoa
Aumento dos Investimento!
Aumento do Imobiiuado
Vencimonioi do Eaiglvel a Longo P/i;o
Outras Apticaçoei

43H1V12
:aiw

12374
—1R221

6I3.J3U
Ji5r,!Oflj Vailaclo no Circulam»
J_.io:ooi

21.043
207.379

73.350

430802

Cr» 0,7»

Mutacot» no Patrimônio Uquido
No Inldo do aiercftio
AvatiaçJo d* Investimento rJofnWo do ixircftíi)
Lucro liquido do ExtrdcJo'
Comçoea MoneUrus
Dividendos
No finsl do axercldo

1.223061
411.747
438 BÍ2
7S5.357'IMy

4 78331» 4 2B3313

Sada
Avenida Interligai, 4455
SJo Paulo -SP
CEP- 04031

Indústrias Villares SA e Controladas
Auditores Entornai Independentes
Anhur Andorsan S/C

Balanço Patrimonial

Síntese1 das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em CrS 1.000,00)
Oamonstraoio do Rotultado do Exercido Orlgon» a Ap.l!c4c6o» da Recurso»-

RlUtóiIo da AdmlnUtf açla

fanhotas Acionistas:

Em cumprimento a disposições «statutáiiss a legils, a AdmínistnçSo da
INDÚSTRIAS VILLARES SA suumate 6 spreciaçáo da V.Sas. o Balanço Pa-
trimonial Consolidado aiis raspocttv9s domonstraçoes do Resultado, do Lu-
cos Acumulados a das Origens • Aplicações da Recursos, acompanhados
das Notas Explicativas, bem como o parocer favorável dos Auditores Externos
Independentes, documentos estes referentes ao exercício social encerrado
•m 31 de janeiro de 1979. Nesta mesma data o em soparodo estamos divut*
gando um relataria que abrange as atividades das empresas Villares, atinente
a idftntico porlodo e no qual V.Sas. encontrarão pormonores sobre o anda-
minto das atividades sociais.

Colocamo-nos è disposição da V.Sas. para prestar quaisquer esclareci-
mantos julgados necessários/

«o Pauto, 19 d« abri! da 1373

A Administração

Ativa
Circulam»

Oisponibilidiuaa
Créditos
Estoques
Valores a Bens
Despesas AnteDpadaa

Realliável a Longo praza
Créditos
Valores a 6eni

Parmanonta
Investimentos
Imobünado Liquido
DiffKrda Liquido
Imposto da Renda s/Lucrol

Não Resiiudos

Paulvo
Circularia

1.073 610 Fornccedorei
1.693.373 Instituições Financeiras
2.233 050' Impostos a Taxai a Recofhir

299.595 Folhas da Pagamento a Encargot
___44_222 Contas o Sarviçoi a Pagar
. BSLSSa Antecipaçflei da Cliente*

RovaitiesaPagar
Provisão pata Custos a Incorrer

20.123 Participações Estatutãrilt
. 287.G50 Dividendos a Pagar
u 307 .'J73, Outras Exig bilidadea

Exlglvel a Longo Prezo
31.562 Instituições Financeiras

10.930.E04 Provisão p/Imposto do Renda -
745.973 Outras Exigibilidade» *

_ 105 517 Raiultadoi de Exarcícloi'futuroa
3SEHI Luc'°alfiOU,V81 *> parcalai

contratuais recebidas''
Outros

(ntareisea mlnoritirioi

Patrimônio liquido
Capital
Reservai da Cepiul
Reservas da Lucros
Reservas da Lucros a

Realizar
Lucros Acumulados

¦WWffl

745379
«4S3B2
234.579
J1B.963
205.053
121,394
05.422

293.754
05.401
B9.067
M691

¦ •2.90'j395

0401012
343.103
22Ja

0707 719

433.900-, im

e27'.967
741.943

1.059.490

207.329
103 871

2.743.-355

17400900

Receita Bruta dsi Vendas t Sarvfçoi
Tributos
Custo dos Produtos a Serviços Vendidos
Lucro Bruto
Daspesas com Vendas
Oespesas Financeiras a MonetáiUi Liquida'*
Gastos Gerais o Depreciações a •Ãmortiuçoea
Avaliação do Investimentos
Outras Rendas Operacionais Uquidll.
Lucro Operacional
Despesas Nio Operacionais

Líquidas
Correção Monetâris do Balanço
Rosultado Antes do I.R. a Partiopaçoet
Provisão para Imposto do Renda
Resultado após I.R., antes das Particlpaçoat
Participações Estatuarias
Lucro Antes'da Participaç|o;iViÍnoritÍria
Partxipaçâo Minàritãria
Lucro Liquido do Exercido

Destínaçfiodo Resultado
Reserva Compulsória.
Reserva do Lucros a Realizar
Dividendos
Saldo

liBtrJ.porAcirj

0.359.570
035.304

I 320ÍÜI
I 203.907)
(t.333.7381

3.793~&
I 13.1401

280 074
1.072.480

, I 300 8311m.iis
.1 65 4611' 706, IST

I 234.7151"•"~4TT:445

21.943'207.379
• 75.358
106 821*' '411,449

CrJO.03'

Origina
Lucro liquido do Exercido
Verbas Nio Monetárias'
Variação da Participação Minoritiria
Ricurioi da Terceiro*

Apllciçois
Dividendo*
Aumento doa Investimento*
Aumento do Imobilizado
Aumento do Diferido
.Vencimentos do Exiglvel a Longo Praio
Outras Aplicações

Virliçlo no Circulam*

Demonstração Consolidada da Lucro» Acumulado»
No Inicio do exercido-

Lucro Liquido do Exarcldo

Destiruçlo do Resultado
Reserva Compulsória
Reserve da Lucros a Reaüiir
Dividendos

No final do exercido

Companhia Abana
Registrada na Comissão d*
Vilares Mobiliários

Sad»
Av. do Estado. 8110
Sâo Paulo - SP
CEP-01513

Usina
Av. Or. Ramos da Azovodo, 133
Sio Caetano do Sul • SP
CEP ¦ 09500

Relatório da Adminiitraçao

Senhoras Acionistas:"

Em cumprimento a disposições estatutárias e legais, o adminístraçcio da
AÇOS VILLARES S.A. submeto á apreriacâo de V.Sas. o Balanço Patnmonial
• a respectiva Demonstração do Resultado, as demonstrações das Mutações
no Patrimônio Liquido o das Origens a Aplicações de Recursos, acompanha-
dos das Notas Explicativas, bom como o parecer favorável dos Auditores Ex-
temos Independentes, documentos estes referentes ao exercício social en-.
cerrado em 31 de janeiro de 1979. A proposta da distnbuição do resultado já
sa encontra consignada nas demonstrações financeiras, tendo o dividendo
proposto sido calculado na base do 6% Iseis por cento) pro-rata sobro o ca-
pitai social que somado ao dividendo antecipado de 6% (seis. par conto) per-
faz o total da 12% (doía por cento) ao ano. Nesta mesma data em separado

_estamos divulgando um rejatõrio qua abrange as atividades das empresas'
Vilares, atinente a idêntico período o no qual V.Sas. encontrarão pormenores
¦obre o andamento das atividades sociais.

Colocamo-nos á disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclared*
piemos qua forem julgados necessários,

*0o Paulo. 19 da> abril d* 1979

A Administração

Aços Villares SA
CO C. SO.eS4.B10/0001.74
Auditoras Externos Independente*
Arthur Andorsan S/C

Balanço Patrimonial

Ativo
Circulante

Disponibilidades
Créditos
Estoques
Valores o Bens
Despesas Antecipadas

Realizável a Longo Prazo
Créditos
Valoroso Bens

Permanente
Investimentos
Imobilizado Liquido
Diferido Liquido

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em CrS 1.000,00)

¦12.321
I39KB1

1.019.137
1.152.755
5SS

¦3 711074

Passivo
Circulante

Fornecedores
Instituições Financeiras
Impostos e Taxas a Recolher
Folhas de Pagamento o Encargo*
Participações Estatutárias
Dividendos
Contas e Sorviços a Pagar
Outras Exigibilidades

Exlglvel o Longo Prazo
Instituições Financeiras
Provisão p/Imposto de Ronda
Outras Exigibilidades

Patrimônio Liquido
Capital
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

Demonstração do Resultado do ExorcfdO

158.217 Receita Bruta das Vendas
1B9.354 Tributos
123.364 Custo dos Produtos Vendidos
69.266 Lucro Bruto
18.549 Despesas com Venda)
46.312 Despesas Financeiras e Monetárias Líquida*
31.192 Gastos Gerais o Depredações o Amortizações
¦15099, AvaliaçSo de Investimentos

_fi£L253 Outras Rendas Operadonais Liquida»
Lucro Operacional

462.263 Despesas Nao Operadonais Liquidai
68.190 Correção Monetária do Balanço

.... 4Q3. Resultado Antes do I.R. o Panidpaçõe»
5.'n -if.l. Provisão para Imposto do Renda

Resultado apôs I.R., antes das Partídpaçfle*
Participações Estatutárias
Lucro Liquido do Exercido

Destinaçõo do Resultado
Reserva Compulsória
Dividendos
Saldo

2.447.852
381.323

1.145817
920.707

I 32.9551
I 78.246)
( 400.695)

3.195
3 8-19

420.655
I 19.231)
I '3B.142)
, 2653ST
( 76038)

Orlgon» e Aplicações da Recursos

Origens
Lucro Liquido do Exercido
Verbas Não Monetárias
Realização da Capital
Recursos de Terceiros

190.244
( 18 649)

8.533
84.575
78.535

171.693
380.718
200.689
288657

Aplicações
Dividendos 84.575
Aumento dos Investimentos 481.735
Aumento do Imobilizado 258.770
Vendmcntos do Exigivel a Longo Prazo 135.780
Outraa Exigibilidade» 28 596

9B9450

Lucro por Ação Cl» 0.25

Variação no Circulam* , 52.503

MutoçSes no Patrimônio Liquido
No inicio do exercício 1,306.937
Avaliação da Investimentos do inicio do exercida 68.109
Aumento de Capital 200.883
Incentivos Fiscais a Siderúrgica» 76.226
Lucro Liquido do Exordcto 171.695
Correções Monetária* 758.879
Dividendos t 84.575)
Ouliaa am
tio Imal do «noiclcio 7 498 810

Sede
Av.doEslado, 6118
São Paulo - SP
CEP-01516

Aços Villares SA e Controladas
Auditores Externos Independentes

¦ Arthur Andersen S/C

Balanço Patrimonial

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em Cr$ 1.000,00)
Demonstração do Resultado do Exercício Origens e Aplicações do'Recursos

(tetatõrio da Administração

Sanhores Acionistas:

Em cumprimento a disposições estatutárias i» lega'3, a Administração de
AÇOS VILLARES 5 A. submete à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial
Consolidado o as respectivas demonstrações de Resultado, de Lucras Acu-
mulodos e das Origens o Aplicações de Recursos, acompanhados das Notas •
Explicativas, bem como o parecer favorável dos Auditores Externos Indepen-
dentes, documentos estes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
Janeiro do 1979. Nesta mesma data o em separado estamos divulgando um
relalõrio que abrange as atividades das empresas Villares, atinonte a idêntico
período e no qual V.Sas. encontrarão pormenores sobre o andamento das
atividades sodais.'

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclareci-
mentos julgados necessárias.

Uo Paulo, 19 da abril do 1979

A Administração

Ativo
Circulante

Disponibilidades
Créditos
Estoques
Valores o Bens
.Despesas Antecipadas

Passivo
Circulante

644.168 Fornecedores
705,207 Instituições Financeiras
629.174' Impostos e Taxas a Recolher

55.310 Folhas da Pagamento o Encargos
5.044 Participações Estatutárias

m 2.038.903. Dividendos
Outras Exigibilidades

367.7321
242.6151
125.359
78.147
18.549
46312

165.302

Realizável a Longo Praio
Empiesas Assodadas
Valoies e.Bens

Permonente
Investimentos
Imobilizado Liquida
Diferido Liquido

12.321
,141.223

65.815
8.395.347

380 011

Exigivel a Longo Prazo
Instituições Financeiras
Provisão p/Imposto do Renda
Outras Exigibilidades

Interesses Minoritários

Patrimônio Liquido
Capital
Reservas de Capital
Reservas do Lucros
Lucros Acumulados

1.044,01 R

4.844219
78.947

4Q4_
4.923.570

2572.141

Receita Bruta das Vendas
Tributos
Custo dos Produtos Vondidos
Lucro Bruto t '
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras a Monetárias Liquida»
Gastas Gerais a Depreciações o Amortizações
Avaliação do Investimentos
Outras Rendas Operadonais (líquidas
Lucro Operacional
Despesas Não Operacionais liquida*

•Correção Monetária do Balanço '
Resultado Antes do I.R. c PartidpaçÕei
Provisão para Imposto de Ronda
Resultado epõs I.R., antes.das PartiDpaçõos •
Participações Estatutárias
Lucro Antes da Participação Minorilâri*
Interesses Minoritários
Lucro Liquido do Exercício
Destinaçáo do Resultado

Reserva Compulsória
Dividendos
Saldo

2.434.914
380.790

1.140.177
913.947

1 32.060)
( 78.074)
( 402.05B).

3.189
Í1984

413.928
( 19.258)
I 136.290)

258.3Ü0
t 72969)

165.411
I 16.549)

166.862
I . 3)

mmi 160.659.

8.585
B4'.675

. . 73.699

Origens
Lucro Liquido do Exercido
Verbas Não Monetárias
Realização da Capital
Recursos de Terceiros

Aplicações
Dividendos
Aumento dos Investimentos
Aumento do Imobilizado
Outras Aplicações

Variação no Circulanta

Demonstração dos Lucros Acumulado!
No inicio do exercício
Lucro Liquido do Exercido,

apôs minoritários'
Destinaçáo do Resultado

Reserva Compulsória
Dividendos

No final do exercido
Lucro por Açáo

HHH HfiEkTO

Equipamentos Villares SA
iad. o Fábrica -Fabrica 2
Av. Senador Vergueiro, 2000 Rodovia Manoel do Abreu, Km. 4,5
•Sio Bernardo do Campo - SP Araraquaia - SP
CEP-Q9700 CEP 14B0O

Fábrica 3
Rua Américo Biasjlicnse. 1729
Araraquara - SP
CEP• 14B0O

Relatório da Administração

SenhbVjs Acionistas:

Em cumprimento a disposições estatutárias e legais, a Administração da
fOUIPAMENTOS VILLS.RES S.A. submele,'. aprociaçSo d» V.Sas. o Balinço
Patrimonial e a respectiva Demonstração do Resultado, es demonstrações
das Mutações no Patrimônio Liquido o das Origens o Aphcaçõos de Recur-
sos, acompanhados dns Notas Explicativas, bom como o parecer favorável
dos Auditores Externos Indopendontos.documcntosestos referentes ao oxer*
eleio social encerrado em 31 de janeiro de 1979. A proposta de distribuição
do resultado já se encontra consignada nas demonstrações financeiras, tendo
o dividendo proposto sido calculado na base de 6% (seis por cento) sobre o
capital social. Nosta mesma data o em separados estamos divulgando um
relatório que abranga as atividades das empresas Villares, atinente a idêntico
periodo c no qual V.Sas. encontrarão pormenores sobre o andamento das
atividades sociais.

Colocamo-nos & disposição do V.Sas. para prestar quaisquer esclared-
mintos que focem julgados necessários.

8. Bernardo do Campo, 19 de abril de 1979

A Administração

C.G.C. 47.287.764/0001-44
Auditores Externos Indepondentes
Artur Andersen S/C

Balanço Patrimonial

Ativo
Circulanta

Disponibilidades
Créditos
Estoques
Valores o Bens
Despesas Antecipadas

Realizável a Longo Prazo
Créditos
Valures e Bens

Permanente
Investimentos
Imobilizado Líquido
Diferido Liquido

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.i1.79 (Em CrS 1.000,00)
Demonstração do Resultado do Exercício

Passivo
Circulanta

71.864 Fornecedores
421.702 Instituições Financeiras

1.086391 Impostos e Taxas a Recolher
41.634 Folhas de Pagamento e Encargo*
7.822 Royalties a Pagar

_1.629.4131 Contas e Serviços a Pagar
Participações Estatutárias
Dividendos a Pagar
Provisão para Custos a Incorrer
Outras Exigibilidades

42.409
16436 Exlgfvel a Longo Prazo
5B.B45 Instituições Financeiras

Provisão p/Imposto de Renda
Outras Exigibilidades

47B Resultados deExercIcios Futuros
2.551:223 Lucro atribuível às parcelas

309.527 contratuais recebidas
2.861.228

Patrimônio Liquido
Capital
Reservas de Capital
Reservas da Lucros
Reservas de Lucros aRealirar'
Lucros Acumulados

4S494B0

333.293 Receita Bruta das Vendas e Serviços
134.969 Tributos
32.382 Custo dos Produtos a Serviços Vendidos
80.954 Lucro Bruto
57.192 Despesas com Vendas
67.246 Despesas Financeiras o Monetárias Líquidas
7.647 Gastos Gerais o Depreciações o Amortizações

40.389 Outras Rendas Operacionais Líquidas
. 805.000 Lucro Operacional

22.107 Despesas Nóo Operacionais Líquidas
1.'jH7.179i Corroçáo Monetária do BalançoResultado Antes do I.R. a Participações
1.111 663 Provisão para Imposto do Renda

129.231 Resultado apôs I.R., antes das Participações
1.803, Participações Estatutárias

t.242.697 Lucro Liquido do Exercício

Destinaçáo do Resultado
.. .150.000 Reserva Compulsória

Reserva da Lucros a Realizar
Dividendos

673.152' Saldo
600.834

41.696
228.500 Lucro por AçSo

15.42B
1.559.610

4.349.488 '

2.693.739
128.083

1.834.349
•' 036.307
I 252.7831
I 160.4461
I 349.674)

11.292
184.69tf

( 9.094)
274.782
450.384

„(m 143.456)
306>)2B_

I 7.647)
299.281

14.964
228.500
40.389
15.428

299.281

**¦***¦*****¦

Origens e Aplicações de Recursos

Origens

———

Sede
Av. do Estado. 6118
Sáo Paulo-SP
CEP-01516

Fábrica
Rua Garcia Lorca. 105
Sâo Bernardo do Campo * SP
CEP-09700

Rátatõrlo da Administração

¦Senhores Acionistas:

Em cumprimento a disposições estatutárias e legais, á Administração de
PERROPEÇAS VILLARES S A.submete a apreciação de V.Sas. o Balanço Pa-
trimonial e a respectiva Demonstração do Resultado, as demonstrações das
Mutações no Patrimônio Líquido a das Origens e Aplicações de Recursos,
acompanhados das Notas Explicativas, bem como o parecer favorável dos
Audttorc3 Externos Independentes, documentos estes referentes ao exerci-
do social encerrado em 31 de janeiro de 1979. Nesta mesma data a em
separado estamos divulgando um relatório que abrange as atividades das
empresas Villares, atinento a idêntico período o no qual V.Sas. encontrarão
pormenores sobro o andamento das atividades sedais.

Coiocamo-noí à disposição do V.Sas para prestar quaisquer esclareci-
mantos que forem julgades necessários.

Slo Paulo. 19 do abril de 1979

A Administração

Ferropeças Villares SA
C.G.C. 59.105.155/8001-35
Auditores Externos Independentes
Prico Waterhouse Auditores Independentes

Balanço Patrimonial

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em CrS 1.000,00)
Demonstração do Resultado do Exercido

Ativo
Circulante

Disponibilidades
Créditos
Estoques
Valores o Bens
Despesas Antecipadas

Ptoallzável a Longo Prazo
Valores e Bens

Pormanenta
Investimentos
Imobilizado Liou ida
Diferido Liquido

Passivo
Circulante

9.663 Fornecedores
126.766 Instituições Financeiras
75.202 Impostos a Taxas a Recolher
3.669 Folhas de Pagamento e Encargos

_ 1.172 Contas e Serviços a Pagar
216.472 Outras Exigibilidades

Exlgfvel a Longo Praio
B t6 497 instituições Financeiras

Outras Exigibilidades

1.017 Patrimônio Liquido.
341.080 Capital

,„ 10.650 Reservas
; 352.7J7

103.253
355

, 1,06 6.13

Receita Bruta das Vendas 825.751
Tribulos 81.630
Custo dos Produtos Vendidos -3MJÂZ.
Lucro Bruto 158.339
Despesas com Vendas (21.710)
Despesas Financeiras a Monetáriai Líquidas ( 66.161)
Gastes Gerais e Depredações e Amortizações .1,89798)
Prejulio Operacional í 19.330)
Rendas N3o Operacionais Líquidas 1-436
Correção Monetária do Balanço _29.122.
Lucro Liquido do Exercido ¦_,} !í?:í3_

Lucro por AçSo

5P571B

Origens e Aplicações .do Recursoi

Origens' Lucro Lfquido do Exercido
Verbas Não Monetárias
Realização de Capital
Racursosde Terceiros

Aplicações
Aumento das Investimentos
Aumento do Imobilizado
Aumento do Diferido
Aumento do Realizável a Longo Prsro
Outras Aplicações

Variação no Circulante
Mutações no Patrimônio Liquido
No inicio do exercício
Aumento de Capital
Lucro Liquida do Exercido
Ccrreçôos Monetárias
No fmat do exercício

^^iJ^timtKimiwai^wmmsiiMaiiiiuufimt^ ntw—e-— ¦—"¦" " *

Villares Indústrias de Base SA - VIBASA (Em fase pré-operacional)
Companhia Aberta
Registrada na Comisslo
d* Valores Mobiliários

Sede
Avenida Intertagos, 4455
SSo Paulo - SP
CEP-04661
Usina
Estrada antiga Rio-S Paulo. Km. 161
Pmdamonhangaba * SP
CEP- 12400

C.G.C. 47.247.069-0001.88
Auditores Externos Independentes
Arthur Andersen S/C

Balanço Patrimonial

Síntese das Demonstrações Financeiras de 31.1.79 (Em CrS 1.000,00)

Relate*Io da Admlniitraçlo

Senhores Adchistas:

Em cumprimento n disposições estatutárias e legais, a Administração de
WllARES IM0ÚSIRUS DE BASE SA ¦ V19ASA. sutmeto a aprscaiio da.
V-Sas. o Balança Patrimonial e 3 respectiva Demonstração dos Efeitos Inlla-
cionáriüs 8 das.TransaçÔBS Evèntuárs, as demonstrações rias Mutações no
Patnmônio Liquido e das Origens o Aplicações de Recursos, acompanhados
das N'otas E*p'icati.a». bem como o parecer lavorévei dos AuditoieS Externos
Independentes, documentos estes referentes ao e«ercicio sooal encerrada
•m 31 de janeiro de 1979. Nesta mesma da:a a em separado estamos divul-
¦jando um reiatário que abrange as at.vidades das empresas Wtares, atinente
* idêntico período e no qual V.Sas. encúntra'5o poimenores sobre o anda-
mento das atividades sociais.

Colocamo-nos a disposição de V.Sas cara fj"»s!af quaisquer esdared-
mentos quo forem julgados necessários.

Sio Paulo. 19 da abril da 1979

A Administração

Ativo
Circulante

Disponibilidades
Créditos
Estaques
Valores e Bens

Realizava) a Longo Prazo
Vabrese Bens

Permanente
Investimentos
Imobilizado Liquido
Dttendo Liquido

564.303
78 987
6285

&222
-S.5--.y47.

1S31

Passivo
Circulante

fornecedores
Instituições financeiras.
Impostos e Taxas a Recolher
Folhas de Pagamento e Encargos
Serviços e Pagar
Outras Exig<b'l.cladet

Exigivel a Longo Prazo
Instituições Financeiras
Previsão p/Impcsio da Renda
Outras Esigibiiidades

Patrimônio Líquido
Cantai
Merw A Rsat'zar
Rc;>"vasa«C3pit.i!

Demonstração dos Efeitos InflacionSrlos • dai Transsçõe»
Eventuais

655 192
593.705

6135

Receitas
216 243 Correção Mcnstâna do Balanço

53.261 Menos: Vanações Cambiais a Monetárias
1.934 Outras
8881

73 562
, 11335 Despesas

370 2;5 Gastos Gerais
Outras

4.331.951
10.757
J_ Saldo

4 332.709
PrcvisSo para Imjcsto de Renca

3.366000
661735 Saldo am 31/1/73

. St5.409.
3 520 17A CorreçSa Monetária do Sakio

8 233159 Saldo em 31/1/79

23.832
1076

23 953

I 10757)
21.907
3.165

11®.

Origens » Aplicações do Recursos

Origens
Verbas Nio Monetárias
Realização de Capital
Recursos da Terceiros

Aplicações
Aumento do Imobilizado
ReCassificaçào do Diferido
Outras Aplicações

Viriaçlo no Circulante

Mutações no Patrimônio Uquido
No inlc:0 do exercido
Aurr.enta de Captai
Cc-oçáes Monetárias
Moi.nat do eiarciaa

I 8.585)-
I 84.575)asa-

Lucro Lfquido do Exercício 299.281
Verbas Nío Monotárias 131.083
Recursos de Terceiros . 404.241,

834.6051

Aplicações
Dividendos 40.389
Aumento do Imobilizado 764.912
Aumento do Diferido ' 97.301
Aumento do Realizável a Longo Prazo 40.116
Redução doa Resultados do Exercícios
Futuros 47.597

Vencimentos do Exigivel a Longo Prazo , 100.701
1.091.016

VatiaçSo no Circulanta f 256411)

Mutações no Patrimônio Uquido
No inicio do exercido 751,303
Reversão de Rosorvas ( 3.905)
Lucro Líquido do Exercício 299.281
Correções Monetárias 553.320
Dividendos J 4Q 389)
No fmal do exarcldo jj552a£

11.238
I 1.663)

30.000
1 555

41.130

103
S.13S

11.022
4.990
áU
21.664
19 466

107.293
30.000
11.238

137190
2B5.727

P5°79

851.909-
1.864.765

603502.
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N.° 26/79
O Presidenta do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas

atribuições legais a na conformidade do qua dispõe a lei n.9
177.?, d« 22 de dezembro da 1952, lendo em vista deliberação
do Conselho Monetário Nacional,

IESOIVIi

Ari. 1.9 — Acolher registros de "Declarações de Venda" re-

letivas i exportação de café verde, da variedade "Robusta Co-

nillon", do tipo 7/8 (selo/oito) para melhor, pelos portos do Rio

de Janoiro (RJ), Vitória (ES) e Salvador (BA), a partir de 1B de

maio de 1979, para embarques dessa data até 31 de agosto de
1979, inclusive, ao Preço Mfnimo de Registro por libra-peso, de

US$ 1.35 (um dólar e trinta a cinco centavos) ou o equivalente em

outras moedas.

Ari. 2.9 — Fixar as seguintes quotas da contribuição, sobre

a exportação de café verde, da variedade "Robusta Conillon", do

tipo 7/8 (sele/oito) para melhor, para as operações cujos regis-

tros venham a ser acolhidos pelo Instituto Brasileiro do Café, a

partir de 18 de maio de 1979, inclusive:

I - PARA EMBARQUES DE 18 A 31 DE MAIO DE 1979

• US$ 70,00 (setenta dólares) ou o equivalente em outras

moedas, sendo:
Parcela "a" - US$ 60,00 (sessenta dólares);
Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

|| à PARA EMBARQUES DE 01 A 30 DE JUNHO DE 1979i

US$ 75,00 (setenta e cinco dólares) ou o equivalente em ou;

tras moedas, sendo:
Parcela "a" - US$ 65,00 (sessenta e cinco dólares);
Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

III - PARA EMBARQUES DE 01 A 31 DE JULHO DE 1979:

US$ 80,00 (oitenta dólares) ou o equivalente em outras

moedas, sendo:
Parcela "a" — US$ 70,00 (setenta dólares);
Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

IV - PARA EMBARQUES DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 1979:

US$ 85,00 (oitenta e cinco dólares) ou o equivalente em ou-

tras moedas, sendo:
Parcela "a" - US$ 75,00 (setenta a cinco dólares);
Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

Parágrafo Único: As quotas de contribuição mencionadas neste

Artigo serão pagas da seguinte forma:

a) as parcelas 
"a", de acordo com a regulamentação cambial

vigente;

b) as parcelas 
"b", mediante depósito, até 48 horas da data do

registro da venda, de seu contravalor em cruzeiros, 4 taxa de

cambio declarada, entendido que a aludida importância não

será devolvida mesmo que a "Declaração de Venda" venha a

ser cancelada, por qualquer motivo.

Art. 3.° — Estender às operações de cafés da variedade "Ro-

busta Conillon", registradas a partir de 18 de maio de 1979, para

embarques até 31 de agosto de 1979, inclusive, os benefícios

da Resolução n.9 15/79, de 06 de abril de 1979, observadas as

alterações constantes do Artigo 1.9, das Resoluções n9j 18/79 e

21/79, de 27 e 30 de abril de 1979, respectivamente.

Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques no

periodo de que trata este Artigo, a garantia cobrirá a diferença

entre o Preço Mínimo de Registro no dia do registro e o Preço

Mínimo no dia do embarque, assim como a diferença entre o

Preço Mínimo no dia do embarque e o Preço de Registro no tri-

gésimo die a contar da data do embarque, inclusive.

Art. 4.9 — Manter inalteradas todas as demais disposições so-

bre a exportação dos cafés da variedade "Robusta Conillon", que

níd colidirem com as da presente Resolução.

Brasília (DF), 17 de maio de 1979

OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
Presidente

Safra de cacau de 78/79
fecha com crescimento de
8,6% em relação a 77/78

Salvador — A produção de cacau relativa à sa-
ira 1978/79, cujo movimento se encerrou cm 30 de
abril último, atingiu 4 milhões 328 mil 417 sa-
cos — cerca de 260 mil toneladas — apresentando
um aumento de 8,6% sobre a safra anterior, segun-
do dados fornecidos ontem pelo presidente da Co-
missão de Comércio de Cacau da Bahia, Sr Gabino
Kruschevsky.

De acordo com o levantamento, manteve-se a
tendência das últimas três safras, com maior pro-
dução na safra têmpora (2 milhões 524 mil 80 sa-
cos) do que na safra principal (1 milhão 805 mil
337 sacos). Os Estados Unidos continuaram lideran-
do as importações com um total de 1 milhão 78
mil 506 sacos, vindo em seguida a Comunidade Eco-
nômica Européia com 831 mil 382 sacos e em ter-
ceiro a União Soviética que importou cerca de 167o
da produção com 657 mil 342 sacos,

O movimento de vendas para o exterior, conslderan-
do totais do último mês de embarque, apresentou maior
volume para a exportação de cacau em amêndoas (abril)
— 2 milhões 433 mil 74 sacas em relação aos produtos de
maio que significaram um volume de 1 milhão 867 mil
304 sacas, totalizando a exportação 4 milhões 300 mil 378
sacas. O restante da safra foi consumido no mercado
interno.
Comparativos Safra 74/75 Safra 75/76

(sacas)
2 630 474
1 899 331

Temporão
Principal

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N.° 27/79
O Presidente do Instituto Brasileiro do Café,

no uso de suas atribuições legais e na conformidade
do que dispõe a Lei n? 1.779, de 22 de dezembro
de 1952, tendo em vista deliberação do Conselho
Monetário Nacional,

RESOLVE:
Art. 1° — Acolher registros de "Declarações de

Venda" relativas à exportação de café
solúvel, a partir de 18 de maio de 1979, inclusive,

para embarques dessa data até 31 de agosto de
1979, aos seguintes preços mínimos, por libra-peso:

I - Qualidade "Spray-Dried"
US$ 3,50 (três dólares e cinqüenta
centavos) ou o equivalente em outras
moedas;

II - Qualidade "Freeze-Dried"
US$ 4,00 (quatro dólares), ou o equi-
valente em outras moedas.

Art. 2? - Fixar em US$ 1,20 (um dólar e vinte
centavos), a quota de contribuição sobre

a exportação de café solúvel, para as operações
cujos registros venham a ser acolhidos pelo Instituto
Brasileiro do Café, a partir de 18 de maio de 1979,

para embarques no período indicado no Artigo 1?.
- § i? _ A quota de contribuição mencionada

neste Artigo será paga da seguinte
forma:

a) a parcela de US$ 1,10 (um dólar e
dez centavos) de acordo com a re-

gulamentação cambial vigente;
b) a parcela de US$ 0,10 (dez centa-

vos de dólar), mediante depósito,
até 48 horas da data do registro
da venda, de seu contravalor em
cruzeiros, à taxa de câmbio decla-
rada, entendido que a aludida im-
portância não será devolvida mes-
mo que a "Declaração de Venda"
venha a ser cancelada, por qualquer
motivo.

§ 2° — A exportação de café solúvel, da qua-
lidade "freeze-dried", independente-
mente do seu destino, fica isenta do
recolhimento da parcela 

"b" da quota
de contribuição.

Art. 3o — Manter inalteradas todas as demais dis-

posições sobre a exportação de café so-
lúvel, que não colidirem con: as da presente Reso-
lução.

Brasília (DF), 17 de maio de 1979.

OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
Presidente (P

Safra 74/75
(sacas)

1 514 763
1 613 452

Safra 76/77
(sacas)

2 090 687
1 496 736

Safra 77/78
(sacas)

2102 374
1 886 824

Totais.... 3128215 4529805 3587 423 3989198

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N.° 25/79

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suas

atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n.'

1.779, de 22 de dezembro de 1952, tendo em vista deliberação

do Conselho Monetário Nacional,

RESOLVE:

Art. 1.9 - Acolher registros de "Declarações de Venda" re-

lativas à exportação de café verde, ou descafeinado, em grão cru,

ou o seu correspondente em torrado ou torrado e moldo, a par-

tir de 18 de maio de 1979, Inclusive, para embarques dessa data

até 31 de agosto de 1979, aos seguintes preços mínimos, por

libra-peso:

- CAFÉS DO TIPO 6 (SEIS) PARA MELHOR, BEBIDA ISENTA

DE GOSTO "RIO-ZONA", EMBARCADOS PELO PORTO DE

SANTOS-SP.

US$ 1,45 (um dólar e quarenta e cinco centavos) ou o

equivalente em outras moedas.

II - CAFÉS DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR, EMBARCADOS PE-

LOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO (RJ), VITÓRIA (ES), PA-

RANAGUÂ (PR), SALVADOR (BA) E RECIFE (PE):

USS 1,40 (um dólar e quarenta centavos) ou o equivalente

em outras moedas.

Parágrafo Único: Pelo porto de Paranaguá será permitida ape-

nas a exportação de cafés que apresentem bebida isenta de gosto
"Rio-Zona".

Art. 2.? - Fixar as seguintes quotas de contribuição, sobre

a exportação de café verde, ou descafeinado, em grão cru, ou o

seu correspondente em torrado ou torrado e moido, para as ope-

rações cujos registros venham a ser acolhidos pelo Instituto Bra-

sileiro do Café, a partir de 18 de maio" de 1979, inclusive:

| - PARA EMBARQUES DE 18 A 31 DE MAIO DE 1979:

USS 70,00 (setenta dólares) ou o equivalente em outras

moedas, sendo:

Parcela "a" - US$ 60,00 (sessenta dólares);.

Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

|| _ PARA EMBARQUES DE 01 A 30 DE JUNHO DE 1979:

US$ 75,00 (setenta e cinco dólares) ou o equivalente em ou-

tras moedas, sendo:

Parcela "a" - US$ 65,00 (sessenta e cinco dólares);

Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

IV _ PARA EMBARQUES DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 1979:

US$ 80,00 (oitenta dólares) ou o equivalente em outras

moedas, sendo:

Parcela "a" - US$ 70,00 (setenta dólares);

Parcela "b" - US$ 10,00 (dez dólares).

IV _ PARA EMBARQUES DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 1979.

USS 85,00 (oitenta e cinco dólares) ou o equivalente em ou-

tras moedas, sendo:

Parcela "a" — USS 75,00 (setenta e cinco dólares);
Parcela "b" - USS 10,00 (dez dólares).

Parágrafo Único: As quotas de contribuição mencionadas neste

Artigo serão pagas da seguinte forma:

a) as parcelas 
"a", de acordo com a regulamentação cambial

vigente;
b) as parcelas 

"b", mediante depósito, até 48 horas da data do

registro da venda, de seu contravalor em cruzeiros, à taxa de

cambio declarada, entendido que a aludida importância não

será devolvida mesmo que a "Declaração de Venda" venha a

ser cancelada, por qualquer motivo.

Art. 3.9 — Estender às operações registradas a partir de 18

de maio de 1979, para embarques no perodo de 01 a 31 de

agosto de 1979, inclusive, os benefícios da Resolução n.° 15/79,
de 06 de abril de 1979, observadas as alterações constantes do
Artigo 1.9, das Resoluções n9s. 18/79 e 21/79, de 27 e 30 de
abril de 1979, respectivamente.

Parágrafo Único: Para os registros referentes a embarques
entre 1.° e 31 de agosto de 1979, a garantia cobrirá a diferença
entre o Preço Mínimo de Registro no dia do registro e o Preço

Mínimo no dia do embarque, assim como a diferença entre o
Preço Mínimo no dia do embarque e o Preço Mínimo de Registro
no trigesimo dia a contar da data do embarque, inclusive.

Art. 4.9 — Manter Inalteradas todas as demais disposições sobre
a exportação de café verde ou descafeinado, em grão cru, ou o
seu correspondente em torrado ou torrado e moído, que não co-
lidirem com as da presente Resolução.

Brasilia, (DF), 17 de maio de 1979.

OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
Presidenta

Emprego cresce menos do que ^
população e produção desde 78 ¦«

A quantidade <lc empregos I
gerada tia indústria brasileira P
não tem acompanhado o cresci-
mento da população pelo menos
desde janeiro de 1978, data em
que o IBGE passou a registrar o
crescimento de pessoal ocupado
na produção industrial. Nos últi-
mos 12 meses até fevereiro de
1ÍI79 cm relação a igual periotto
anterior, o número de trabalha-
dores ocupados na indústria au-
mentou em 2,3%. A população
brasileira tem crescido à taxa de
2,7% ao ano.

Até abril de 1978, durante o
período de 12 meses, a taxa de
crescimento de empregos se man-
teve em queda. De abril de 1977
a abril de 1978, cm relação a
igual período anterior, o aumen-
to de pessoal ocupado foi de
apenas 0,5%. A partir de então,
a oferta de empregos voltou a
ser ascendente, até atingir os
2,3% de fevereiro passado.

Aumento
de produtividade
Durante todo esse período, o

aumento da produção industrial
foi muito superior ao aumento
de empregos. Por isso, a produ-
tividade, por hora de trabalho,
na indústria brasileira deve ter
aumentado muito desde janeiro
de 1978. Em abril de 1978, quan-
do a oferta de emprego crescia
em 0,5%, á produção industrial
registrou um aumento, também
calculado pelo IBGE, de 3,3%. De
abril de 1978 até fevereiro de
1979, o ritmo ascendente da pro-
dução industrial foi substancial,,
chegou a 8,5%.

Nesse período, portanto, o
aumento de produtividade pode
ser caracterizado como muito
elevado. Na verdade, o aumento
da produção foi realizado apenas
com um modesto crescimento de
contratação de mão-de-obra.

A oferta de trabalho, em fe-
vereiro de 1979 mantinha-se ne-
gativa em quatro setores indus-
triais: caiu 1,5% na indústria
mecânica, 1,4% na indústria quí-
mica, 0,3% na indústria de ves-
tuário, calçados e artefatos têx-
teis e 1,8% na indústria do fu-
mo. Nessas quatro indústrias,
respectivamente, o aumento po-
sitivo da produção, no mesmo
período, foi o seguinte: 6,7%,
9,2%, 10% e 7,2%. Em abril de
1978, a oferta de emprego da in-
dústria de matérias plásticas
chegou a manter um crescimen-
to negativo de 5,8%. Nesse mês,
oito indústrias mantinham taxas
negativas de oferta de empregos,
enquanto que cinco indústrias
mantinham taxas negativas de
produção industrial.

Juros cairão com
carro a 12 meses

Dirigentes de instituições fi-
nanceiras estão acreditando que
agora, com a redução para 12
meses nos prazos de financia-
mento de automóveis, que deve-
rá afetar fortemente o ritmo de
negócios da indústria automobi-
lística, e os cortes nos investi-
mentos e no acesso ao crédito
interno das empresas estatais,
há realmente condições para
que as taxas de juros caiam, o
que esperam ver consolidado
num espaço máximo de 60 dias.

Para o diretor do Banco de
Investimento Garantia, Jorge'. Paulo Lemann, "as medidas ado-
tadas pelo Conselho Monetário
Nacional vão provocar uma de-
saceleração no ritmo da econo-
mia e uma redução na demanda
por empréstimos junto ao siste-
ma bancário, com a inevitável
queda nas taxas de juro, e acre-
dito que aconteça em 60 dias,
quando os indicadores do 1PA
consolidarem uma situação de
inflação em declínio".

Para Lemnian, o controle di-
reto do CMN sobre os emprésti-
mos em cruzeiros das empresas
estatais e dois Governos estaduai
e municipais no sistema banca-
rio privado deve contribuir de-
cisivamente para a redução dos
juros, "já que a presença das es-
tatais era muito forte junto aos
bancos comerciais e de investi-
mento, dos quais eram clientes
de primeira ordem".

O diretor do Garantia atri-
buiu justamente a esta pressão
das estatais a dificuldade de
redução nas taxas de captação
dos CDBs — Certificados de De-
pósito Bancário — principal-
mente depois da proibição de
papéis menos de um ano de pra-
zo. que trouxe problemas para
os bancos reciclarem os depósi-
tos anteriores, de seis meses.

Para o diretor da corretora
Aplicap, Silvio Soares da Cunha,
"as taxas de juros tendem real-
mente a cair, principalmente se
as condições de liquidez do mer-
cado aberto continuarem tão
favoráveis como hoje 'ontem)".
Em sua opinião, se o Banco Cen-
trai não intervir muito no mer-
cado, há condições para queda
nas taxas de CDBs, que ontem
ficaram abaixo de 57,5% ao ano,
para grandes negócios, contra
59% ao ano na última quinta-
feira.

*- Indicador
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A oferta de empregos está crescendo mas continua baixa

Setor financeiro preocupa
São Paulo — "Acho que nes-

te momento o que mais preocupa
no combate à inflação é o setor
financeiro, onde ainda não temos
um controle total. Creio que de-
vemos buscar fórmulas para for-
çar uma baixa nas taxas de ju-
ros", afirmou ontem o diretor-su-
perintendente do Grupo Pão de
Açúcar, Sr Abílio Dinis, represen-
tante do comércio no Conselho
Monetário Nacional.

— Acredito que o Governo,
em curto prazo, deverá tomar ai-
guma medida que force as taxas
de juros para baixo", disse o Sr
Dinis. Acrescentou que "no mês
de maio a inflação se situará, fa-
cilmente abaixo de 3%. Os índi-
ces de custo de vida, principal-
mente em relação ao item alimen-
tação, tanto em nossos levanta-
mentos como nos da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas de São Paulo e do da Getúlio
Vargas são semelhantes. Isto me
dá segurança para afirmar que a
inflação será inferior a 3 % em
maio".

O Sr Abílio Dinis disse que o
Governo já estuda uma alteração
na questão do diferencial de 30%
entre os preços à vista e a prazo,"de modo a deixar esta medida
menos elitista e favorecer as cias-
ses de baixa renda. Quem ganha
pouco e tem que comprar móveis,
geladeira e outros aparelhos não

está podendo fazer nada. No meu
entender há um consenso no Con-
selho Monetário de fazer alguma
alteração, e no tempo devido ela
será feita, pois estudos para isto
já se iniciaram".

O Sr Dinis salientou ainda
que "medidas serão tomadas pa-
ra forçar as taxas de juros para
baixo". Ele acha importante tam-
bém que se adotem medidas
quanto à participação da pessoafísica no open market, assim co-
mo das empresas estatais".

— Considero também que es-
tão altas as taxas das LTNs. Este
papel colocado no mercado paraum prazo de 91 dias tem a taxa-
ção do Banco Central de 37.92
pontos percentuais, o que eqüivale
a 44% líquidos, sem o Imposto de
Renda para o investidor; em 182
dias, a taxa de 40.20 dá líquidos,
para o investidor, 46% ao ano. Es-
tas taxas são de quarta-feira úl-
tima. São altas e precisam cair".

O Sr Abílio Dinis antecipou
ainda que o Governo já está es-
tudandò os cortes de despesa de
custeio, e "creio que brevemente
se anunciará mais esta medida.
O corte nos investimentos das es-
tatais foi importante".

Leia editorial
"Novo Aperto"

Fiat teme efeito da redução
Belo Horizonte — A Fiat Automó-

veis informou ontem, através de sua
Assessoria de Imprensa, que a redu-
ção de 18 para 12 meses no prazo de
financiamento de veículos "preocupa
a empresa como a todo o setor". En-
tretanto, somente se pronunciará so-
bre seus efeitos nas vendas após ava-
liação de mercado que vem sendo fei-
ta pelo departamento comercial.

De acordo com os números da
Fiat, as vendas no primeiro quadri-
mestre atingiram a 34 mil 335 unida-
des com incremento de 29,4% em re-
lação a igual periodo de 1978. Com is-
so,'a empresa passa a deter 13,3% do
mercado de automóveis no pais e
22,27o dentro da faixa do modelo 147.
No mesmo período, a produção foi de
36 mil 899 carros — 36,6% a mais que
1978 — e as exportações, entre veícu-

Corrêa prevê corte em CP As
São Paulo — O Ministro das Co-

municacões, Haroldo Corrêa de Mat-
tos, disse ontem que "talvez ocorram
cortes nas encomendas de CPAs"
(Centrais Programadas por Armaze-
namento), ao comentar a manuten-
ção do orçamento para 1979 nos mes-
mos níveis verificados no ano passa-
do, para o setor das comunicações.
Segundo ele, muitos recursos serão
destinados a uma área fundamental,
que é a da manutenção dos equipa-
mentos.

Explicou que com o orçamento de
Cr$ 57 bilhões 300 milhões, "serão ne-
cessários alguns cortes na área de

Empresário se diz assustado
São Paulo — O superintendente

técnico da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo, Sr Antônio Car-
los Borges, acha que a redução do
prazo de financiamento de veículos
de 18 para 12 meses vai causar uma
diminuição "de 40% a 50% do total
de carros comercializados". Assusta-
do, ele acha que os eletrodomésticos
sofrerão uma queda de 30%.

O presidente do Sindicato de Co-
márcio Varejista de Veículos, Sr Jo-
sé Ferreira Barreto Filho, considerou
que "agora se entende por que o Go-
verno não aplicou a medida dos 30%
agregados ao preço final vendido em
prestações no pacote editado em 17
abril, o que daria para negociação
em até 17 meses. E' que já tinha em
mente reduzir o prazo de financia-
mento para 12 meses".

Reflexos

O Sr Pereira Barreto Filho afir-
mou também que, "em 40 dias, tanto
a indústria quanto o comércio sofre-
rão os reflexos da redução do prazo
de financiamentos de veículos. A que-
da nas vendas vai ocorrer, sem du-
vida alguma". Ele considera que"mais grave para afetar a inflação,
porém, não é a comercialização de
veículos e sim os aumentos dos gè-
neros alimentícios".
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los montados ou não, foram de 2 mil
571 unidades.

Em relação ao carro a álcool, &
empresa aguarda a homologação do
motor pelo Ministério da Indústria e
do Comércio e, antes disso, vem aten-
dendo a pedidos feitos por empresas
do Governo para aquisição a título
de teste. No final do mês passado
houve uma solicitação da Petrobrás
para envio de 10 carros Fiat 147 a ál-
cool.

A redução do prazo de financia-
mento para aquisição de veículos era
esperada, segundo afirmou ontem o
presidente regional da Asobrav — As-
sociação Brasileira de Revendedores
de Volkswagen, Sr Moacir Carvalho
de Oliveira. Dise que a medida do Go-
verno irá equilibrar o mercado.

terminais telefônicos, mas não tão
graves", além da possível redução nas
encomendas das CPAs. Ele informou
que dentro de 15 ou 20 dias estará
concluída a reprogramação das prio-
ridades de seu Ministério.

O Sr Haroldo Corrêa de Mattos
concordou que a indústria de equipa-
mentos para as empresas de teleco-
municacões está operando com uma
capacidade ociosa em tomo de 50% e
disse que o desvio de verbas do Fun-
do de Telecomunicações para o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento
"prejudica muito o setor".

Antecipou que já em julho a ln-
dústria sentirá os reflexos negati-
vos da medida, mas em agosto, "não

temos dúvida de que os pátios das
empresas estarão lotados, com gran-
des estoques. Hoje fala-se muito da
questão de filas, mas eu me lembro
que somente a Volkswagen tem fila
para a compra de seus produtos, por-
que preferiu o mercado externo".

— No meu entender — concluiu
— foi outra medida sem consulta ao
comércio e à indústria. Foi uma me-
dida tomada no tapa.

O fosso

O Sr José Edgard Barreto corisi-
dera também que a redução do pra-
zo de financiamento para 12 meses
é resultado de uma visão prejudicada
por "um fundo fosso que separa o
Governo da realidade do mercado
brasileiro".

Ele prevê uma retração de 50%,
a partir de julho, nas vendas e sérias
dificuldades para o comércio de au-
tomóveis, ressaltando que "a medi-
da também não implicará diminui-
ção das pressões inflacionárias". Des-
tacou que a decisão oficial de res-
tringir ainda mais o acesso da popu-
lação aos bens de consumo 'poderá
gerar mais tensões sociais".
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Corte de CrS 5 bilhões
na Sunamam não afeta
ritmo do plano naval

O corte de CrS 5 bilhões
840 milhões no orçamento
de 1979 d a Surjerlnlen-
déncia Nacional de Marl-
nha Mercante não afetará
o cronograma físico de
obras do II Programa de
Construção Naval, que con-
tlnua com seu término pre-
visto para 1982, garantiu
ontem o Superintendente
da autarquia, Comandante
João Carlos Palhares dos
Santos.

Ele disse que a parte a
ser atingida é o desembolso
de subsídios para as linhas
pioneiras de navegação,
uma vez que a Sunamam só
conta com CrS 550 milhões
em seu orçamento para es-
te fim, complementando,
que o órgão ainda está fa-
zendo as avaliações neces-
sárias ao ajustamento de
seu cash-flow deste ano.

O superintendente disse
esjerar que a desvalorização
do dólar num ritmo mais
elevado que o dos últimos
anos sirva para compensar
parte deate corte que, junto
com outros ajustamentos,
possa reduzir a diferença
que possa surgir resultante
de imprevistos.

O dólar médio estabele-
cido para 1979, afirmou ele,
já foi, inclusive, superado
pelas desvalorizações d o
início do ano. Desta forma,
quando for feito o cambio
da arrecadação do Adicio-
nal de Fretes para Renova-
ção da Marinha Mercante
(20% sobre o frete bruto co.
brado em dólar na impor-
tação) para ser contabili-
zado no Fundo de Marinha
Mercante haverá um ga-
nho, da mesma forma que
a conversão do empréstimo

externo de 250 milhões de
dólares autorizado para a
Sunamam contratar no ex-
terlor, este ano, permitirá
um ganho semelhante.

Além disso, o Comandan-
te Palhares considera a
possibilidade de que o resul-
tado Ido' exame das justas
causas, referente aos atra-
sos na construção naval,
poderão deslocar alguns
eventos mais para diante,
levando-os para outro exer-
ciclo orçamentário, e re-
diuzlndo o encargo flnamcei-
ro de 1979. Ele disse ainda
que os programas do órgão
para este ano não serão
afetados, Inclusive os con-
tratos que foram feitos com
a Fundação Getúllo Vargas
para reestruturação ad-
mlnistrativa da Sunamam e
com o Serviço de Proces-
samento de Daldos — Ser-
pro.

Em Brasília, o Ministro
dos Transportes, Ellseu Re-
sende, disse ontem que a in-
dústrla de construção
naval, depois de concluído
o II Plano, "terá que ícaml-
nhar sozinha", sem a lnter-
ferência do Poder Público,
como ocorreu até agora
com os programas para es-
tímulo de encomendas.

Os estímulos financeiros,
segundo ele, continuarão
através da Sunamam e com
a Portobrás melhorando o
sistema portuário, mas a fi-
losofia do Governo mudou:
"os armadores terão que
fazer suas encomendas de
acordo com suas reais
necessidades e caberá ao
setor se preparar para am-
pliar sua capacidade com-
petitiva no mercado lnter-
nacional".

Navios afretados tiveram
receita US$ 104 milhões
superior a despesa em 78

Os navios afretados (alugados) por empresas
brasileiras de navegação, Incluindo a Petrobrás, vêm
produzindo uma receita superior à despesa nos últi-
mos quatro anos, além de participarem, na média,
com 35% na geração da receita brasileira de fretes
(frete de exportação). Em 78, a receita auferida pe-
los navios afretados foi 104 milhões de dólares su-
perior à despesa.

Estas conclusões podem ser tiradas a partir da
comparação dos dados do balanço anual de fretes,
realizado pela Superintendência Nacional de Mari-
nha Mercante. O lucro dos afretamentos, entretan-
to, não é integralmente considerado na prática con-
tábil do balanço de pagamentos do país, mas é con-
tabilizado como lucro operacional pelas empresas
brasileiras de navegação.
BALANÇO DE
PAGAMENTO

Delfim
acabar

quer
com

safra abundante para
tabelamento agrícola.

Ferrovia eletrificada
diminuirá consumo

A eletrificação total do
sistema ferroviário que in-
teriiga Rio de Janeiro—São
Paulo—Belo Horizonte, que
deverá estar concluída até
1985, eliminando o consumo
de óleo combustível, irá
proporcionar uma economia
anual de divisas de 39 mi-
lhões de dólares (cerca de
Or$ 2,22 bilhões).

As estimativas são de téc-
«icos do Ministério dos
Transportes, que prevêem,
já para 1983, com a conclu-
são do trecho Jeceaba—Vol-
ta Redonda, da Ferrovia do
Aço e o funcionamento do
sistema com a Linha Cen-
tro (Rio—Belo Horizonte),
totalmente eletrificado nes-
te ano, o país vai deixar de
consumir 1 milhão 500 mil
barris de óleo diesel anual-

Transrol)

mente, o que proporcionaria
uma economia de 55 mi-
lhões de dólares (Cr$ 1,3 bl-
lhões aproximadamente), a
preços atuais.

Atualmente a Linha Cen-
tro está passando por refor-
mas na via permanente, au-
mentando sua capacidade
de 30 para 45 milhões de
toneladas anuais. Com base
em projeções dos fluxos pa-
ra 1985, estima-se que, a
partir daí, sejam econo-
mlzados anualmente 2 ml-
lhões 540 mil barris de óleo
diesel (custo atual de 36,80
dólares), não sendio conslde-
rada aí a transferência da
carga rodoviária para o sis-
tema ferroviário, que con-
some entre três a cinco
vezes menos óleo por tone-
lada a cada quilômetro.
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Somente Lima parcela dos
fretes auferidos por navios
afretados é contabilizada
no balanço de pagamentos
do Brasil como receita, e
diz respeito à parte recebi-
da na exportação, que em
1978 representou 111 mi-
lhões 200 mil dólares. No
mesmo ano, os navios pró-
prios brasileiros, tiveram
uma receita na exportação
da ordem de 196 milhões
600 mil dólares, totalizando
307 milhões 800 mil dólares
que foram contabilizados no
balanço de pagamentos do
pais como receita de fretes.

Do total, os navios afre-
tados participaram, portan-
to, com 36,1%, mas os 111
milhões 200 mil dólares de
sua • participação represen-
taram, apenas, 16,3% do
total .auferido por essas em-
barcações em 78, que foi de
680 milhões de dólares. A
despesa resultante de seu
aluguel atingiu, ano pas-
sado, 576 milhões 300 mil
dólares.

A representação contábil
do déficit ou superávit bra-
sileiro de fretes é feito es-
tabelecendo-se a diferença
entre o frete auferido por
navios brasileiros na expor-
tação, com o frete auferido
pelos navios estrangeiros na
importação brasileira. Isto
porque é direito do país im-
portador transportar a car-
ga que comprou.

Em 1978, os mwios aifne-
todos tiveram! uma receita
de fretes superior aos
rua/vioa próprios da® empre^
sais brasileira», no caso da
importação. O primeiro ne-
presemtou 568 milhões 800
mil dólares (48,1% dO
total), e o seguindo 305 irui>-
lhões de dóiaires (25,9% do
total). O restante da impor-
tação brasileira foi trane-
porltada por navios ide pro-
prledade e operados por-
ennipresas estrangeiras d e
navegação.

AFRETAMETOS' (UUS.MUh.lnO

KECEITADE FRETES
(USJMilhOt.)
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Os números do balanço
de fretes realizado pela
Sunamam incluem também
a .receita e a despesa dos
navios petroleiros da Petro-
toras, afretados ou próprios.
A Petrobrás, inclusive, é
apontada como a maior ires-
pomsável pela neoiesa de
divisas paira o exterior na
forma de pagamento de
aluguel d© navios, apresen-
tanudo, em média, uma par-
ticáipação ide 80% mo total
gaiato.

I A grande pailte da receiba
ide fretes auferida com base
em navios afiretados nos úl-
ttaios quatro 'anos foi res-
ponsabllidaide de empresas
que operam com carga ge-
ral ou graneis sólidos, inclu-
siive porque os f reites de pe-
tróleo não chegam até mes-
mo a cobrir o custo operaci-
onai daa empresas que
toainisporbam 'petróleo.

O Ministro da Agrlculitu-
ra, Delfim Netto, afirmou
on'1/em que "uma parcela
importante da Inflação se
deve à escassez de allmen-
tos, e essa imporibação é
vergonhosa, desmoraliza o
sistema econômico naclo-
nal". Se tivermos uma saíra
abundante, o Governo terá
a coragem de eliminar o ta-
belamemito dos produtos
agrícolas — prometeu o Ml
mistro, onibes de asseverar:"Quem não planibar allmen-
to não vai receber crédito
nenhum, terá que desem-
bolsar cs recursos de que
'niecassllitair".

Ele compareceu ao Semi-
nárlo sotore Incentivos Fis-
cais na Agricultura, promo-
vlido pela Federação Nacto-
mal dos Bancos. Fez um
pronunciamento sobre a po-
litfcca agrícola^ respondeu às
perguntas do auditório e
concedeu entrevistais aos
jornais, emissoras de rádio
e televisão, sempre, com
bom humor.

Por diversas vezes arran-
cou risadas dos empresa-
rios, com frases como:"Pensam demais em refor-
ma agrária e por isso não
fazem nada"; "o que causa
inflação não é o feijão, é
a falta dele"; "importar é
financiar a agricultura dos
países vizinhos"; "fala-se
em subsídio ã agricultura,
mas é a agricultura que sub-
sidia o Brasil"; "o consumi-
dor quer preços multo bal-
xos, mas a Disneylandia está
longe"; "agricultura produz
satisfação psicológica, telú-
rica, e eu estou experimen-
tando e achando ótimo"; "o
planejador é o homem mais
incapaz de prever qualquer

coisa"; venham enganar o
o Governo, apliquem seus
incentivos na agricultura";"cooperativa, no Brasil, reú-
ne 100 agricultores e um
malandro que fica com a
caixa"; e, para o ex-Mlnis-
tro Paulinelli: "agricultura
é, ainda, setor pouco rentá-
vel, todo mundo sabe que
banco é mais rentável, por
isso as pessoas preferem os
bancos".

O Conselho Monetário
Nacional deve aprovar em
bloco o "pacotão agrícola"
no próximo dia 23, quanta-
feira, disse o Ministro Del-
fim Neto."Vamos enfrentar
o problema da terra no
Brasil encaminhando a re-
formulação do Imposto Ter-
rltorial Rural ao Congresso,
no segundo semestre. Sobre
reforma agrária cada um
diz o que quer, mas o nosso
instrumento é o ITR" —
acrescentou.

'"O Governo decidiu dar
prioridade um à expansão
da agropecuária. A agrlcul-
tura pode dar. um choque
positivo na inflação e
ajudar a fechar o déficit na
balança de pagamento.
Financiaremos tudo o que
for plantado e comprare-
mos, a preços razoáveis,
tudo o que for colhido.
Vamos dar um mínimo de
garantia ao produtor rural;
produzir safras abundantes
para que haja estoque regu-
lador e excedente expor-
tável. O custeio é conta
aberta no orçamento mone-
tário, e o Governo inteiro
está mobilizado pelo Pre-
sidente Figueiredo para
apoiar a agricultura" — as-
sinalou o Ministro Delfim
Neto.

êGusumrnz
de 3,2 milhões de

Uniflexcom
A Transrol, uma das em-

presas que vai explorar o
sistema rollon-roll-off n a
cabotagem, assinou um con-
trato de leasing esta sema-
na com a Uniflex Contai-
ners, dos Estados TJnidoos,
no valor de 3 milhões 352
mil dólares, paTa o forneci-
mento de 600 containers de
20 pês e 150 chassis porta-
containers pelo prazo de
cinco anos.

O navio para este trans—
porte, o Pioneiro, que está
sendo construído em esta-
leiros espanhóis, é dotado
de uma rampa móvel na
parte traseira (popa), que
permite o ingresso direto de
caminhões no seu interior
transportando carga. A em-
íbarcação, que começa a
operar mês que vem no
Brasil, tem 6 mil 390 tonela-
das de porte bruto, 120 me-
tros de comprimento, 2 2
metros de boca, seis metros
de calado e desenvolve 15,3
nós.

O contrato de leasing foi
negociado em Nova Iorque
diretamente entre os repre-
sentantes da Transrol e o
Sr Leo Mellan, presidente
do Grupo Mellan que con-
trola a Uniflex Containers,
que é uma divisão da Flexi-
Van Leasing Incorporation,
uma das maiores proprietá-
rias de containers do mun-
do. Pela Transrol esteve o
Sr Richard Klien, diretor
da Fink, que controla acio-
nariamente a Transrol,
além do representante da
Uniflex no Brasil, r Hom<--
ro Peixoto, da Container
Leasing do Brasil.

Os containers, de fabri-
cação americana, serão
substituidos por containers
nacionais na medida em
que a indústria brasileira
estiver produzindo este
equipamento normalmente,
segundo ficou determinado
no contrato. Os chassis por-
ta-contain?r. entretanto, se-
rão fabricados no Brasil,
dev.mdo a encomenda ser
colocada nas próximas
semanas junto a um fabri-

cante, que ainda não ficou
determinado.

Os containers contra-
tados pela Transrol são do
tipo open-top. Estes equi-
pamentos, que, se cons-
tituem em caixas de ferro
especialmente construídas
para unitizar cargas de
pequeno e médio volume,
têm a parte de cima aberta,
coberta apenas por uma lo-
na, o que permite a estiva-
gem de produtos em seu in-
terior, que seria impossível
se o contaíner fosse conven-
cional — estes têm apenas
portas laterais, nas extre-
midades.

O navio Pioneiro tem
capacidade para transpor-
tar 1 mil 201 veículos zero
quilômetros, ou então 544
containers, ou 120 reboques
carregados ou 2 74 cami-
nhões zero quilômetros.
Dentro destas faixas, entre-
tanto, é possível fazer vá-
rias conbinações, através da
movimentação dos andares
(conveses) móveis que o
navio tem em seu interior.
A embarcação tem possibili-
dade para transportar tam-
bém determinadas cargas
superpesadas, num espaço
Interno localizado junto à
rampa móvel de acesso, que
suporta até 250 toneladas.

Segundo o Sr Richard
Klien, a operação do navio
Pioneiro, conjugando con-
teinerização com o sistema
roll-on-roll-off, permitirá
um 'rete 25% mais baixo
que o caminhão no mesmo
percurso que fará o navio.
A Transrol vai abrir tam-
bàm o seu sistema a outras
empresas de transporte ro-
doviário que queiram utili-
zar o navio, alugando o es-
paço ocupado pelo veiculo.

Ó contrato realizado en-
tre a Transrol e a Uniflex
Containers, que foi assinado
no último dia 14 deste mês,
é o maior já realizado no
Brasil para este fim, segun-
do afirmou o Sr Homero
Peixoto, representante da
empresa americana no Bra-
sil.

H. Dantas quer adaptar 4
navios para transporte de
f rigorif içados até Manaus

A empresa de cabotagem H. Dantas pretende
instalar em quatro de seus navios adquiridos recen-
temente, porões frigoríficos com capacidade para
300 toneladas cada um, a serem utilizados na linha
entre o Rio de Janeiro e Manaus, segundo afirmou
ontem o Diretor da empresa, José Fonseca de Oli-
veira.

Para isto já solicitou a uma empresa especia-
lizada a realização de um orçamento para a adapta-
ção, e deverá encaminhar um pedido de financia-
mento à Superintendência Nacional de Marinha
Mercante, para a cobertura parcial do custo de ins-
talação dos equipamentos. Uma outra parte será
feita com recursos próprios da empresa.
ARMAZÉM A construção deste ar-

mazém, segundo um porta-
voz da Associação Brasileira
dos Armadores de Cabo-
tagem (ABAC), já havia
sido r e c o m e n dada em

I NAVIMEX,S.A.deC.V.
MÉXICO

(Membro da Conferência Interamcricana de Fretei)

// //Rio Bravo
Carregando em

SANTOS - 8-12/Junho
Para

Cristoba! @ San Juan
Bridgetown (Barbados)

New Orleans $ Houston

TRANSATLÂNTICA DE AFRETAMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA.
Rio de Janeiro: Rua Beneditinos n.° 18 — 4.° andar

Telefone — 253-4343 (três linhas)
Telex (021) 23350 e 22089 TCAL

Av. Paulista, 1 499 — 21.° andar — Con|.
2106 - Tels. 284-3807, 284-3797 - Telex
011-22258 e 011-22637 TCAL - TRANSCAR.
Praça Barão do Rio Branco, 14 — 9.° andar
Tel.: 31-4688 (tronco chave) telex: (013) 1028

São Paulo:

Santos:

TCAL BR. (P

l Pi jkMOORE MçCORMACK
INCORPORATED

(Í01
^/ánej¦vnej

Segundo o diretor da H.
Dantas, entretanto, é neces-
sário que a Portobrás a uto-
rize a construção de um ar-
mazém frigorífico no Porto
de Manaus, uma vez que
somente os supermercados
não bêm capacidade de es-
tocagem suficentemente ai-
ta em relação ao fluxo de
mercadorias.

agosto de 1978, durante
uma reunião da Associação
Brasileira das Empresas
Portuárias (ABEP), reali-
zada em Manaus, mas ne-
n h u m a providência foi
adotada até agora.

CHEGADAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO

MORMACALTAIR
MORMACVEGA
MORMACARGO
MORMACLYNX
MORMACDRAGO
MORMACARGO

(Descarrega)
(Carrega)

(Descarrega)
(Descarrega)
(Descarrega)

(Carrega)

Jacksonvllle - Charleston — Savannah
New York - Norfolk - Philadelphia -

Maio 22
Junho 01
Junho 06
Junho 12
Junho 18
Junho 25

— Boston
Baltimore

i^MÊÈmÂ
M00RE McÇpRMAÇK

' (NAVEGAÇÃO) S.A.'"'..' Agentes Gerais no Brasil
Av Rio Branco. 25 7 o e8.° andares

\V; Tel.f2334722^(PBX) -|\'

I III III

í

CUNARD MIDDLE EAST LINE .8
CARGA GERAL E FRIGORIFICADA d

I'Matangi'
Carregando em Itajaí 19/5

Rio Grande 22/5
SANTOS - 25/Maio

RIO DE JANEIRO - 27/Maio

KUWAIT • DUBAI • 0HA
• DAMMAM «MUSCAT

• BASRAH
e outros portos do Golfo Árabe

TRANSATLÂNTICA DE AFRETAMENTOS
E AGENCIAMENTOS LTDA.

Rio de Janeiro: Rua Beneditinos nP 18, 4P andar
Telefone: 253-4343 - Telex (021) 23350 e 22089

Sãc- Paulo: Av. Paulista 1499 — 21.° andar coni. 2106
Tels.: 284-3807, 284-3797 Telex: 011-22258 e 011-22637
TCAL - TRANSCAR.

, Santos: Praça Barão do Rio Branco, 14 -99 andar
(.Telefone: 314688 - Telex (013) 1028

ZIM ISRAEL
NAVIGATION CO. LTD.

HAIFA

SERVIÇOS REGULARES
BRASIWMEDITERRANEO/ISRAEL

N/M "ETROG"
Descarregará: Santos 22/23.05.79
Carregará: Paranaguá 05/07.06.79

Santos 08/10.06.79
Para Caronte e Haifa c em outros portos sujeito a oferecimento de caraas.

I

N/M "GIANT PILOT
Rio de Janeiro 30.05.79

Descarregará: Santos 31.05 a 2.06.79
Carregará: S. Francisco do Sul 03/04.06.79
Para vaiencia, Barcelona, Marselllc, Gênova. Nápoles e Haila. e em outros por-
tos suietto a olerecÍi!n;nto tíu criryab.
B , ,,  i 11 i ¦ ii 11 111 i ¦ ii - '———

AGENTES - NO — BRASIL
RIO: Astracargo Marítima e Aérea Ltda.
Rua Dom Gerarclo, 63 — 20° and. Salas 2002/4. Fone: 233-2978
(três 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 Telex:
21556 AGMR BR 11000 São Paulo — S.P.
SANTOS: Agência Marítima Rosalinha Ltda.
Praça da República, 87 — 6? andar Conj. 62 Fone: 333138

•Telex: 0131110 AGMR BR—11100 Santos —SP.

Governo eleva em
preço mínimo do alho

Brasília — Pana combater
¦as orescemJtes importações
de aiho, que custaram ao
pais 41 milhões 760 mil ido-
lares cm 1978 (quase
Cr$680 milhões, já que a
produção nacional atende
apenas 52,5% da demamida',
o MMdtro do Planejamen-
to, Mário Simonsen, apro-
vou um aumento de 82%
para os preços mínimos do
produto, sugerido ipelo Mi-
nistérlo da Agricultura.

Com ipreços compensado-
res, emtenide o Sr Delfim
Netto, haverá aumento na"'
área plantada, maiores in- ¦
dices de produlttoldadc, pro-
duçâo e conseqüente re-
dução na evasão de divisas.
No ano passado, consumo
brasieiro de alho foi da oi-
dem de 70 mil 200 tonela- ¦-
das, 36 mil 700 toneladas-
daa quais produzidas lnter-..,.
namenlbe. ..,„„

!

Seguro rural também
entra no "pacote"

O seguro rural será uma
das medidas contidas no
pacote agrícola que o
Governo deverá aprovar na
próxima reunião do Conse-
lho Monetário Nacional, no
dia 23. Sua regulamentação,
entretanto, só será apro-
vada pelo Conselho Naclo-
nal de Seguros Privados,
cuja primeira reunião

AZ

depende da transferência
do mercado segurador para
a área do Ministério da
Fazenda.

Além do seguro rural, o
CNSP tratará da legislação
e fiscalização mais intensa
da Susep sobre os mon-
tepios, "isto logo em sua
primeira reunião", afirmou
ontem o presidente do IRB,
Ernesto Albrecht.

*****%'* \

FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço'regular de carga entre BRASIL e JAPÃO via
ÁFRICA DO SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e H0NG K0NG.
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.
Sarregando no Rio cerca de: \

'FROTABEIRA"

Descarregando no Rio cerca de:

"TURTLE BAY"
"FROTABEIRA"

AGENTE:

i
20 DE JUNHO á

!

2 DE JUNHO

14 DE JUNHO

\ EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
fi. Rio: Av. Rio Branco, 25 - 2.° andar jgTK Tel.: 233-8772 - Telex: 2123416 EXME BR J*

AGENCIAS MARÍTIMAS S.A.
AV. RIO
TELEGR.

BRANCO, 25'SUBMULOC 14.»- TEL,233-0622
-RIO DE JANEIRO *

HAMBURG-SÜDAMERIKANISCHE"DArVlPFSCHIFFFAHRTS-
GESEILSCHAFT - EGGERT & AMSINCK - HAMBURG

SERVIÇO DE CARGA E PASSAGEIROS DE HAMBURG, BREMEN.
ROTTERDAM, ANTUÉRPIA PARA 0 BRASIL. URUGUAI
E ARGENTINA E VICE-VERSA

SAÍDAS PARA EUROPA:

CAP SAN AUGUSTIN
CAP PALMAS
SANTA PÉ
CAP PALMAS

S/6
14/6
4/7
9/8

CHEGADAS DA EUROPA:

CAP SAN AUGUSTIN
CAP SAN ANTÔNIO
CAP SAN DIEGO
CAP SAN MARCO

20/5
30/5
8/6

15/6

TRANSMARES NAV1ERA CHILENA LTDA.
UNHA «EGUtAK CHILENA PAU VIIPAKAISO, TAICAHUAN0
OPCIONAL: rUHTA ARENAS, SAN ANTÔNIO, ANTOFAGASTA

PRÓXIMA SAÍDA DO RIO:
CORD11LERA 22/5
UNION PRIDE 26/5
COPIHUE 16/6

AGENTES DA-IATA
PASSAGENS DE TODAS AS
LINHAS AÉREAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

I
I

INIGERIÀN SOUÍH
AMERICA LINE

(HENRYSTEPHÈNS SHIPP|Nrt.'
CO. LTDi. APAPA)

'D. F. FAJEWUR0KUN"
Carregando em Santos

em fins de Junho/Início de Julho
Para

LAGOS/APAPA % ABIDJAN
COTONOU 9 LUANDA,

e outros portos da
ÁFRICA OCIDENTAL

sujeitos a confirmação
.' i i m

TRANSATLÂNTICA DE AFRETAMENTOS
E AGENCIAMENTOS LTDA.

Rio de Janeiro: Rua Beneditinos n.° 18, 4.° andar — telefone:
253-4343 - telex (021) 23350 e 22089
São Paulo: Av. Paulista, 149° 21.° andar — Coni. 2106 — tels.
284-3807, 234-3797 - Telex 011-22258 e 011-22637 TCAL -
TRANSCAR.
Santos: Praça Barão do Rio Branco, 14 — 9.° endar — tel.
314688 - TeUx: (013) 1028. (P

!
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Só se for rápido
Se, de fato, for uma medida transito-

ria, para corrigir a relativa escassez de car-
ros no mercado, a ãijninuição no prazo de
financiamento, ãe 18 para 12 prestações
mensais, pode não ser catastrófica. Desde,
é claro, que seja prontamente revogada, as-
sim que a oferta se aproximar da demanda.

Uma análise dos dados sobre o compor-
tamento recente da maior indústria auto-
mobilistica, a Volkswagen, mostra que, por
causa da greve, deixaram de ser produzidos
U7is 23 mil veículos nesta empresa. Além
da paralisação, porém, os metalúrgicos, por
instruções do sindicato, que não queria per-
mitir o acúmulo áe estoques, antes do açor-
do final, reáuziram-se dramaticamente as
horas extras, ao longo de abril. Ao todo, a
Volkswagen deve ter deixado de entregar
ao mercado uns 30 mil carros.

Com isso, nos últimos dias, em São Pau-
Io, havia revendedores cobrando Cr$ 10 mil
para se entrar na fila de comprar Passat.
E uns Cr$ 30 mil para quem quisesse rece-
ber o Passat na hora. O que, seguramente,
caracteriza um aquecimento da demanda,
segundo o jargão usual.

Porém, aos poucos, os metalúrgicos es-
tão voltando a fazer horas extras, ainda que
a Volkswagen não deva estar atingindo sua
plena capacidade: produzir de 2100 a 2 200
carros/mês. E, se foi a fábrica mais atingi-
da com as greves, por ser a maior, é possí-
vel que se seja a que sairá mais rápido, ago-
ra, do fundo do poço, exatamente por set
a maior.

Com o aumento das prestações e da
entrada, é certo que a procura cairá com
força. Com a normalização da proãução,
também iminente, não haverá mais ágios.
Ou seja, desaparecerão em pouco tempo os
motivos conjunturais que justificaram o
aumento das prestações.

A menos que o Governo tenha outro
motivo, escondido debaixo da manga: der-rubar dramaticamente o nível de atividade' da indústria automobilística, o que é o mes-
mo que querer derrubar toda a economia.

O vencedor

E ainda há quem não acredite na efi-
cácia ãa pregação ão professor Octávio Gou-vea ãe Bulhões: desde que o limite ãe finan-ciamentos para automóveis passou de 36"• para 24 meses e, depois, para 18 meses, ele" vinha dizendo que o melhor era colocar logo

..erre 12 meses.
*, 

Dúvida
" O Conselho Monetário estabeleceu que" 

os utilitários podem continuar senão finan-
ciados em 18 meses. Porém, nem sempre o

que o mercado e as fábricas chamam de
utilitário é o que se paga de Taxa Rodovia-
ria Única, nesta categoria. \

Seria bom esclarecer o que se está cha-
mando áe utilitário. '

Quem coloca?
Ouvido durante a última reunião

Conselho Monetário:
do

— Depois ãos pacotes financeiros, vem
, um saco agrícola, com as medidas para agri-
, cultura.

h ¦ ¦

Z — Mas, quem é que coloca o selinho?
.i Foi como se esvaziou a proposta ãe um

conselheiro, que imaginou selinhos que se-' riam fixaãos nas mercaãorias dirigidas às
_ categorias mais pobres ãa população e que

... não estariam enquaãraãas naquele limite
m ãe 30% para a diferença entre o preço à

vista e o preço a prazo.
"Full disclosure"

Por que o Governo não publica um ba-
lanço consolidado de todas as recentes pro-viãências tomadas para conter os gastos da- União e ãas empresas estatais, para que se
possa ir acompanhanáo sua performancecomo vigia de suas próprias contas?

Novo apoio
A Zanini e a Deãini — os maiores pro-autores de equipamentos para a indústria

açucareira e do álcool — estão estuâanão a
criação de uma empresa para financiar os
produtores.

Calole
Outra das atribulações da Interbrás, na

tentativa áe fazer a África.
Foi saudado dentro áa empresa, como

hábil façanha mercadológica, vender car-
ne diretamente aos açougues da Nigéria,

. dispensando os serviços, caros, dos atacadis-
tas.

Aconteceu, porém, algo previsível: os
açougues não são necessariamente idôneos
comerciantes na Nigéria e não pagaram a
conta. A Interbrás entrou na Justiça.

Deseslatizaiido
A Comissão ãe Desestatização áo BNDE'. já manteve encontros com os presiâentes ãaAssociação Brasileira das Empresas Abertas(Abrasca), Vitória Cabral, e da Comissãoáe Valores Mobiliários, Roberto Teixeira ãaCosta, para estabelecer as premissas de ne-'. gociação com os grupos nacionais interessa-

ãos em assumir o coiitrole de empresas sobsua intervenção.
Dentro áe 60 dias, o trabalho deve ser

; encaminhado ao presidente Luiz Sande com
um diagnóstico caso a caso.

IBC baixa resoluções para
defender o preço do café
e regulamenta os leilões

O presidente do IBC, Octávio Rainlio, tomou
medidas ontem à noite em defesa do preço interna-
cional do café, que entrou em baixa em Nova lor-
que. Foram anunciadas três resoluções, de n°s 25, 26
e 27/79, elevando a cota de contribuição para 85
dólares, nos embarques de café verde no mês de
agosto, e para 1 dólar 20 cents sobre a exporta-
çao de café solúvel naquele mês. Além disso foi
baixada regulamentação para o leilão de café na
Bolsa de São Paulo, a partir de junho, com paga-
mento em até 10 dias.

O IBC decidiu, também, acolher registros para
exportação de café verde da variedade Robusta
Conillon do tipo 7/8, pelos portos do Rio, Vitória e
Salvador, para embarques de hoje a 31 de agosto,
ao preço mínimo de 1 dólar 35 cents. Para esse
café a cota de contribuição (confisco cambial)
também aumentará de maio a agosto de 70 dólares
a 85 dólares.
ESCRITÓRIOS

Com autorização da Pre-
sldência da República, o
IBC vai abrir representação
na Colômbia e Costa do Mar-
fim, segundo e terceiro maio-
res produtores mundiais
de café. Serão ativados os
escritórios de Londres, Nova
Iorque, Milão, Hamburgo,
Beirute e Tóquio, bem como
os entrepostos de Beirute,
Hong Kong e Trieste.

Quanto aos leilões, deci-
diu o presidente do Institu-
to Brasileiro do Café que

serão realizados pela Bolsa
de São Paulo, nos dias úteis,
com pregão às 16 horas, a
partir de junho.

O pagamento será à vista
ou 10% no dia seguinte ao
arremate e 80% em até 10
dias após a compra. O Ins-
tltuto Brasileiro do Café
pretende atuar nos pregões,
Inclusive com mecanismos
capazes de Inibir a especu-
lação. Até lá o Instituto
continuará fornecendo café
aos exportadores a Cr$ 3
mil a saca-

MARCOPQLO S. A.
CARROCERIAS E ÔNIBUS
Companhia Aberta
GEMEC/RCA - 200-76/045
CGCMF n.° 88.611.835/0001-29

ML*
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CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas desta Compa-
nhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, às
9h30min, do dia 26 de maio de 1979, a ser realizada no
Salão de Festas Frei Leopoldo - "CAPUCHINHOS", sito
à Rua General Sampaio, 189 - Bairro Rio Branco, nesta
cidade, a fim de deliberaram sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

a. Apreciação e aprovação do Relatório Anual da Admi-
nistraçáo, Demonstrações Financeiras e Parecer dos
Auditores, relativos ao exercício social encerrado em
31.01.1979, e destinação do saldo à disposição da
Assembléia.

b. Aprovar a nova expressão monetária do capital social,
face a correção monetária.

c. Fixação dos honorários da administração,

CAXIAS DO SUL, 14 de maio do 1979.

Paulo Pedro Bellini
Presidente do Conselho de Administração

<
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LOJAS AMERICANAS S.A.

A| EMPRESA BRASILEIRA DE CAPITAL-ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS *C
ENTREGA DE AÇÕES DE SUBSCRIÇÃO

(RIO DE JANEIRO)
A 67? Assembléia Geral Extraordinária

realizada em 26 de março de 1979, aprovou
o Aumento do Capital Social de CrS
1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros)
para CrS 1.250.000.000,00 (hum bilhão, duzen-
tos e cinqüenta milhões de cruzeiros), medi-
ante subscrição.

Para recebimento das ações já integraliza-
das, os Senhores Acionistas deverão compa-
recer, pessoalmente ou por intermédio de
bastante procurador, em nossa sede social,

-na Rua Sacadura Cabral, 102, Rio de Janeiro,
no horário de 9:00 às 11:00 horas e das 14:00
às 16:00 horas, nos dias úteis, exceto aos
sábados, munidos dos respectivos recibos de
subscrição, e com observância do seguinte
escalonamento:

Dias
21.05.79 a 24.05.79 

'

25.05.79 a 31.05.79
A partir do dia 1;° de junho do corrente serão

atendidos os Acionistas que não houverem
comparecido nos prazos acima mencionados.

Rio de Janeiro. 10 rie maio de 1979

Boletins N°.s
1 a 3.000

3.001 em diante

VW
THOMAS LEONARDOS

Presidente rio Conselho de Administração V

E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRÊNCIA - EDITAL 86/79

AVISO

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM, autarquia do Ministério dos Transportes,
torna público para conhecimento de quantos possam se in-
teressar que fará realizar CONCORRÊNCIA, em data de
21 (vinte e um) do mês de junho de 1979, às 10:00 horas,
no auditório desta autarquia, situado na Avenida Presidên-
te Vargas, 534 - 3° andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
para serviços de CONSERVAÇÃO DE ROTINA, na BR-
116/SP, trecho Divisa RJ/SP - Divisa SP/PR, subtrecho
Km 298,2 (Viaduto FEPASA) - Km 394,4 (Acesso a Mira-
catu), no valor aproximado de CrS 68.400.000,00 (Sessen-
ta e cito milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

O Edital referente aos serviços, sob o n° 86/79, pode-
rá ser adquirido pelas firmas interessadas, na Seção de Ex-
pedição do DNER, á Rua General Bruce, 62/RJ.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1979
ENG° SALVAN BORBOREMA DA SILVA

Campins alerta países da OPEP para a
ameaça da união dos países sem óleo

Caracas — O Presidente da Vene-
zucla, Luis Herrcra Campins, advertiu
ontem, horas antes de seu Governo
anunciar o aumento de 60 centavos de
dólar por barril de óleo, que com os au-
mentos sucessivos de preço "os países
produtores de petróleo poderiam ter que
enfrentar no futuro a mais poderosa
aliança que Jamais existiu no mundo: a
dos países industrializados e os paises
subdesenvolvidos Importadores do pro-
duto".

O aumento venezuelano foi Inter-
pretado em Manila, na V Conferência
da UNCTAD, pelos países latlno-amerl-
canos como manobra de represália por
sua insistência em discutir a questão dos
preços do petróleo pela primeira vez no
âmbito da conferência. Colômbia, Cos-
ta Rica, México, Chile, Bolívia, Nicará-
gua, Honduras, Guatemala e El Salva-
dor fecharam a questão em torno do as-
sunto e vão Insistir em sua discussão,
apesar das ameaças árabes.

Brado de alerta

O discurso de Campins, que é o prl-
meiro brado de alerta dentre os próprios
países da OPEP contra a tendência de
elevar os preços do petróleo sem medir
suas conseqüências políticas, foi feito na

¦ Associação Nacional de Industriais, em
Puerto La Cruz, a 335 quilômetros de
Caracas. "Temos que aproveitar nossa
condição de país petrolífero para defen-
der o preço justo desta matéria-prima,
escassa no mercado internacional, mas
também estamos conscientes de que ca-
da aumento que experimenta nosso bar-
ril de petróleo e que nos causa benefí-

Arqulv»

Herrera Campins

cio, provoca ressentimentos e receios
entre outros paises da América Latina
que. não produzem petróleo", disse Cam-
pins.

"Peço a compreensão de todos os ve-
nezuelanos e em particular dos empre-
sários para o nível de sacrifício que pos-
sa fazer o pais nesta matéria, por um
elementar conceito de justiça social in-
ternaclonal, que, a nosso juízo, deve re-
ger as relações entre os povos", acen-
tuou, Insistindo que a Venezuela deve"continuar mantendo e conservando a
amizade dos povos latino-americanos".

-Mercado livre atinge US$ 33
Rotterdam — Os preços do petró-

leo voltaram a disparar nos últimos
dias no mercado livre de Rotterdam,
superando os níveis recordes de feve-
reiro, no auge da crise do Irã, devido
à decisão de a Arábia Saudita nego-
ciar diretamente, através de sua em-
presa estatal Petromin, um volume de
500 a 700 mil barris diários, antes co-
mercializado pela Aramco, empresa
formada pela Exxon, Texaco, Mobil e
Standard Oil.

A Arábia Saudita ter-se-ia abor-
recido com a Aramco, por esta ter
fornecido ao Congresso norte-ameri-
cano informações sobre sua política de
produção que ela havia sonegado até
mesmo a seus colegas da OPEP. Por
outro lado, os sauditas mantêm-se
contrários aos aumentos de preços que
vários países vêm adotando, o que não
impediu que a Líbia elevasse ontem
em 70 centavos de dólar seu barril e
Abu Dhabi batesse o recorde, com 80
centavos a mais. O barril libio custa-
rá 19 dólares e o de Abu Dhabi 17,90
dólares.

Americanos compram
Um operador japonês colocou on-

tem um carregamento de cru pesado

árabe a 29,50 dólares e especialistas
de Londres disseram que "há vários
dias as maiores empresas dos Estados
Unidos compram todo o petróleo que
podem conseguir, sem se preocupar
com o preço". As cotações de outros ti-
pos de óleo atingiram ontem 33 dóla-
res o barril, três dólares a mais que
na véspera. No início deste mês, o
mesmo tipo de óleo era vendido em
torno de 20 dólares. A Holanda pensa
em limitar o mercado de Rotterdam,
mas reconhece que isto é utópico en-
quanto alemães e suíços pagarem
qualquer preço.

O jornal Financial Times, de Lon-
dres, publicou ontem entrevista com o
Ministro da Energia da Argélia, Bel-
kacem Nabi, em que este anuncia que
seu país pedirá um aumento de 20%
nos preços básicos da OPEP, durante
a reunião de 26 de junho, em Gene-
bra. Nebi disse que o preço ainda está
muito abaixo do que deve ser, apesar
de reconhecer que a empresa estatal
argelina, a Sonatrach, terá este ano
um lucro liquido de 1 bilhão de dóla-
res. O Kuwait também está pressio-
nando a favor de um aumento subs-
tancial em Genebra e a Venezuela rea-
liza missão de sondagem no Oriente
Médio.

Produção não aumenta, diz a CIA
Washington — A Agência Central de

Informações (CIA) garante que a pro-
dução dos paises petrolíferos não au-
mentará nos três próximos anos e, se
houver algum aumento, ele será irrisório,
com "implicações negativas multo gra-
ves para o crescimento econômico do
mundo ocidental", revelou ontem o se-
manário londrino Oil Reports.

Segundo o semanário, a expansão
anual do petróleo disponível até 1982 se-
rá, de acordo com a CIA, de zero a 1%.
A estabilidade do abastecimento provo-
cará uma luta acelerada entre os paises
em desenvolvimento e o Ocidente pela
procura do óleo.

AIE prevê crise para 1985

Tóquio — Em 1985 ocorrerá a grande
crise mundial de energia, com a deman-
da chegando a 6 bilhões 33 milhões de
toneladas de óleo e a produção ficando
em 5 bilhões 868 milhões de toneladas,
registrando-se um déficit de 165 milhões
ás toneladas, ou 3 milhões 300 mil barris
diários.

A Informação foi divulgada ontem,
em Tóquio, e é baseada em estudo pre-
parado pelo diretor-executivo da Agên-
cia Internacional de Energia, Ulf Lantz-
ke, a ser apresentado na reunião minis-
terial do organismo, na próxima segun-
da-feira, em Paris. Lantzke recomenda
que apenas uma estreita colaboração en-
tre as nações industrializadas poderá
evitar conflitos econômicos e políticos
provocados pela crise de energia.

O estudo de Lantzke não faz nenhu-
ma previsão otimista quanto ao aumen-

Anilde Werneck
Correspondente

to da produção mundial de petróleo e,
praticamente, prevê o descréscimo nas ex-
portações dos países membros da OPEP,
além de admitir que a China e o México— novatos no círculo dos produtores —
não terão condições de compensar a
queda.

Diante deste quadro, o estudo prevê
que o déficit será elevado para 477 ml-
lhões de toneladas em 1990, chegando a
quase 1 bilhão 500 milhões de toneladas
no ano 2000.

Lantzke recomenda que, além de um
estrito programa de economia de com-
bustível, o mundo industrializado acele-
re suas pesquisas sobre fontes alterna-
tivas de energia. E dá ênfase especial ao
aproveitamento do carvão e do gás na-
tural, além de sugerir que seja amplia-
da a atual produção de energia nuclear.

Oregon critica
ação de Carter

Washington — O Gover^]
nador do Estado do Oregon^"
Vlc Atlych, conícssou-se ori- *
tem enojado com a decisão
do Presidente Carter oe
ajudar o Estado vizinho da
Califórnia com forneclmen-
tos extras de gasolina, paru"
que supere sua atual grave
crise de combustível.

Numa mensagem de pro-
testo, ele acusou Carter de
premiar a falta de.dlscipll.
na dos motoristas da Cali-
fórrila e "dar uma bofe-..
tada" em todo governador
que exortou a tempo seus
concidadãos a economizar."Os oldadãos do Oregon",
disse Atiyeh em mensagem
de protesto, "nãí se deixa-
rão levar pelo pânico, não
formarão Mias diante dos
postos de gasolina e con--'
tinuarâo seguindo o apelo
para muda/r seu estilo e há-
bltjos de dirigir". Os moto-'
listas do Estado haviam ¦ -
sido advertidos em feve-*n
reiro para economizar. vi *

"Diríamos que o pior já-
passou", disse ontem o Se-~
cretário de Energia, James
Schlesinger, referindo-se- •à~
atual escassez de gasolina
em todos os Estados Unidos,
mas não deixou de reiterar
que a escassez continuará
no verão norte-americano
(fins de junho a setembro!,
numa média de 4% a 5% em"
relação à demanda. SchJ.'"
singer aparentemente se re""
cusa a mostrar o mesmo'"
otimismo de Carter, quê"
anunciou ações para soluci-'"
onar a escassez e previu seu"
fim em j unho. No Congres-
so, uma subcomissão de '
Energia iniciou uma sessão.:
sobre a crise na Califórnia-
e a alta de preços. ¦ .vüi

Em Nova Jérsei, funcio-,,
nários disseram estar pre.?,,,
parados para pôr em prár...
tica um plano de racio-..
namento semelhante ao da.,,
Califórnia, baseado nçs.„
números pares e ímpares»,
das placas dos automóveis...,
Num dos subúrbios de Los,,
Angeles, onde as filas con-_
tinuam intermináveis d'ian-,7
te dos postos sem gasolina,
para vender, um homem fát"
preso quando tentava atear
fogo aos automóveis estaci-
onados.

Escassez faz,:,
ouro disparar
Londres — Pela tercei-"

ra vez consecutiva, o ou-
ro bateu recorde de pre-,.
ço no mercado de Lonr,..
dres, fechando a 256 dó--
lares e 90 centavos-,-
depois de ter alcançado-
258,75 durante a sessão:'
O dólar, entretanto, nãO'.
foi prejudicado e bene-':
ficiando-se do anúncio
de estatísticas a respeito
da produção industrial;"'
de novas construções è*1
de rendas de pessoas físí^''
cas, que indicam melhej-,,
ra da economia norte-,..,
americana, também teve,.,
alta em todos os prin- ¦
cipais mercados da Euro* •¦
pa.

A alta do ouro está'""
sendo atribuída, não'"
apenas às decisões do:'
FMI e do Tesouro dos.
Estados Unidos de re—
iduzir o montante de-
seus leilões, mas tam-
bém ao temor de uma '
ampla escassez de petró- '
leo em todo o mundo.
Em Zurique, o metal ]
também atingiu 258,87 .
dólares durante o dia, .
mas acabou fechando i
em 256,87 dólares, ainda
um recorde em relação
à cotação da véspera.

MT-PORTOBRÁS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

rv?
CONCURSO PÚBLICO

CRIAÇÃO DA MARCA-SIMBOLO E
LOGOTIPO DA COMPANHIA DOCAS DO

RIO DE JANEIRO

AVISO DE ANULAÇÃO
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições esta-
tutárias e de acordo com o item 9 do Edital de 20 de de-
zembro de 1978, COMUNICA aos concorrentes que o
CONCURSO em causa foi ANULADO, devendo ostra-
balhos apresentados serem retirados no prazo de 20 (vin-
te) dias, a contar desta data após o que serão inutilizados.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1979,
Eng? PEDRO BATOULI

Diretor Presidente

COMUNICADO
Liberal Corretora de Câmbio e

Valores Mobiliários Ltda.
tem o prazer de participar a seus

amigos e clientes a mudança
de seu endereço, a partir do dia

21 de maio de 1979, para:

Rua do Carmo, 7 — 8.° Andar
(Sede Própria)

Os telefones permanecem os mesmos.

A DIRETORIA
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Pena dis que bens de capital
preocupam epromete compras

„ Brasília — O Governo está preocupa-
do com a situação enfrentada atualmcn-
te pelas Indústrias de bens de capital e
tomará uma série de medidas destina-
das a satisfazer as necessidades de en-
comendas do setor. A promessa foi fei-
ta ontem pelo Ministro da Indústria e
do; Comércio, Sr Camilo Pena, a dlrigcn-
tes da ABDIB (Associação Brasileira pa-
ra o Desenvolvimento da Indústria de
Base) que fizeram um relato completo
das dificuldades enfrentadas.

Segundo o presidente da ABDIB, Si
Valdir Gianettl, os setores mais críticos
são os que fornecem equipamentos para
a Indústria de cimento, siderurgia e de
material ferroviário. Ele prevê que, "se
não forem tomadas medidas imediatas,
existe a ameaça de desemprego no se-
tor".

Levantamento
03 empresários entregaram ao Ml*

nlstro Camilo Pena o levantamento rea-
lizado pela ABDIB, que mostra o nume-
ro de meses de produção das indústrias
de bens de capital e o número mínimo
de meses necessários para garantir a
continuidade de produção em 17 setores
produtores de bens de capital, e as pro-
vidências que devem ser tomadas em ai-
gumas áreas que começam a se tornar
mais críticas.

• "O diálogo com o Ministro foi bas-
tante proveitoso e nós sentimos que o
Governo está preocupado e atento com
o que vem acontecendo ao setor de bena
de capital", disse o Sr Valdir Gianett.il
afirmando que o Sr Camilo Pena pro-
meteu tomar algumas medidas para sa-
tisfazer as necessidades de encomenda
nos setores mais necessitados.- No setor que fornece equipamentos
para o setor de cimento, por exemplo,

"a demanda de bens de capital está cm
nivels críticos", afirmou o empresário.
Segundo ele, existe a necessidade de
produção de cimento e, Inclusive, há ex-
pectatlva dc falta do produto se o Go-
verno continuar mantendo a orientação
de não aprovar nos projetos de produção
através do ODI (Conselho de Desenvol-
vimento Industrial).

Os dirigentes da ABDB3 apelaram
ao Ministro Camilo Pena no sentido de
que o MIC aprove, "com a maior urgên-
cia possível", o projeto de instalação do
4.° estágio da Uslminas, que eles consl-
deram fundamental para sobrevivência
do setor de bens de capital.

O Ministro da Indústria e do Comer-
cio defendeu a Instalação integral do
projeto, mas não chegou a fixar prazos
para o Inicio da nova fase da siderúrgica
mineira. Além disso, o presidente da
ABDIB disse que, "caso Tubarão seja
implantado, queremos que o Governo
cumpra o que foi combinado com o Go-
verno anterior, de que a indúsbria na-
cional fornecerá 50% dos equipamentos
do projeto".

O Sr Camilo Pena garantiu, ainda,
aos empresários que em relação ao setor
ferroviário o Governo está programando
a encomenda de vagões de carga, sendo
que os números serão definidos nos pró-
ximos dias. "Este setor está à beira do
precipício', disse o presidente da ABDIB,"e precisa ser atendido com urgência".

Em relação ao corte no orçamento
das empresas estatais, decidido na úl-
tima reunião do Conselho Monetário
Nacional, o Sr Valdir Gianettl disse que
a ABDIB não espera efeitos imediatos
sobre as indústrias de bens de capital.
Esclareceu que "para este ano, as en-
comendas programadas são pequenas e,
além,disso, o pagamento só começa a
ser feito depois da entrega do equipa-
mento".

Cataguases desiste de disjuntores
,-A Cataguases-Leopoldina comunicou,

ontem, à Embramec sua desistência em
participar da fabricação de disjuntores
de alta tensão no Brasli — um investi-
mento de Cr$ 150 milhões — associada à
empresa francesa Merlln-Gerin e a Ine-
brasa. A decisão foi qualificada pelo pre-
sidente da Cataguases, Sr Ivan Botelho,
como "empresarial", uma vez que a exis-
tência de quatro projetos aprovados pe-
Io ..CDI e o pedido de reconsideração de
um quinto projeto, tomam o empreen-
dimento pouco atraente.

O grupo francês deverá continuar no
projeto, associado à Inebrasa e à Embra-
mec, e se responsabiliza pelo ressarci-
mento de Cr$ 750 mil investidos pela
Cataguases-Leopoldina, na fase de estu-
dos que consumiu um ano. Até agora
continuam candidatos à fabricação de
disjuntores no Brasil a Siemens, a Brow
Boverl, associada à Camargo Corrêa, a
Delle Alsthom, associada à Montreal En-
genharia, e a Sprecher Schuh, que pre-
tende a revisão dà decisão do CDI que a
afastou."'. O projeto para a fabricação de dis-

Técnicos do IBS
defendem uso de
carvão vegetal

Técnicos do Instituto Brasileiro de
Siderurgia confirmaram ontem a viabi-
lidade dà proposta do presidente da As-
sociação Brasileira de Carvão de revisão
do projeto de Tubarão, a fim de que es-
ta.usina venha a usar carvão vegetal
nacional como redutor. Segundo estes
técnicos, seria suficiente a plantação de
florestas num circulo de apenas 56 km
de raio para se atender Tubarão.

- Estes técnicos do IBS consideram
que a siderurgia à base de carvão vege-
bal é muito mais econômica, além de
possibilitar aos país a utilização só de re-
cursos nacionais. Eles lembram que en-
quanto muitos torcem o nariz para o
carvão vegetal, estão propondo uma si-
derurgia à base do carvão gaseificado,
numa referência clara ao projeto da Si-
dersul.

"A gaseificação do carvão é um pro-
cesso muito caro e torna qualquer pro-
jeto siderúrgico, hoje, inviável. Pode ser
que daqui há alguns anos, quando o bar-
ril.de petróleo estiver custando 30/40 dó-
lares, ele se torne viável", argumenta-
ram os técnicos.

juntores apresentado pela Cataguases-
Leopoldina foi o primeiro a dar entrada
e receber a aprovação da Embramec, em
1977. Posteriormente, o Conselho de De-
senvolvimento Industrial — CDI — deci-
diu chamar através de edital os grupos
interessados na fabricação desse equipa-
mento, para decidir quais projetos rece-
beriam os incentivos governamentais.
Nessa ocasião, apresentaram-se sete gru-
pos e foram selecionados apenas três.
Mais tarde, o Ministério da Indústria e
do Comércio promoveu o Ingresso da
Brown Boverl, aumentando o número.
Vale frisar que os Estados Unidos pos-
suem duas fábricas de disjuntores, a
França duas, a Itália uma, o Japão e o
Brasil teria, no mínimo, quatro.

Foi então encaminhado ao CDI es-
tudo mostrando que o mercado brasilei-
ro não comportaria tantos fabricantes e
que a demanda total do setor em 1983
seria de 107 mil unidades, enquanto que
a capacidade de oferta se situaria em 167
mil unidades, resultando uma ociosidade
de 36%.

BNDE aplica
Cr$ 1,3 bilhão
no fosfato

O BNDE concedeu ontem um finan-
ciamento de Cr$ 1 bilhão 300 milhões à
Goiasfértil (Goiás Fertilizantes), para a
implantação de lavra e de uma usina de
concentração de fosfato — matéria-pri-
ma para fertilizantes — com capacidade
de 620 mil toneladas/ano, com o aprovei-
tamento da jazida de fosfato existente
nos municípios de Catalão e Ouvidor, em
Goiás.

O presidente do Banco, Sr Luiz San-
de, informou na ocasião que o projeto
prevê Investimentos de Cr$ 9 bilhões,
sendo que a participação do BNDE —
através da Fibase, que deterá 30% do ca-
pitai e financiamentos, inclusive de equi-
pamentos pela Finame — atingirá a
50,6%. Cerca de 65% do valor dos equi-
pamentos terão índice de nacionalização
superior a 80%.

O déficit brasileiro de concentrado
fosfático está estimado em 117.316 tone-
ladas para 1979, atingindo a 489.693 to-
neladas em 1981. A entrada em opera-
ção da Goiasfértil, em 1982, reduzirá o
déficit, naquele ano, para 335.293 tone-
ladas.

W^ IBMEC
CURSO: A LEI DAS S/A-ASPECTOS CONTÁBEIS

OBJETIVO: —Atualizar os conhecimentos de profissionais ligados à área contábífrinanceira
das S/A, face às alterações introduzidas pelaUei n? 6.404 (15/12/76), hoie incorporadas à'

. Legislação Fiscal pelo Decreto-Lei n? 1.598 (26/12/77).
. TEMAS: — Legislação Básica — Aspectos Contábeis — Conferências.

. QUALIFICAÇÃO: — Contadores, Auditores e outros profissionais encarregados da execução,
revisão e administração de serviços de Contabilidade e Finanças das Empresas compreendidas
pela Nova Legislação.

BENEFICIO FISCAL: <- As Empresas poderão abater no Imposto de Renda o dobro do valor
das Bolsas oferecidas a seus funcionários. O IBMEC está registrado no CFMO/MT sob o n° 133
(Lei 6.297).

.INICIO:-21 de maio., no horário de 18:30 às21:30 horas.
' 
INSCRIÇÕES: — Estarão abertas no período de 30 de abril a 21 de maio, no INSTITUTO BRA-
SILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS, ã Av. Beira-Mar, s/n? (Anexo ao Museu de Arte
Moderna). Informações adicionais poderão ser obtidas pelos telefones 283-9222 — Ramal 64
6 242-1987.

^ 
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Saldivar está otimista e
acha que tripartite sobre
Corpus será neste semestre

Foz do Iguaçu (dos enviados especiais Terezi-
nha Costa e Luiz Maníredini) — O Senador Carlos
Saldivar, chefe da Delegação paraguaia em todas
as reuniões tripartites com o Brasil e a Argentina
sobre a compatibilização das Hidrelétricas de Itai-
pu e Corpus, admitiu ontem, durante a solenidade
comemorativa do quinto aniversário de fundação
da Itaipu Binacional, que as negociações com a Ar-
gentina poderão ser retomadas ainda este semestre,
em junho ou julho.Dizendo-se "bastante otimista" quanto às pos-sibilidades de retomada dos entendimentos a curto
prazo, o Senador descartou, contudo, qualquer pos-sibilidade de que os três países voltem à mesa de
negociações ainda este mês.
NAO E' SO' A COTA

Essa é também a opinião
do diretor adjunto de Itai-
pu, Enzo Debernardl, um
dos principais negociadores
paraguaios, que considera
que até o fim do mês não
haverá tempo para a reto-
mada das negociações,"porque o Governo brasl-
.leiro mudou os principais
homens que vinham acom-
panhando o assunto".

O Senador Saldivar ad-
mite até que "dependendo
dos entendimentos, a pró-
xima reunião tripartite po-
de ser realizada em Assun-
ção".

Debernardl recusou-se a
comentar a proposta argen-
tina de elevar em cinco me-
tros a cota que o Brasil já
aceitara para Corpus, au-
mentando.a de 105 para 110
metros — o que levou o
Governo brasileiro já no
final da gestão Geisel, a re-
tirar sua concordância com
a cota 105. Segundo o dire-
tor de Itaipu e presidente
da Administração Nacional
de Eletricidade — ANDE —
"o problema não é só de
cota. E' uma questão muito
mais complexa, que envolve
a operação da usina, as
conseqüências dessa opera-
ção e a navegação no rio
Paraná. A cota é apenas
um dos itens". A posição do
Governo paraguaio nessa
questão "continua a ser a
de defender seus legítimos
interesses", afirmou.

Ao ser perguntado sobre
as intenções do Governo pa-
ragualo de mudar o sistema
de associação binacional
para a construção da hidre-
létrlca de Corpus, o Sena-
dor Saldivar informou que
ainda não está decidido se
será criada uma entidade
para construí-la ou uma
comissão mista. Mas, garan-
tiu que Corpus será feita"em bases diferentes da as-
sociação com o Brasil para
construir Itaipu e da assocl-
ação com a argentina para
construir Yaciretá".

A hidrelétrica de Yaciretá
esta sendo motivo de novas
negociações entre Paraguai
e a Argentina. O Paraguai
deseja reduzir a extensão
de seu território que será
alagado pelo reservatório
da usina, através de uma
alteração no desenho, da
barragem. Hoje, segundo
informou o engenheiro
Debernardl, será entregue
ao Governo paraguaio o re-

latórlo final da empresa
construtora que estuda a
questão, para que seja to-
mada uma decisão.

Se os paraguaios mos-
tram.se cautelosos ao dis-
cutir a questão do aprovei-
tamento Integrado do rio
Paraná, os negociadores
brasileiros mostram-se ain-
da mais reticentes. Na ver-
dade, cautela é a palavra
de ordem no Itamarati no
que se refere à compatibili-
zação de Itaipu e Corpus.

Foi uma solenidade sim-
pies a que marcou, ontem
à tarde, a recondução dos
diretores da Itaipu Binacio-
nal e a colocação da úl-
tima caçamba de concreto
no bloco 27 da barragem la-
teral direita — na margem
paraguaia — que atingiu
assim sua cota de coroa-
mento, isto é, sua altura
máxima de 225 m e t r os
acima do nível do mar.

Ao falar, na ocasião que
lembrou também o quinto
ano de instalação de Itaipu,
o General Costa Cavalcante
destacou o adiantamento de
aproximadamente 3 meses
em que se encontram as
obras da hidrelétrica, o que,
segundo o superintendente
Rubens Vianna, poderá per-
mitir que "ainda este ano
possamos lançar o primeiro
concreto da barragem prin-
cipal no leito do rio", cujo
estágio atual é o das es-
cavações. O engenheiro En-
zo Debenardi assinalou a
cooperação brasileira-
paraguaia e a oportunidade
do empreendimento quando"todos sabemos que o> futu-
ro energético do mundo es-
tá povoado de interrogações
sem resposta" e "sabemos
que sobre energia nuclear
se projetam as sombras de
incógnitas cuja solução ain-
da não se vislumbram'.

A diretoria jurídica da
Itaipu Binacional aprovei-
tou para lançar uma nota
de esclarecimento em que
assegura que o preço médio
que ela tem pago por ai-
queire n a desapropriação
dos 100 mil hectares da
margem brasileira que se-
rão algados pelo reservató-
rio, tem sido de cerca de
Cr$91 mil, o que do total
dos acordos celebrados este
ano — 579, compreendendo
uma área de 8 mil hecate
no valor total de aproxima-
damente Cr$ 303 milhões —
5)0% das indenizações das
propriedades rurais está
acima dos Cr$ 100 mil."^ HTeiegu
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SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

C.G.C. n.° 33.000.118/0001-79

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a
se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria que se realizará, no próximo dia 28 de
maio de 1979, às 14:00 horas, na sede social,
na Avenida Presidente Vargas n.° 2.560, 9.°
andar.

£ a seguinte a Ordem do Dia:

a) Aumento do número de membros do
Conselho de Administração;

b) Alteração estatutária;

c) Eleição de membros do Conselho de
Administração.

Os instrumentos de mandato serão depo-
sitados na sede social (10.° andar), até 24 horas
antes da realização da Assembléia Geral. Os
serviços de transferência de ações ficarão sus-
pensos nos 8 (oito) dias úteis imediatamente
anteriores à realização da Assembléia Geral.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1979

(a) Nelson Souto Jorge
Presidente

Jornal argentino pede um
substituto para Yuciretú 1

Buenos Aires — "A Argen-
tina deveria procurar dentro de
suas fronteiras um substituto
para Yaciretá", afirmou ontem o
jornal independente La Nación,
lembrando que, de acordo com o
programa energético argentino,
Yaciretá "deveria começar a pro-
duzir energia em 1985 e, caso
aconteça uma demora no inicio
dos trabalhos, seria impossível o
cumprimento deste calendário".

Uma delegação de oito técni-
cos soviéticos chegaram ontem à
Argentina para prosseguir o es-
tudo do aproveitamento do Médio
Paraná, projeto que, em virtude
do acordo concluído entre os doia
países, deverá permitir num prazomáximo de 10 anos a construção
de uma central hidrelétrica quealimentará o Noroeste do país. Si-
tuado no coração da bacia do Pra-
ta, a região está totalmente em
território argentino.

Acredita-se que o aproveita-
mento do Médio Paraná com aju-

da soviética seja um elemento po-lítico a ser utilizado nas negocia-
ções com os países vizinhos. O ex-
Subsecretário de Relações Exte-
riores, Gualter Aliara, já indicou
no ano passado, às vésperas de
uma reunião tripartite em Assun-
ção sobre a compatibilização de
Itaipu e Corpus, que a exploração
do Médio Paraná poderia ser uma
solução, em troca de Corpus. As
delegações do Brasil e do Para-
guai interpretaram a ameaça co-
mo pressão para induzi-las a uma
atitude mais conciliadora.

"Sem recorrer a medidas
abruptas, às quais a Argentina
nunca foi afeita", arrisca La Na-
ción, sobre o empreendimento de
Yaciretá, a resçeito do qual o Pa-

! raguai faz exigências inaceitáveis
para os argentinos, "seria aconse-
lhável fazer frente ao programaenergético que o país necessita,
com outro empreendimento hi-
drelétrico e com a aceleração da
construção de usinas nucleares."

J :
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CIA. AÇOS ESPECIAIS ITABIRA

Sociedade de Capital Aberto GEMEC/RCA-200-75/192
CGC-MF n.° 33.390.170/0001

Sede Social - Rua Tupis, n.° 38 — 15.? andar
Belo Horizonte — MG

ATA ÚNICA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA
E ORDINÁRIA REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 1979

ÀS 10:00 HORAS NA SEDE SOCIAL
DELIBERAÇÕES:

A) Quanto a Assembléia Geral Extraordinária

1. Dispensa da leitura do Edital de Convocação
(Doe 1) publicado no "Minas Gerais", "Esta-
do de Minas", "Jornal do Brasil", "O Globo","Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil"
de 10, 11, 12 e 13 do corrente mês.

2. Homologação da participação acionária d»
ACESITA, em razão do exercício do direito
de preferência, nos aumentos de capital das
controladas FLORESTAL ACESITA S.A. de Cr$
100.000.000,00 para Cr$ 150.000.000,00 a

de FORJAS ACESITA S.A de Cr$ 260.000.000,00
para Cr$ 380.000.000,00.

3. O laudo de avaliação das jazidas de minério
de ferro de "Periquito", "Esmeril" e "Onça",
em Itabira-MG, feito por "VALIT — Empresa
Técnica de Avaliações e Pesquisas, de dezem-
bro de 1978, devidamente fundamentado, com
indicação dos critérios de avaliação e dos ele-
mentos de comparação adotados, dos do-
cumentos relativos aos bens avaliados, nos
termos do art 8.° da Lei n.° 6.404, de
15.12.76, foi integralmente aprovado. A
avaliação tem o seguinte teor:

"CERTIFICADO DE VALOR

VALIT — Empresa Técnica de Avaliações e
Pesquisas, devidamente registrada de acordo
com as leis brasileiras

CERTIFICA

que seus engenheiros, geólogos e técnicos
inspecionaram e estimaram em dezembro de
1978, o Valor Contábil dos Direitos de La-

vra para minério de ferro consubstanciados
no Decreto n.° 15.644 de 24 de maio de
1944, retificado pelo Decreto' número 19.708
de 03 de outubro de 1945, retificado pelo De-
creto n.° 79.649 de 04 de maio de 1977 com
localização nos lugares denominados Periqui-
to, Pombal, Esmeril, Paredão, Cirino, Camari-
nha, Onça e Carolina, Distrito e Município de
Itabira, Estado de Minas Gerais, averbado à

COMPANHIA AÇOS ESPECIAIS
ITABIRA (ACESITA).

Com base na metodologia descrita e nas con-
dições de custo operacional, preço final de
venda, taxa de retorno, investimentos e mer-
cado, especificados no relatório anexo, é de
opinião de VALIT que o valor dos direitos de
lavra em dezembro de 1978, para efeitos de
contabilização é de Cr$ 2.434.224.000,00
(dois bilhões, quatrocentos e trinta e quatro
milhões, duzentos e vinte e quatro mil cru-
zeiros)". Em conseqüência, a contrapartida do
aumento de valor dos mencionados bens se
constituirá em reserva de reavaliação das mi-
nas e jazidas, de montante igual à diferença
entre o novo valor e o valor atual contábil
dessas jazidas, de cerca de Cr$ 10.000.000,00.
O valor obtido nesta reavaliação afetará os
resultados da Companhia somente na medida
em que houver exploração das jazidas

B) Quanto à Assembléia Geral Ordinária

1. Dispensa da leitura do Edital de Convocação
(Doe. 1) publicado no "Minas Gerais", "Estado
de Minas", "Jornal do Brasil", "O Globo", "Es-
tado de São Paulo" e "Gazela Mercantil" dei
10, 11, 12 e 13 do corrente mês, bem como dos
documentos referidos no artigo 133 da Lei n.°
6.404, de 15.12.76 (Does. 2 e 3), publicados
nos mesmos periódicos de 6 e 7 de abril
corrente e do respectivo anúncio (Doe. 4) co-
locando estas peças à disposição dos Acionis-
tas, publicado igualmente naqueles jornais de
24, 25, 27 e 28 de fevereiro e 1.°, 2 e 3
de março deste ano.

2. Aprovação, após discussão e votação, deixando
de votar os legalmente impedidos:

2.1 — Do balanço, demonstrações financeiras,
contas, relatório da administração,
exercício de 1978, sem reservas ou
restrições.

2.2 — Da parecer dos Auditores Indepen-
dentes.

2.3 — Da destinação do lucro apurado de "
Cr$ 421.228.323,31 e distribuição d» ;
dividendos, conforme proposta dl ¦
administração (Doe. 5) seguinte:
2.3.1 — Levar à eonta de reserva le-

gal o valor de Cr$ •
21.061.416,00;

2.3.2 — Pagar dividendos de Cr$ 0,14
(quatorze centavos) por ação
para o total de 2.688.000.000 '
de ações do capital da Cr$ '
2.755.200.000,00 (dois bi- ;
Ihões, setecentos a cinqüenta ¦
e cinco milhões a duzentos '.
mil cruzeiros), no total da :
Cr$ 376.320.000,00;

2.3.3 — Levar a conta da "Lucros !
Acumulados" a quantia de °
Cr$ 23.846.907,31 (vinte ;
três milhões, oitocentos e qua- ¦
renta e seis mil, novecentos .
e seta cruzeiros • trinta .
um centavos). ',

3. Aprovação da nova expressão monetária do '.
valor do capital social realizado, que fica cor- ,
rígida mediante a capitalização parcial do re-
sultado da correção monetária do capital, cons-
tituída por ocasião do balanço de encerra-
mento dó exercício social da 1978, no valor
de Cr$ 835.278.683,24, sem modificação do '

número de ações representativas. Em conse- j
quência da correção o "eaput" do art. 5.° da '
Companhia passa a ter a seguinte expressão: -

"Art. 5.° — O capital social é de Cr$ '
3.590.471.000,00 (três bilhões, qui- ;
nhentos a noventa milhões, quatrocen- ¦
tos e setenta e um mil cruzeiros) divi- !
didos em 2.688.000.000 (dois bilhões, ',
selscentos e oitenta e oito milhões) de '
ações sem valor nominal, facultada ¦
sua representação por títulos múltiplos". ¦

A capitalização acima até o limita de Cr$ .. '
835.271.000,00 sendo o remanescente de Cr$ i
7.683,24 mantido naquela conta.

4. Da verba mensal de Cr$ 810.000,00 (oitocen- i
tos e dez mil cruzeiros) para remuneração dos •
administradores com vigência a partir do mês .
de janeiro do corrente ano.

5. As publicações da Companhia, ordenadas pela !
Lei 6.404, de 15.12.76, serão efetuadas nos ]
seguintes jornais: Belo Horizonte, "Minas Ge- ;
rais" a "Diário do Comércio"; Rio de Janeiro j
"Jornal do Commércio" a São Paulo, "Gazeta •

Mercantil" sem prejuízo da eventual publi- .
cação em outro jornal e para os fins da Ins- \
trução CVM n.° 02, de 04 de maio da 1978. ,

6. Autorização para que estas assembléias sejam .
instrumenradas em ata única, lavrada em forma ,
de sumário e que sua publicação se dessa
com omissão da assinatura dos acionistas.

Após lida e aprovada por unanimidade, a presente ,
ata vai assinada por mim Secretário, pelo Presidenta
e pelos demais presentes com direito a voto, repre-
sentando mais de dois terços do capital social votante,
além de Acionistas sem direito a voto, como consta !
do "Livro de Presenças de Acionistas" n.° 02, fls. '
67 a 74, e dos representantes dos Auditores Indepen- J
dentes, "Price Waterhouse Peat & Co." e "VALIT —
Empresa Técnica de Avaliações e Pesquisas". Os do*
cumentos nela referidos estão autenticados na forma
da lei e ficam arquivados na Companhia.

A presente constitui cópia fiel do original la-
vrado às fls. 48 a 50v. do livro de registro
da Assembléias Gerais n.° 04 (quatro) da
Companhia.

Belo Horizonte, 19 de abril de 1979
Amaro lanari Guatimosim

Presidente da Mesa
José Cancella Moreira

Secretário da Mesa
JUCEMG - 473.953/79
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — Cer- •
tidão — Certifico que este documento, pagas as ta- 

'.

xas, foi arquivado na data a número apostos meca-
nicamente.
15 de maio de 1979.
a) Celio Cota Pacheco, secretário geral

vive
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Gerdau diz que custo do dinheiro
ajuda especulação e não produção

O empresário Jorge Gerdau
Johannpeter criticou ontem o
alto custo do dinheiro, afirman-
do que "instiga atitudes es-
pcculativas em vez de estimular
a produção", e advertiu que, se
começar a ultrapassar níveis de
juros acima de 12% mais corre-
ção, quando for destinado &
produção, "deixa d eser orienta-
dor e limitador de consumo pa-
ra se tornar um elemento adi-
cional de inflação de custo".

Ao passar ontem a presldên-
cia do Ibmec — Instituto Brasl-
leiro de Mercado de Capitais
para Emane Galvêas, Jorge
Gerdau disse ser dificil reduzir
o custo do dinheiro enquanto
houver áreas estanques no sis-
tema financeiro, fazendo com
que os efeitos da oferta e
procura operem sobre uma par-
cela mínima de poupança que
não está em mãos do Estado:
"Quem tem o monopólio da cap-
tação de recursos e de sua apli-
cação, é quem verdadeiramente
comanda o custo do dinheiro",
frisou.

O novo presidente do Ibmec,
Emane Galveas, acentuou que a
ampliação do mercado de capi-
tais tem um aspecto político "da
maior importância" através da
participação dos trabalhadores,
principalmente no capital das
empresas nacionais.

Desordens
Jorge Gerdau, ao pedir me-

didas urgentes na redução das
taxas de juros, disse julgar in-
dispensável que o Governo ln-
terligue os sistemas de captação
e aplicação, "mesmo que tempo-
rariamente", através de meca-
nismos artificiais administrados
com o objetivo de levar o custo
do dinheiro a uma curva de-
crescente."O combate à inflação, em
boa hora definido pelo Presi-
dente Figueiredo como prioritá-
rio, se não tiver resultados po-
sitivos a médio prazo continua-
rá estimulando a desordem fi-
nanceira e econômica do país,
levando-nos consequentemente
ao desvirtuamento de outros va-
lores da sociedade", advertiu.

Ao frisar que a inflação "é
um tributo indireto dos mais in-
justos, pois os que têm menos
são os que proporcionalmente
mais pagam", o empresário con-
dicionou o crescimento do mer-
cado de capitais, como instru-
mento de uma sociedade plura-
lista, "à boa ordem do mercado
financeiro e das finanças públi-

Emane Galvêas (E) e Delfim Neto ouvem Jorge Ger-
dau atribuir às taxas de juros a inflação de custos

cas — dai a importância dos
trabalhos realizados pelo Insti-
tuto Brasileiro do Mercado de
Capitais.

Jorge Gerdau disse que a
correção monetária, "pela ima-
ginação fértil dos nossos admi-
nistradores", passou a ser um
elemento de convivência com a
inflação, em lugar de ser um
instrumento de combate à infla-
ção. "Conviver com a inflação é
um posicionamento inaceitável",
repetiu.

Para o ex-presidente do
Banco Central, Emane Galvêas
— que sucede na presidência do
Instituto, nomes como Walter
Moreira Sales, Otávio Gouvea de
Bulhões, Casimiro Ribeiro, An-
gelo Calmon de Sá e Jorge Ger-
dau — o mercado contará cada
vez menos com capitais exter-
nos, razão pela qual só o mer-
cado interno poderá dar conti-
nuidade ao processo de cresci-
mento rápido da produção na-
cional.

Participação nos lucros

Ele acredita que nos 
'países

em desenvolvimento, onde é es-
cassa a poupança, "essa escas-
sez na maioria das vezes está
determinada muito mais pela
falta de métodos e de instru-
mentos adequados para a mobi-
lização de recursos no mercado
de capitais do que por uma dis-
ponibilidade de recursos ou uma
elevada propensão ao consumo".

— Há 15 anos, o nivel de
formação bruta de capital fixo
escassamente atingia a 14% do
PIB. Nos últimos anos, esses in-
vestimentos se elevaram a mais
de 23%.

Ernane Galveas disse que ai
se inclui "uma forte contribui-
ção de capitais estrangeiros",
que tende entretanto a diml-
nuir gradativamente, cedendo
lugar ao mercado nacional.

Ele acentuou, por outro la-
do, um aspecto político "da mais
alta importância": a ampliação
do mercado de capitais através
da participação dos trabalhado-
res no capital das empresas na-
cionais."A sociedade livre e aberta
que todos nós desejamos requer
não só a descentralização do
poder político e do poder econô-
mico" — frisou — "mas também
a participação mais direta das
grandes massas no processo ca-
pitalista, associando os traba-
lhadores às suas empresas, atra-
vés da participação nos lucros".

A cerimônia, realizada na
Bolsa do Rio, contou com as
presenças do Ministro da Agrl-
cultura, Delfim Neto; dos presi-
dentes do Banco Central, Carlos
Brandão; da Comissão de Valo-
res Mobiliários,'Roberto Teixei-
ra da Costa; das Bolsas do Rio
e São Paulo, Fernando Carvalho
e Manoel Otávio Pereira Lopes;
da Caixa Econômica Federal,
Gil Macieira, e de cerca de 150
empresários da área do merca-
do de capitais.

Certificados do
Fiset-Turismo
valorizam-se 260%

Com a campanha iniciada em abril
pelo presidente da Embratur, Miguel
Colassuono, os certificados de investi-
mento (CI) do Fiset-Turismo tiveram
uma valorização de 260%, saindo de CrS
0,25 no leilão da Bolsa de São Paulo, a
11 de abril, para Cr$ 0,95 esta semana.

• "Turismo é bom negócio", slogan da
Embratur na campanha que vem escla-
recendo os contribuintes sobre a meca-
nica da negociação com os certificados,
fez com que a cotação atingisse Cr$ 0,53
em São Paulo, até dia 16, e Cr$ 0,95 na
Bolsa do Rio, Os certificados do Fiset-
Pesca e Fiset-Reflorestamento foram co-
tados a Cr$ 0,24 e Cr$ 0,25 respectiva-
mente.

Dia 23, no Rio, serão leiloados 106,4
milhões de ações dos três fundos seto-
riais de investimento — 56,9 milhões da
carteira de turismo, 24,5 milhões de
ações de empresas de pesca e 24,9 mi-
lhões de reflorestamento. As carteiras
são operadas pelo Banco do Brasil e ad-
ministradas pela Embratur, Sudep e
IBDF.

Entre as ações de turismo, vão ser
oferecidas as dos hotéis Sisal, Sehbe,
Othon Palace de Belo Horizonte, Luxor,
Serraverde, Plaza, Brasilton, e das em-
presas de turismo e hotelaria Adinco, Ac-
quatur, Flecha, Gravatal, Predial, e Mo-
a-umbi.

Pesca terá até 80
Cr| 500 milhões

Brasília — O Superintendente da
Sudepe, Sr José Ubirajara Timm, admi-
tiu ontem que distorções na aplicação de
incentivos fiscais impediram um desen-
volvimento do setor pesqueiro condizen-
te com o volume de recursos aplicados".
Em depoimento na Comissão de Agricul-
tura da Câmara, ele anunciou a dotação
de quase Cr$ 500 milhões para a Fiset/
Pesca no próximo ano fiscal, que come-
ça em julho.

Uma das distorções apontadas foram
as altas taxas de corretagem cobradas
para a captação dos incentivos; outra foi
o deslocamento desses recursos para em-
presas dedicadas à exportação de produ-
ios como o camarão, em vez de se desti-
narem à oferta de pescado para consu-
mo interno. Para cada cruzeiro investi-
do em frota, cinco foram aplicados em
equipamentos de terra, naquilo que o
dirigente da Sudepe também considerou
uma "lamentável" falha.

Ressalvando o caráter "patriótico" da
medida, o Sr Ubirajara Timm observou
ontem que a própria extensão do mar
territorial brasileiro para 200 milhas
acabou constituindo um entrave à ex-
pansão da pesca nacional, na medida que
outros países tomaram medidas idênti-
cas "tornando inacessível grande banco
merluzeiro".
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Fechamento: 5444 Evolução %: 0,7
Média: 5469

Bolsa do Rio
Números do pregão

Papeis mais negociados à vista, em dinheiroí Petrobrás PP

(8,86%), B. Brasil PP (6,86%), Brahma PP C/D (5,35%),
Belgo OP (4,72%), L. Americanas OP (4,32%).

Na quantidade d» titulos: Petrobrás PP (10,17%), B. Brasil

PP (6,98%), Samitri OP (5,57%), Brahma PP C/D

(5,39%), Belgo OP (4,65%).
Papéis governamentais (Cr$ mil): 43 975 (31,39%).
Papéis privados (Cr$ mil): 96 120 (68,61%).
IBV: médio 5469 (menos 0,1%). Final: 5444 (menos 0,5%).

IPBV: 517 (mais 0,4%).

Média SN: ontem: 92 099, anteontem: 91 695, há uma se-

mana: 88 834, há um mês: 82 024, há um ano: 90 795.

Oscilação: Das 30 ações do IBV, 15 subiram, 11 caíram,

três ficaram estáveis e Nova América OP não foi ne-

gociada ontem.

Maiores altas: Unipar PE (6,05%), Vale PP (5,45%), Docas

OP (3,83%), Mannesmann OP (3,80%), Light OP

(6,05%),
Maiores baixas: Supergasbrás OP (3,42%), Belgo OP

(2,19%), Mesbla OP (2%), Petrobrás PP (1,91%), Ace-

sita OP (1,59%).

Volume negociado
À vista

A termo

Merc. futuro

Total

Mais alto do ano (14/3)
Mais baixo do ano (29/1)

Quantidade

64 708 791

4 275 000

12 120 000

81 103 791

138 776 632

29 983 421

Cr$

114 081 321,12

5 633 060,00

20 381 700,00

140 096 081,12

214 357 909,68

46 380 337-47

• As vendas da Pirelll es-
te ano devem crescer em
torno de 58%, sobre os Cr$
14,3 bilhões de 78, "apesar,,;,
das dificuldades de prcvi/;ão.,uh
devido a tantos paootatffy* *£
segundo a diretoria. Prèáèrt-SiOí
te à reunião da Abam.ec--> ¦•»
Rio, a empresa anunciou
que deve fechar o ano com* *ú
35 a 40 milhões de dólares
em exportações, e advertiu
para "uma crise multo iè-
ria" de energia, caso, o
Governo não lnvlsita mais
do que a Llght — já que o .
consumo tem crescido mais
de 10% ao ano. A Pirelll,
também fornecedora de fios
e cabos, teve suas encomon-
das diminuídas tanto no"
setor de energia quanto no '
de telecomunicações.

A Adela Investment"
Company subscreveu umhV
cota de CrS 2,5 milhões da
Brasipart S/A, passando"'a'"
ser o primeiro sócio estrari-' '
geiro da organização criada
para promover fusões 'dé
empresas c identificar

, pequenos e médios empre- * Tj
endimentos.

• Na Argentina, a emprb-"'
sa privada vai trabalharia-'"
do a lado com o monopólio"'
estatal do resseguro: ,',;á'.
Superintendência de Segu-",^;
ros da Argentina deu sinal
verde para a criação ,da
R e s seguradora Argentina
S/A, pela iniciativa privada.

•Disparidade de Renda
no Passado, Subsídios para
Estudos de Problemas Bra-.
sileiros, é o livro de Mlrcea
Ruescu que acaba de ser
lançado pela Apec Editora. ;..

A Eletrobrás está reali-
zando um seminário sobre
compensadores sincronos _e
estáticos , com a presença,
de 50 técnicos brasileiros è"
representantes das maiores
empresas internacionais fã-"
bricantes de equipamentos
elétricos.

«Até dia 28 podem ser
feitas as inscrições para o
curso de Mercado de Capi-
tais para Economistas, pro-
movido pelo Ibmic-
Instituto Brasileiro de Mer-
cado de Capitais.

Cotações da Bolsa de São Paulo

in. Abert. Méd. Fach. Quant.
1000

Acesita op
Atos Vil! op
Aços ViII pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
And Clayfon op
Annanguera op
Antarctica op
Antarctica pp
Aparecida op
Arno od
Artex op
Artex pp
Arthur Lange op
Atina do
Auxiliar pn
Bandeirantes on
Bandeirantes pp
Banerj on
Banespa pp
Barb Greene op
Bardei Ia pp
Baumer pp
Belgo Minelr op
Besc ppb
Bic Monark op
BMG Financ on
Boavista pn
Brad Invest pn
Bradesco on
Bradesco on
Brahma oo
Brahma pp
Brahma po
Brasil on
Brasil pp
Brasilit op
Brasmolor op
Cacique pp
Caf Brasilia dd
Casa Anglo op
Casa Angto pp
Casa Masson pp
Cerv Polar op
Cerv Polar ppa
Cesp pp
Cica pp
Clm Aratu op
Cim Caué pp
Cim Itaú pp
Cimetal pp
Cobrasma pp
Cobrasma pp
Coest Const pp
Com e Ind SP on
Com e Ind SP pn
Comind B Inv pn
Concisa op
Concisa op
Concisa op
Concisa pp
Concisa pp
Confrio ppb
Const A Lind pp
Const Beter pp
Copas pp
Cremer op
Cremer pp
Docas Santos op
Duratex pp
Ecisa op
Ecisa^ dd
Econômico pn
Elekeiroz pp
Elekeiroz pp
Eluma pp
Emiíi Romani ppa
Engesa ppa
Engevix op
Engevix pp
Ericsson op
Estrela pp
Eternit op
Eternit ppa
Eternít ppb
Eucatex ppa
FNV ppa
Fab C Renaux pp
Fcr Lam Brás op
Fer Lam Brás pp
Ferbasa pp
Ferro Brás pp
Ferro Ligas pp
Fin Bradesco on
Fin Bradesco pn
Financia! pn
Ford Brasil oo
Ford Brasil op
Frigobrás pp
Fund Tupy op
Fund Tupy pp
Germani cp
Guararapes oo
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
lap op

1,25 1,23
1,30 1,30
1,37 1,37
2,90 2,90
2,83 2,78
0,95 0,95
1,40 1,47
1,40 1,40
1,20 1,20
1,05 1,05
0,70 0,70
2,60 2,60
1,70 1,70
1,95 2,21
1,32' 1,32
1,40 1,40
0,71 0,71
0,84 0,8l
0,54 0,54
0,75 0,75
0,85 0,84
1,90 1,90
2,95 2,91
1.49 1,42
1,80 1,80
1,05 1,05
0,75 0,75
1,60 1,60
1,00 1,00
1,87 1,85
2,05 2,05
2,02 2,02
1.50 1,50
1,70 1,75
1,66 1,66
1,54 1,54
1,72 1,73
2,60 2,60
4,35 4,35
6,20 6,20
3,70 3,70
2,40 2,40
2,20 2,20
1,00 1,00
1,50 1,50
2.02 2,04
0,66 0,65
1,70 1,70
0,80 0,80
1,48 1,48
3,50 3,53
0,90 0,95
1,50 1,46
1,42 1,42
2.03 2,00
4.00 4,00
1,03 1,03
2,20 2,20
0,45 0,45
0,30 0,30
0,35 0,35
0,55 0,55
0,45 0,45
0,58 0,60
0,71 0,73
0,55 0,55
1.01 1,02
4,30 4,30
3,60 3,60
1,90 1,91
1,80 1,80
0,75 0,75
0,85 0,88
1,50 1,50
0,S2 0,82
0,85 0,84
1,65 1,68
1,11 1,14
4,30 4,30
1,80 1,80
1,80 1,80
1,60 1,61
2.90 2,90
4,07 4,08
4,20 4,20
4,00 4,06
2,15 2,15
2,60 2,65
1.91 2,10
0,95 0,95
1,00 1,00
1,35 1,35
2,85 2,85
2,10 2,11

1,40 1,40
1,40 1,40
1,00 1,00
6,40 6,44
4,16 4,16
3,55 3,56
1,25 1,25
1,55 1,55
2,10 2,10
2,91 2,99
0.64 0,63
0,62 0,62
1,00 0,96

1,23
1,30
1,35
2,90
2,78
0,95
1,48
1,40
1,20
1,05
0,75
2,57
1,70
2,27
1,32
1,40
0,71
0,84
0,54
0,75
0,83
2,00
2,90
1,45
1,76
1,05
0,75
1,60
1,00
1,85
2,05
2,02
1,50
1,75
1,66
1,54
1,73
2,60
4,40
6,20
3,70
2,40
2,20
1,00
1,50
2,05
0,66
1,70
0,79
1,49
2,60
0,98
1,40
1,42
2,00
4,00
1,03
2,20
0,45
0,30
0,35
0,55
0,45
0,62
0,75
0,55
1,02
4,30
3,60
1,95
1,81
0,75
0,90
1,50
0,82
0,85
1,70
1,15
4,30
1,80
1,80
1,62
2,90
4,15
4,20
4,10
2,15
2,70
2,05
0,95
1,00
1,35
2,85
2.12

1,40
1,40
1,00
6,50
4,16
3,55
1,25
1,55
2,10
3,00
0,63
0,62
0,96

469
150

) 505
512
682
100

2 417
20
45

1
494
553

9
2 717

284
13
12
12
36
25

2 208
I 314
1 080

818
946
28'

429
33

5
163
401
391

8
859

5
160

1 310
1 416

227
300

10
64
8

50
117
960
562
229

1 030
862
205

1 027
296
180
210

23
33

7
2
1
3
2
1

426
1 009

740
350
100
100
790
314

50
80

500
50
90

1 865
1 2'96

100
530
795

78
604
109
20ü
379

1
32a
106
440
410
132
167
949

43
17
12

195
60

400
50

643
610
286

55
5

713

Tit. Abert. Méd. Fech. Quant.
1 ooo

Ibesa op
Ibesa ppb
Iguaçu Café op
Iguaçu Café ppa
Iguaçu Café ppb
Ind Hering op
Ind Hering ppa
Ind Villares op
Ind Villares pp
índs Romi op
Inds Romi op
Inds Romi pp
Itaubanco pn
Itaubanco pn
Itausd on
Itausa pn
J H Santos pp
Light on
Light od
Lobras pp
Lojas Americ op
Lojas Renner ppb
Madeirit ppb
Manah on
Manah dd
Manasa od
Manasa dd
Mangels Indl op
Mangels Indl pp
Mannesmann op
Maqs Pírat pp
Melhor SP pp
Mendes Jr pp
Merc Brasil pn
Merc S Paulo on
Merc S Paulo pn
Mesbla op
Mesbla dd
Metal Leve pp
Minasmaquina on
Minasmaquina pp
Moinho Sant op
Munck Eq Ind op
Nacional on
Nacional pn
Nakata op
Nord Brasil on
Nordon Met op
Noroeste Est pp
PBK Emp Imob pp
Perdigão dd
Pet Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Pir Brasília ppa
Pirelll oo
Prcmesa pp
Real on
Real on
Real
Real
Real
Real
Real

Cia Inv on
Cia Inv pn
Cons pnf
Cons on
de Inv on

Real da Inv pn
de Inv pp

Real Part pna
Real Pari pnb
Realcafé ppa
Rcn Hermann pp
Sadia Concor dd
Savcna op
Schlosser pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Açonorte pni
Sid Açonorte op
Sid Açonorte ppa
Sid Coferraz op
Sid Guaira op
Sid Guaira pp
Sid Riogrand op
Solorrico pp
Sorana od
Souza Cruz op
Springer Adm pp
Sta Olimpia op
Sta Olimpia pp
T Janer pd
Tecei S José pp
Technos Rei op
Teka pp
Telerj on
Teleij on
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Transparaná pp
Tur Bradesco pn
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unipar pe
Vale R Doce op
Valmet od

2,08
2,04
6,00
6,10
6,20
2,20
3,22
2,22
2,50
1,36
1,20
1,21
1,33
1,29
6,50
6,30
3,50
0,56
0,64
2,50
2,25
2,60
2,90
1,90
1,80
2,65
2,30
1,06
1,33
1,83
0,98
3,62
1,28
0,95
1,20
0,90
2,48
2,51
2,65
0,70
0,71
2,17
1,40
102

1,02
1,97
1,25
3,65
1,80
2,50
3,15
3,90
1,25
1,42
1,53
1,90
1,25
0,80
0,78
0,78
1,77
1,80
1,00
0,92
1,15
1,15
1,20
0,95
0,98
6,40

35,00
4,90
2,15
1,50
0,57
1,70
0,91
0,96
1,23
0,80
1,70
2,20
2,00
0,90
2,90
2,25
0,71
1,45
2,05
1,44
5,15
2,75
2,60
0,18
0,68
0,23
0,21
0,71
0,72
1,08
1,22
0,80
0,76
1,15
4,50
1,70
1,55

2,09
2,14
6,00
6,10
6,20
2,20
3,24
2,18
2,53
1,37
1,23
1,21
1,33
1,29
6,50
6,30
3,50
0,56
0,65
2,50
2,22
2,68
2,75
1,91
1,84
2,66
2,42
1,08
1,33
1,83
0,96
3,62
1,28
0,95
1,20
0,90
2,48
2,54
2,69
0,70
0,71
2,15
1,40
1,02
1,02
1,97
1,25
3,63
1,80
2,50
3,15
3,90
1,22
1,42
1,53
1,90
1,26
0,82
0,78
0,78
1,77
1,80
1,00
0,92
1,15
1,15
1,20
0,96
1,00
6,39

35,00
4,90
2,15
1,50
0,58
1,69
0,91
0,96
1,24
0,82
1,70
2,21
2,00
0,90
2,90
2,25
0,71
1,40
2,03
1,44
5,15
2.75
2,60
0,18
0,68
0,24
0,22
0,71
0,72
1,08
1,22
0,80
0,76
1,15
4,50
1,72
1,55

2,12
2,20
6,00
6,10
6,20
2,20
3,33
2,15
2,55
1,37
1,23
1,21
1,32
1,29
6,50
6,30
3,50
0,56
0,65
2,50
2,25
2,70
2,75
1,92
1,85
2,70
2,50
1,08
1,33
1,83
0,95
3,62
1,28
0,95
1,20
0,90
2,48
2,54
2,70
0,70
0,71
2,15
1,40
1,02 .
1,02
1,97
1,25
3,60
1,80
2,50
3,15
3,90
1,25
1,-42
1,52
1,90
1,26
0,85
0,78
0,78
1,77
1,80
1,00
0,92
1,15
1,15
1,20
0,97
1,00
6,55

35,00
4,90
2,15
1,48
0,59
1,68
0,91
0,96
1,25
0,90
1,70
2,25
2,00
0,90
2,90
2,25
0,71
1,40
2,00
1,44
5,15
2,75
2,60
0,18
0,63
0,24
0,22
0,72
0,72
1,08
1,22
0,80
0,76
1,15
4,50
1,75
1,55

80
023

13
20
47

2
12 063

931
115
273
357

3
1 189

60
3

29
100
391

4 614
325
373
202
133
195
429
507
915
107

10
3

365
65
30
93
53

196
27

491
1 410

27
9

610
155

1
26
70

6
239
174

2
43

9
194

2
1 663

300
684
290
164
234

65
74

101
5

28
41

170
4

103
418

10
100

20
630

11 927
844

2
41

472
298

50
482

11
70

. 2
454

42
243
284

50
20

435
300

4

307
40

7
2

450
23

1
1

500
15

308
210

Cotações da Bolsa do Rio
Títulos

EM CRUZEIROS
Abert. Fech. Méd.

Acesita
Alpargatas c/db
Alpargatas c/db
Açonorte
Aratu ex/b
Artex
C. Banha
Barbará
Basa
B. Brasil
B. Brasil
Denasa
B. Bahia
Belgo
Banerj
Banerj
Banespa
Barb. Greene
B. Itaú
B. M. do Brasil
B. Nacional
B. Nacional
BNB
Bozano
Bradesco
Bradesco
Brahma c/d
Brahma ex/d
Brahma c/d
Brahma ex/d
Cim. Cauê
CBEE c/d
CBV
Cesp ex/ds
A. Clayton
Cemig c/b
Cobrasma c/d
Paulista Fértil.
Corrêa Ribeiro
Souza Cruz
Café Brasília
Café Brasília
D. Isabel ant.
Docas Santos
A. Eberle
Eluma
Ericsson ex/d
Eternit
Bangu
Ferbasa
Ferbasa
Ferro Brás.
Fertisul
Leopoldína c/d
Leopoldina ex/d
Finor
Fiset Pesca
Fiset Reflo
Fiset Turismo
Gerdau
Grazziotin
Brasiljtita
Kalll Sehbe
Light
Light
L. Americanas
L. Brasileiras c/s
L. Brasileiras ex/s op
L, Brasileiras c/s pp
L. Renner ma
Manasa op
Pet. Manguinhos on
Mannesm. c/db op
Mannesm. ex/db op
Mannesm. c/db pp
Mesbla 54 op
Mesbla 54 pp
Moinho Flum. op
Moinho Santista op
Mundial op
N. América ex/d op
Sid. Pains
Cim. Paraíso
Perdigão
Petrobrás
Petrobrás
F. -e Luz c/ds
Marcopolo
Premesa
Pet. Ipiranga
Refrig. Paraná
Rio-Grandense
Samitri
Seno
Supergasbrás
Sinal
Sr-ndoíécníca
Springer
Servix
Tecnosolo
Ternosolo
Telerj
Te'eri
Telerj c/d
Tíleri ex/d
Telerj ex/d
Tibrás ex/d

op
op
PP
PP
op
PP
op
op
op
on
pp
pp
pp
op
on
pp
pp
op
pn
pn
on
pn
PP
PP
on
pn
op
op
PP
PP
PP
op
PP
PP
op
PP
PP
PP
PR
op
op
PP
PP
op
PP
PP
op
op
PP
pe
PP
PP
PP
PP
PP

1,24
2,91
2,85
1,22
0,77
2,22
2,50
1,58
0,90
1,52
1,75
0,40
0,90
1,85
0,80
1,01
0,86
2,00
1,33
0,88
1,02
1,02
1,43
1,60
2,05
2,00
1,70
1,60
1,72
1,71
1,45
0,65
4,75
0,65
1,48
0,77
1,50
1,01
2,85
2,24
3,35
3,70
0,28
1,85
2,20
1,68
1,53
4,02
1,02
1,40
1,35
2,80
2,22
0,87
0,70
0,24
0,30
0,23
0,95
3,80
2,10
0,70
2,40
0,56
0,65
2,22
3,15
2,50
2,50
2,10
2,65
0,63
1,90
1,14
1,78
7.45
2,54
3,50
2,17
0,50
1,35
0.90
1,40
3,15
1,22
1.52
0,75
2.25
0,84
3.95
2,93
2,35
1,32
1.20
2,60
1,00
1,75
0.7O
0,58
1 85
2,40
n.?n
0.18
(17?
0,71
0.7.1
4.20

1,21
2,90
2,80
1,22
0,75
2,25
2,50
1,58
0,91
1,53
1,73
0,40
0,90
1,76
0,80
1,00
0,87
2,00
1,33
0,88
1,02
1,02
1,40
1,58
2,06
2,00
1,70
1,60
1,77
1,77
1,48
0,65
4,75
0,65
1,48
0,75
1,50
1,01
2,80
2,25
3,40
3,70
0,28
1,90
2,20
1,68
1,53
4,02
1,00
1,40
1,40
3,00
2,25
0,82
0,70
0,25
0,30
0,23
1,00
3,80
2,10
0,70
2.40
0,56
0,67
2,23
3,10
2,50
2,48
2,10
2,65
0,63
1,90
1,16
1,78
2,45
2,52
3.50
2,17
0.50
1,35
0,90
1,40
3.15
1.22
1,53
0,75
2 C5
O', 85
3.95
2,98
2,80
1,37
1.70
2,60
1,00
1,75
0.70
0,59
1.85
2,40
0.90
0,18
0.72
0,71
0,7.1
4,20

1,24
2,90
2,82
1,22
0,76
2,25
2,50
1,58
0,91
1,55
1,73
0,40
0,90
1,79
0,80
1,00
0,86
2,00
1,33
0,88
1,02
1,02
1,41
1,59
2,05
2,00
1,70
1,60
1,75
1,74
1,47
0,65
4,75
0,65
1,48
0,76
1,50
1,01
2,81
2,27
3,39
3,69
0,28
1,90
2,20
1,68
1,53
4,02
1,01
1,40
1,41
2,97
2,22
0,86
0,70
0,24
0,30
0,23
0,96
3,80
2,10
0,70
2,40
0,56
0,67
2,23
3,13
2,50
2,43
2,10
2,65
0,63
1,91
1,17
1,79
2.45
2,53
3.50
2,17
0,50
1,35
0,90
1,40
3,15
1,22
1,54
0,75
2,25
0,85
2 95
2,98
2,82
1,35
1,20
2,54
1,00
1,75
070
0,59
1,85
2,40
0,20
0,18
0,72
0,71
0.74
4,20

Var.
méd.
ant._
1,59
3,33

6,15
2,56

21,62
Est.

1,25
Est.
Est.

0,57

5,88
2,19

1,18

Luc. Quant
em 79 (1 000)

Jan.--100
153,09
116,00
118,49
187,69

136,36
101,63

83,16
178,43
109,16
108,13
166,67

205,75
100,00
128,21
134,38

0,76 109,92

2,00
2,00
1,40
0,63
Est.

1,19

2,94
4,19

Est.

1,00
3,44
2,25
4,31

• 0,81

3,83
Est.

8,39

2,88
3,70
4,44
2,77
0,91

Est.
7,14

• 4,17
1,05
Est.
Est.

Est.

3,08
0,90
0,63

Est.
3,80
2.63

Est.
¦ 2,00
• 0,39

2,27
1,12

0,81
1.91

13,64
Est.

0,71
2,27

3,42

2.94
3,51

4,00

5,26

1,39
1,37

104,08
104,08
1 25,89
138,26
113,89
117,65
116,44
115,94
110,76
116,78
1 20,49
122,64
131,94
132,65

1,30 128,81

160,32
156,11
120,11

230,63
116,67
131,03
117,02
108,39

106,32
100,00
104,44

88,66
70,03

121,13

126,32
230,77
153,33
480,00
226,19
100,00

130,44
72,73
79,76

104,21
123,72

0,40 102,48

90,00
203,19
216,67
194,57
94,23
93,70

113,64
217,00

119,47
126,76
100,00
100,96
90,37
91,12

136,36
112,50

231,15
198,53
75,00

113,90

87,94
145.83
122,92
82,22
68,57

125.00
112,50
144.00
165,12
180,49

901
1 000

135
16

080
600
25
40
6

038
4518

616
5

004
36
61
25

300
16
67

1 432
22

122
200

1 579
516
340
351

3 489
338
500

50
100

10
100

3
500

10
1 010
1 944

237
700

2
1 704

202
500

35
89
42

900
44

229
75
57

230
90S
184
113
101

18
500

93
1 174

4
210

2213
5

300
1 021

1
23

7
652
855
91

3
263
434
100

12
194
474

5
200
2B2

6 581
5

530
1 000

200
310

1 513
608
290
251

1
100
29
20
60
10

765
15

160
600

16
3

Bolsa registra maior
alta em sete semanas
Nova Iorque — As ações na Bolsa de Va-

lores de Nova Iorque registraram ontem sua
maior alta em sete semanas em meio as espe-
ranças dos Investidores de que as taxas de juro
e inflação comecem a diminuir assim que o rit-
mo de crescimento econômico decrescer. O in-
dice industrial Dow Jones, que conseguiu au-
mentar 2,60 pontos na véspera, subiu 14,47 pon-
tos fechando a 842,95 - a maior elevação desde
27 de março quando subiu 16,54 pontos.

O índice de ações comuns aumentou 0,85
fechando a 56,23 e o preço de uma ação au-
mentou 46 centavos. As altas superaram as
baixas por 1.167 a 349 entre os 1.903 títulos co-
mercializados. Os corretores foram estimulados
pelos indícios de que a economia pode estar
diminuindo o ritmo em grau suficiente para
pressionar a reserva federal a liberar o cré-
dito. Caso isto ocorra, as taxas de juros pode-
rão diminuir.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova Iorque — Foi a seguinte a média Dow Jones na
Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

Atócs
30
20
15
65

de

Industriais
Transportes
Serviços Públicos
Ações

Abert.
829,87
225,31
98,85

283,63

Máx.
845,05
229,06
100,64
188,68

Foram os seguintes os preços finais
Nova Iorque, ontem, em dólares:

Min.
827,44
224,58
98,61

282,80

Fech.
842,95
228,38
100,44
287,95

na Bolsa de Valores

Airco Inc
Alcan Alum
Allied Chem
Allis Chalmere
Alcoa
AM Airlines
AM Cyanamid
AM Tel & Tel
Amf Inc
Asrco
Atai
Atl Richfiedd
Avco Corp

Bendix Corp
Ben CP
Boing
Bethlehem Steel
Boise Cascade
Bord Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp

Ompbcll Soup
CBS
Chessie Systemm
Celanese
Caterpillar Trac
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm
Columbia Pict
Com. Sateliite
Control Data
Corning Glass
Continental Oil
CPC Intil
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dupont

Eastorn Air
Eastman Kodak
El Passo Companyn
5asmark
Exxon
Fairchild
Firestone
ford Motor
Gen Dynamics
Gen Eletric
Gen Foods
Gen Motors
GTE
Gen .Tire
Getty Oil
Goodrich
Gcodyier
Grcew

34
35
32 5/8
32 1/8
53 3/8
12 1/8
56
59 1/4
15 5/8

64 3/8
20 1/2

37 1/2
23 1/4
39 1/4
22 1/8
35 1/4
29 3/4

42 7/8
36 3/4
54 1/4
32
49 5/8
39 7/8

25
135

3/4
59 1/8
18 1/8
25 1/4
51
55 1/4
12 3/4
44 5/8
29 1/4
50
30
59
27 7/3
25 3/8
43 7.'8
19 3/4
16 3 8
27 1/4

Gulf & Western

IBM
Int Harvester
Int Paper
Int Tel 8, Tel

Kaiser Alumin
Kennecott Cop

Litton Indust
Lockheed Airc

Manafact Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Distilliers

14 1/2

309 1/2
38 5/B
45 1/4
28

25 7/8
23 1/8

26 1/8
20 1/4

34 3/8
64 7/8
76 1/4
49

23 1/8
21 7/8

11 3/4 NCR Corp 69 5/8
14 N L Indust 21 1/2
69 1/8

Occidental Pet 19 3/8
33 3/4 Olin Corp 19 7/8
45 1/4 Owens Illinois 19 5/8
28 3/4
43 1/4 Pacific Gas & El 14 7/8
56 Pcpsico Inc 22 5/8

5/e Pfizer Chás 30
24 Phillip Morris 66 1/8
37 1/4 Phillips Pet 35 1/4
22 1/4 Polaroid 31 5/8
22 1/4 Procter & Gamble 78 3/4

RCA
Reynolds Ind
Royal Dutch Pet

Safeway Strs
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Stown
Studew

Teledyne
Texaco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Twenf Cent Fox

Union Carbide
US Industries
US Steel

West Union Corp
Westh Elect
Woolworth

25 3/8
57 1/8
68 7/8

36
13 3/8
83 3/8
46
47 7/8
61 1/4
38
25 1/2

116
25 3/8
25 3/8
79 1/4
26 1/4
40 1/4

37 1/4
8

22 7/8

19
17 1/8
28

 i . [

770 .CAFE-NOVAIORQUE-MAJP~* 
üf! (cents por libra)

QC). __ '-'¦
'm'j 'j 'A'S'0'N'D' j'f'm'a'm''

O movimento baixista ampliou-se ontem no
mercado de Nova Iorque, com quedas de atê'i: ]
400 pontos sobre as posições futuras, sendo
que maio fechou em baixa menos acentuada.
Corretores disseram que o arrefecimento dos'
preços não tem bases explicáveis. Enquanto,¦<¦¦
isso a General Foods tornava público que sèuiT".'
lucros aumentaram em 37%, durante o oyrto'^
fiscal que terminou em 31 de março, elevou--¦
do-se de 169,5 milhões de dólares para 232,1 '

milhões de dólares

Mercado externo
Chicago e Nova lorqu* — Cotações

futuras nas Bolsas de mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, ontem:

Mês

Variação sobre
Dia

Fechamento Anterior

Més

Variação sobra
Dia

Fechamento Anterior

FARELO DE SCJA (Chicago)
dólares por tonelada

ALGODÃO (NI)
cents por libra (454 grsj_

Maio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

193,00
195.10
197,00
195,80
193,60

186,50
191,40
193,50
192,00
194,00

Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Maio

62,35
63,55
62,95
63,74
64,59
65,53
65,65

MILHO (Chicago)
conti por bushel (25,46 kg)

Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março

2,60
2,65
2,67
2,69
2,78

2,57
2,62
2,65-
2,67
2,75

CACAU (NI)
por libra (454 grs.)

OlEO DE SOJA (Chicago)
cents por libra (454 grs.)

Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio

142,20
143,45
146,75
149,85
151,55
152,80

140,05
143,05
145,70
149,20
150,95
152,20

Maio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

29,98
26,30
26,41
26,35
26,13

25,80
26,22
26,30
26,25
26,10

CAFÉ (NI)
cents por libra (454 grs.)

SOJA (Chicago)
cents por bushel (27,22 kg)

Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março
Julho

150,90
151,05
154,25
150,98
147,78
149,00

151,00
154,73
158,00
154,75
151,50

Maio
Julho
Agosto

723
739
744
724

716
730
735
727

TRIGO (Chicago)
cents por bushel (27,22 kg)

COBRE (NI)
cent» por libra (454 grs.)

Maio
Junho
Julho
Set«mbro
De«mbro
Janeiro
Março

83,80
84,30
84,90
85,75
86,70
8ò,90
87,30

Maío
Julho
Setembro
Dezembro
Março

Ouro (à vista)

361
360
363
373
382

366
366
363
379
388.

Londres
Zurique

256,90
256,875

335SS533-SES5S
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SERVIÇO FINANCEIRO

"Over íiighl" tem queda
k recorde desde 1975

Uma íorte liberação de
cambio, estimada cm mais
de 200 milhões de dólares
(CrS 4 bilhões 955 milhões),
e os roflexos da mudança
do sistema de média móvel
do compulsório — com os
bancos comerciais proibidos
de contar caldo médio nos
depósitos de 'Ins de semana
— provocaram ontem, no
mercado aberto, uma das
mais baixas taxas de over-
night às quintas-feiras des-
de acrlaçâo do reílnancia-
mento' compensatório, em
fevereiro de 1975.

As''taxas do overnight,
normalmente são elevadas
as qúlhtas-felras porque an-
tecipam para os bancos
comerciais um cheque do
Banco... do Brasil no dia
seguinte. O que evita, no
caso.de perda na compen-
saçãbde cheques, que o
banco tenha que se endivi-
dar no redesconto de luqul-
dez do Banco Central por
três dias (sexta, sábado e
domingo). Como a taxa do
redesconto é de 2,75% ao
mês ,o normal é um over-
night ao redor de 8,25% ao
mês (99% ao ano).

Désdé agosto do ano
passado, no entanto, quando
se permitiu aos bancos
comerciais sacarem sobre
20% de seus depósitos com-
pulsóriòs (35% dos depósitos
a vista) durante as quln-
zena de, ajuste do compulsó-
rio —' contanto que man-
tivessem a média quinzenal
de 35% de encaixe — as
taxas^ dos overnight das

q u 1 ntas-feiras ultrapassa-
ram de muito os 8,25% ao
mês. 

*"

Tudo p°rcllle °s bancos
comerciais pressionavam o
mercado de financiamento
cm troca do aluguel por um
dia de Letras do Tesouro
Nacional de sua carteira
para assegurar reservas' no
dia seguinte e, assim, faze-
rem saldo médio acima do
encaixe mínimo de 35% no
fim de semana, o que lhe
permitiria efetuar saques
sobre o compulsório ao lon-
go da semana seguinte. E
as taxas do overnight das
quintas-feiras chegaram até
160% ao ano.

Com a proibição dos sa-
quês sobre o compulsório,
em vigor desde a semana
passada, essa manobra dos
bancos não pode ser feita.
Porém, as taxas do over-
night não caíram abaixo
dos 8,25% ao mês porque o
Banco Central exigiu que
os bancos empregassem o
lastro de suas LTNs nas
operações overnight, o que
reduziu sua margem de
manobra.

Ontem, além dos recursos
de cambio, como os bancos
já estavam com usas po-
sições no compulsório ajus-
tadas (devem completar a
média móvel segunda-fei-
ra), tinham sobras de re-
servas e não pressionaram
o overnight. Suas taxas
iniciaram a 72% ao ano,
mas declinaram até 6% ao
ano, o que significa 0,5% ao
mês. Os negócios com che-
quês BB, bastante equilibra- .
dos, giraram entre 36% e
24% ao ano, somando Cr$
1,91 bilhão, segundo a AN-
DIMA.

CHEQUEBB
(%aoano-os últimos
g-^j- seis dias)

60_

20- *
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OVERNIGHT
(taxas anuais em LTN

.„„ os últimos seis160_ dias)

120-

80-

40-
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Mercado de LTN
A entrada de grande volume de

recursos externos, e o excesso de re-
cursos de parte do sistema bancário —
ajustados na média móvel do com-
pulsórtò^-^1- movimentaram sensível-
mente*! as operações com Letras do Te-
souro jj Nacional, ontem, no mercado
aberto". Como reflexo, o mercado aprs-
sentoú-se totalmente comprador de
papei» principalmente para os de
longo' prazo, que registraram queda
de até 50 pontos sobre os lances ma-
xÍmoS'do último leilão. Os papéis com
vencimento em outubro foram cotadas
a 35,45% até 34,38% e o» com ven-
cimento em novembro negociados ria
fíix» ,34,10% e 33,75% de descontos
ao ano. Os financiamentos over nigth
oscilaram entre 72% e 6% ao ano, em

mercaejo tranqüilo. O volume de nego-
cios com LTNs somou CrS 84 bilhões
735 milhões, segundo a ANDIMA/ A
seguir, as taxas médias anuais de
desconto de todos os vencimentos:

Vtncimjjil»

23/05
30/05.",.;;
04/06
20/06-
13/06""

Compra Venda

33,40 31,90
• 37,08 35,58
37,35 36,45
37,08 36,18
37,20 36,30

22/06 37,05
27/06 36,90
04/07 37,30
11/07 37,65
18/07 37,55
20/07 37,48
25/07 37,38
01/08 37,20
08/08 37,75
15/08 36,60
17/08 36,50
22/08 36,45
29/08 36,33
05/09 36,23
12/09 36,10
19/09 36,05
21/09 35,85
26/09 35,65
03/10 35,43
10/10 35,23
17/10 34,95
19/10 34,85
24/10 34,65
31/10 34,38
07/11 34,10
V4/II 33,70
16/11 33,75
14/12 33,45
18/01 33,10
15/02 32,65
14/03 32,25
18/04 31.85

36,15
36,00
36,70
37,05
36,95
36,88
36,78
36,60
36,65
36,20
36,30
36,05
35,93
35,90
35,80
35,75
35,55
35,35
35,23
34,93
34,15
34,65
34,45
34,18
34,00
33,60
33,95
33,05
32,70
31,25
31,85
31,45

Títulos públicos
A .forte redução das taxas

dos financiamentos over-
nigth—- abertura 72,00% e
9,60% ao ano no fechamen-
to — movimentou sensível-
mente- as operações de com-
pra 

"e venda, ontem, no
mercado secundário de ti-
tulos públicos e privados de
renda'fixa. Como resultado,
ás Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional com
dois anos de prazo e juros
anuais" de 6%, atualmente
as mais negociadas no mer-
cado, diante da cláusula de
alternativa de resgate de
correção cambial (42,6%

Interbancário

nos últimos 12 meses contra
38,4% da correção monetá-
ria) estiveram bastante
procuradas durante todo o
periodo. Seus preços situa-
ram-se em 98,% e 98,40%
de desconto, superior aos
97,60% e 97,80% de descon-
to cotados no dia anterior.
O valor nominal das ORTNs
no mês de maio está fixa-
do em Cr$ 363,64. O volume
de negócios com esses títu-
los, incluindo os financia-
mento overnight somaram
Cr$ 10 bilhões 977 milhões,
segundo a ANDIMA.

Bolsa
O mercado interbancário de cambio

para contratas prontos apresentou-se
equilibrado ontem, registrando um
bom volume de negócios. As ta-
xas para" telegramas e cheques situa-
ram-sé entre Cr$ 24,740 e Cr$ 24,760.
O bancário futuro esteve procurado,
com movimento regular de negócios,
realizados a Cr$ 24,775 mais 2,90%
até 3,30% ao més para contratos com
prazos de 30 até 180 dias, respecti-
vãmente.

Taxas de câmbio
O dólar foi negociado ontem a

Cr$ 24,635 para compra e Cr$ 24,775
para venda. Nas operações com ban-
cos sua cotação foi de Cr$ 24,670 pa-
ra repasse e Cr$ 24,755 para cobertu-
ra. As"taxas médias que se seguem
temam, .por base as cotações de fe-
chamento no mercado de Nova Iorque.
Argentina" 0,0008 0,0198
Austrália... 1,1075 27,4383'
Áustria 0,07102 1,7595
Alemanha Ocid. 0,5230 12,9573
Bélgica 0,0327 0,8101
Bolívia 0,0495 1,2264
Canadá 0,8651 21,4329
Chile 0,0284 0,7036
Colômbia 0,0235 0,5822
Dinamarca 0,1865 4,6230
Equador' 0,0372 0,9216
França 0,2265 5,61)6
Holanda (florin) 0,4802 11,8970
Hcng Kong 0,1980 4,9055
Itália 0,001175 0,0291
Jânio 0,004619 0,1144
México 

0,0438 1,0851
libano' '•<¦ 0,3105 7,6926
Noruega 0,1927 4,7741
Peru 0,0046 0,1140
Suécia-^'- 0,22822 5.6542
Suiça 0,5767 14,2877
Uruguai 0,1372 3,3991
Venezuela 0,2330 5,7726

Londres — A tendência » baixa, ex-
pari men tada pela Bolsa de Londres,
preocupava pelo ritmo das remunera-
Ções salariais, após uma tentativa de
prolongar sua boa performance da vés-
péra. Por outre lado, os fundos do
Estado, que esperavam com apreensão
as últimas estatísticas da massa mane-
ferie, perderam até 1/4 de ponto, an-
tes de eliminar a maioria de suas per-
das.

As grandes firmas, industriais baixa-
ram entre trãl e sete pence, segundo
ICI. Guest Keen e British American
Tobacco. No fechamento, o índice In*
dicou uma baixa de 6,4 ponto*.

Eurodólar
A tava interbancária de cambio de

Londres, no mercado do eurodólar, fe-
chou ontem, para o periodo de seis
meses em 10 7/8 %. Em dólares, fran-
cos suíços e marcos foi o seguinte o
seu comportamento.
Dólares
Sete dia» 11 9/16

més 10 7/16
meses 10 5/8
meses 10 13/16

6 meses 11
1 ano 11
Francos Suíços

mês 1
meses 5/16
meses 3/8

6 meses 3/16
1 ano 5/8
Marcos

més 7/16
meses 3/4
meses 7/8

6 meses 1/4
1 ano 6 U/16

%
11 7/16
10 5/16
10 1/2
10 U/16
10 7/8
10 7/8

7/8
3/16
1/4
1/16
1/2

5/16
5/8
3/4
1/8
9/16

Bancos comerciais elevam
empréstimos à agricultura

wmummmmmm®

HraHilia — O presidente do Banco do
Brasil, Oswaldo Colin, Informou ontem
que a reunião do Conselho Monetário
Nacional de quarta-feira passada deci-
dlu elevar o percentual de aplicação
obrigatória dos bancos comerciais no
setor agrícola, medida que fará parte
do pacote da agricultura a ser divulga-
do na próxima semana.

O objetivo do Governo, segundo o
Sr Oswaldo Colin, é fazer com que "os
bancos privados tenham uma maior
participação na concessão de crédito
para a agropecuária". Nesse sentido, o
presidente do Banco do Brasil informou
que também estão sendo estudadas re-
formulações na sistemática atual de re-
passe dos bancos ao setor agrícola.

Obrigatoriedade
A Resolução n' 69 do Banco Cen-

trai estipula que os bancos comerciais
devem aplicar, obrigatoriamente, 15%
dos seus depósitos à vista no setor agro-
pecuário. A intenção do OMN é elevar
mais ainda o percentual dessas aplica-
ções obrigatórias. O Sr Oswaldo Colin
informou que "o novo percentual ainda
não foi definido".

Segundo notou, o Banco Central foi
encarregado pelo CMN de elaborar es-
tudo detalhado sobre a revisão da Re-
solução 69, fixando o novo percentual
das aplicações obrigatórias na agrlcul-
tura e estabelecendo as alterações a se-
rem introduzidas na sistemática dos re-
passes. O Banco Central estuda, tam-
bém, uma forma de compensar os ban-
cos privados por essas alterações que
serão introduzidas.

O presidente do Banco do Brasil
notou, também, que a demanda de cró-
dito agrícola este ano será superior ao
que foi previsto no orçamento monetá-
rio. Segundo disse, "um dos motivos que
levou ao adiamento do anúncio do pa-
cote agrícola foi Justamente o fato de
não se ter conseguido" quantificar os
montantes que os novos regimes do cré-
dito agrícola vão movimentar".

Informou que a idéia do Governo é
diversificar os valores de flnanciamen-
to de custeio, "para poder direcionar o
produtor para o plantio da culturas de
gêneros alimentícios que Interessem à
comunidade". Outro mecanismo que se-
rá utilizado, de forma conjugada com a
diversificação dos valores de financia-
mento do custeio, para direcionar o pro-
dutor, será a fixação dos preços mini-
mos.

No que diz respeito a custeio, o Sr
Oswaldo Colin explicou que "existe, tam-
bém, a preocupação de fazer com que o
grande produtor coloque mais recursos
próprios". Isso seria obtido através de
aumento das taxas de juros dos finan-
ciamentos, "mas de forma gradativa,
pois não se pode mudar esse subsidio de
repente".

O Sr Oswaldo Colin admitiu ontem
que "o orçamento do Banco do Brasil
para este ano será revisto, particular-
mente na área de aplicações de custeio".
Segundo Informou, "o Governo quer
evitar que uma agência do Banco do

Brasil, por ter exaurido os seus recur-
sos normais, deixe de atender um pedido
de financiamento de custeio".

Carne subirá 20% em agosto
São Paulo — O Governo autori-

zará, a partir de agosto, o aumen-
to de 20% no preço da carne ven-
dida nos supermercados e açou-
gues. A decisão do Governo em
adiar este aumento, que se verifica-
ria agora, decorre da necessidade
de reverter a expectativa em torno
dos índices lnflaclonários e por
considerar que, em agosto, a majo-
ração não terá muito reflexo nos
índices inflaclonárlos.

De acordo com um levanta-
mento realizado por frigoríficos, no
mercado interno "a oferta de ani-
mais para abate em 1979 será Infe-
rlor aos níveis atingidos em 1978.
No ano passado foram abatidos 6
milhões 233 mil animais, compara-
dos aos 7 milhões 118 mil em 1977,
e o abate de vacas vem-se reduzin-
do de 32% do total de 1977, para
25m em 1978 e 17% e 14,6% em
janeiro e fevereiro de 1979, respec-
tivamente".

Dificuldades
Segundo o estudo, "o pais está

numa fase de retenção de animais,

de recomposição de rebanho, e a
Cobal encontrará dificuldades pa-
ra adquirir a carne aos preços de
referência fixados em torno de CrS
40 para o traseiro e Cr$ 25 para o
dianteiro. Devemos notar também
que vivemos um momento delicado
do ciclo pecuário, pois a interven-
ção oficial pode desestimular a
criação num momento em que os
rebanhos estão em recomposição o
que poderá comprometer o abaste-
cimento futuro".

Salienta também que "apesar
de estarmos em plena safra, quan-
do normalmente os preços apre-
sentam uma tendência a cair, o
preço da arroba do boi gordo pago
ao produtor em São Paulo vem
apresentando uma ligeira elevação,
tendendo para a estabilização. Ho-
je a arroba de boi gordo está co-
tada no Estado de São Paulo em
torno de Cr$ 600 a Cr$ 620".

— Na medida em que a dife-
rença entre os preços pagos pelos
supermercado vêm aumentando, es-
tes últimos, que têm preço contro-
lado, vêm encontrando dificulda-
de de abastecimento — destaca.

ilúrgico pode decretar greve
em S. Paulo por 30°/o de reposição

lo — Os metalúrgicos da Ca- DIEESB (Departamento Intersindlcal d
a realizarão assembléia hoje Estatísticas e Estudos Sócio-Econômlcos

Metalúrgu

São Paulo — Os metalúrgicos da Ca
pitai paulista realizarão assembléia hoje
para saber da resposta da FIESP (Fede-
ração das Indústrias do Estado de São
Paulo) ao seu pedido de reposição sala-
rial de 30%: O Grupo 14, dos empresa-
rios, não contrapropôs nada e os traba-
lhadores poderão decidir entrar em gre-
ve, hoje, às 19 horas.

Os diretores destituídos do Sindica-
to dos Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo e Diadema, do qual é presidên-
te Luís Inácio da Silva, Lula, decidiram
reassumir seus postos domingo, às lOh,
sem qualquer cerimônia especial, a não
ser uma assembléia de reapresentação
aos trabalhadores. A informação é do
ex-diretor Devanir Ribeiro, um dos que
reassumirão.

Guarulhos em reunião
O Sindicato dos Metalúrgicos de

Guarulhos também promoverá hoje, às
19h, uma assembléia, para esclarecer aos
trabalhadores sobre os entendimentos
com a FIESP. A campanha em Guaru-
lhos ocorre no meio do ano e o sindica-
to, ao contrário dos colegas da Capital,
pede "uma revisão salarial e do piso da
categoria", mas não fixou um percentual.
Pretende conseguir equiparação com os
metalúrgicos do ABC.

O sindicato da Capital, que tem em
sua base mais de 200 mil trabalhadores,
reconhece estar em vigor a convenção
coletiva, assinada em outubro do ano
passado, mas se baseia em estudos do

DIEESE (Departamento Intersindlcal de
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômlcos)
para tentar a reposição de 30%, para
compensar a perda salarial de 22% em
virtude da inflação, nos últimos seis me-
ses.

O presidente do sindicato, Sr Joa-
quim dos Santos Andrade, lembra que'não se trata de um pedido de aumento
e sim uma reposição, que também não
é antecipação".

O presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Guarulhos, Sr Edmilson Filipe
Néri, comentou que "o nível salarial de
nossa base ainda está muito aquém da
região do ABCD. Por isso estamos piei-
teando a equiparação. O descontenta-
mento do trabalhador com o salário é
evidente".

— Aqui em Guarulho — continuou
— já começaram a ocorrer paralisações,
como na Metalúrgica Zito Pereira, onde
40 trabalhadores pararam durante algu-
mas horas anteontem, pedindo melhores
salários. Amanhã (hoje) vamos ter uma
assembléia, e toda a categoria discutirá
a atual campanha.

Em Osasco, houve uma paralisação
de duas horas ontem, na Metalúrgica
Anemotérmica, que produz caldeiras de
aço Inoxidável. Cento e cinqüenta traba-
lhadores cruzaram os braços (são 300 os
metalúrgicos da empresa). Os dirigentes
do Sindicato foram chamados pelos tra-
balhadores, para promoverem um enten-
dimento com a direção da empresa. A
causa da paralisação foi o atraso no pa-
gamento de maio, que devia ter saído
dia 12.

Macedo acha situação tranqüila!
Brasília — O Ministro.do Trabalho,

Murilo Macedo, Informou, ontem, que"a chamada área privada não há, hoje,
nenhuma greve no pais. Considero que a
situação está evoluindo favoravelmente".
Acrescentou que há, no momento, gre-
ves em alguns setores do funcionalismo
público de alguns Estados, mais especi-
íicamente no de ensino.

Disse, ainda, que está "estudando o
levantamento da Intervenção no Sindl-
cato dos Professores de Brasília", uma
vez que a situação está-se normalizando.
Agora, segundo o Sr Murilo Macedo, ele
vai ter tempo para começar a se apro-
fundar nos projetos que considera prlo-
ritário, como o reajuste salarial quadri-
mostrai, a participação dos empregados
no lucro das empresas e a reformulação
da legislação trabalhista.

O Ministro, que hoje estará em Sâo
Paulo, Informou, ainda, que as diretorias
dos Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC
deverão tomar posse hoje ou amanhã.
Sobre a opinião do presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Bernardo
e Diadema, Luis Inácio da Silva, o Lula,

de que os trabalhadores devem criar fun-
dos de greve, o Sr Murilo Macedo disse
estar de acordo.

Comentou que "o sindicato, para ser
autônomo, tem de correr o risco das ho-
ras.paradas, que não são de responsabi-
lidade dos empregados".

O Ministro do Trabalho admitiu que
as medidas de combate à inflação pode-
rão trazer desemprego para. determina-
dos segmentos da economia. "Mas eu
não acredito em desemprego. Estamos nos
preparando para acompanhar o comba-
te à inflação." Ao secretário de Empre-
go e Salário, Flávio Gorl, o Ministro per-
guntou se havia algum problema. Dele,
recebeu informação de que "não há ne-
nhum sinal de desemprego".

O Ministro explicou que outros seg-
mentos da economia têm condições de
absorver mão-de-obra dos setores even-
tualmente atingidos por desemprego. Co-
mo exemplo mais recente citou o caso
da Vilares de Sâo Bernardo, que demi-
tiu cerca de 300 empregados, admitindo-
os em outras fábricas que tem em São
Paulo e no ABC.

ILillll Companhia
Vale do Rio Doce

C.Q.C. N,' 33.502.B10/OOOIS4 - Sociedade de Capital Aberto

EDITAL DE LICITAÇÃO AMPLA

A Companhia Vale do Rio Doce - Setor Rogional de Administração/Vitória - realizará
licitação, a fim de contratar empresa para os serviços de limpeza e conservação de edifícios e
instalações localizados na Grande Vitória e ao longo da linha da HI-.VM..

Os interessados poderão obter a Cartn-Convite e outros esclarecimentos, entre os dias
21 a 25 de maio de 1979, de 9:00 ès 17:30 horas, no Edifício Fábio Ruschy, 3.° andar - Av. Gov.
Bley, 236, Vitória, Espirito Santo.

smmam
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m FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S A
SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRÁS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS; REALIZADA
EM 13 DE MARÇO DE 1979.

Aos treze dias do mês de março de mil e novecentos e setenta e nove, às 14 horas, na
sede da sociedade, na rua Real Grandeza, n.° 219, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, reuniram-se, em primeira convocação, em Assembléia Geral Ordinária, os
acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., (CGC.MF - 23.274.194/0001-19),
empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, subsidiária da
ELETROBRÁS, representando 100% do capital social, conlorme assinaturas lançadas no"Livro de Presença", n.° 2, tis. 38, estando, também, presentes os membros do Conselho
Fiscal e o representante da auditoria externa, "in line" assinados. Verificada a existência
de quorum, o Presidente da Empresa, Sr. Licinio Marcelo Seabra, declarou instalada a
Assembléia e assumiu a Presidência da mesma, em conlormidade com o arligo 17, leira"c" do Estatuto, indicando para Secretário o acionista Sérgio Octaviano de Almeida. Assim
constituída a Mesa, determinou em seguida que eu, Secretário, procedesse à leitura do
Edital de Convocação, publicado, neste mês de março, no Diário Olicial do Estado do Rio de
Janeiro (Parte V), nos dias 1, 2 e 5, e no jornal "O Globo", nos mesmos dias, o que liz, sendo
o seguinte o seu teor: "FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., CGC.MF - 23.274.194/0001-19
- Subsidiária da ELETROBRÁS - ASSEMBLÉIA GERAL.ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO - Ficam'convocados os acionistas de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.. para que se reúnam em
Assembléia Geral Ordinária, às 14 horas do dia 13 de março de 1979, na sede social, na rua
Real Grandeza, n? 219, 16.° andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, a lim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomada das contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras, do Parecer dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercicio social encerrado a 31 de
dezembro de 1978. 2. Deliberação sobre a destinação do lucro liquido do exercicio e a
distribuição dos dividendos. 3. Aprovação da correção da expressão monetária do capital
social em 31 de dezembro de 1978, e respectivo aumento, de CrS 15.940.000.000,00 para
CrS 19.446.800.000,00, com a conseqüente alteração do art. 5.° do Estatuto. 4. Eleição dos
membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. 5. Fixação dos honorários da Diretoria
e dos membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1979. (a) Licinio
Marcelo Seabra - Presidente". Mostrei em seguida, que tinham sido feitas, no més de
fevereiro, nos dias 9, 10 e 11 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) e no
jornal "O Globo", nos mesmos dias 9, 10 e 11, as publicações do aviso referente aos
documentos da administração, em conformidade com o art. 133 da Lei h.° 6.404, de
15.12.76. Em seguida, o Sr. Presidente .determinou fossem lidos o Relatório da Diretoria e
demais documentos da administração, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao
exercicio de 1978, publicados no Diário Olicial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V), e no
jornal "O Globo", no dia oito do corrente mês. Procedida á leitura, o Sr. Presidente
submeteu à discussão os aludidos documentos e as conlas apresentadas pela Diretoria.
Como ninguém quisesse usar da palavra e nãp houvesse qualquer pedido de
esclarecimento, declarou que submetia à apreciação da Assembléia os alos da Diretoria e
os documentos acima mencionados. Procedida à veiação, foram eles aprovados. Em
seguida, referindo-se ao 2." e 3° itens da Ordem do Dia, o Sr. Presidente declarou que havia
uma proposta da Diretoria a respeito, proposta essa do seguinte leor: "PROPOSTA DA
DIRETORIA - Senhores Acionistas: Tendo em vista que, para a apuração do lucro liquido do
exercicio, (oi considerada a participação estalulária dos empregados, no valor de
CrS 464.930.000,00, e que à Diretoria, por força do Estatuto da empresa, compete fixar
diretrizes para a sua distribuição, propomos que aos empregados, desde que admilidos até
1." de dezembro de 1978, seja assegurada uma participação estatutária no valor de até
3 (três) salários básicos vigentes em 31 de dezembro de 1978, devendo a Administração,
para tal fim, especificar os respectivos critérios, observados os requisitos previstos no
Estatuto. A par disso, considerando o nível do lucro liquido do exercicio, propomos sua
distribuição pela forma a seguir indicada, ficando à disposição da Assembléia Geral o saldo
que remanescer: a) 5% para a constituição da reserva legal; b) e um dividendo relativo ao
segundo semestre de 1978, no valor de CrS 597.420.000,00, já que para o primeiro
semestre desse mesmo ano foi distribuído um dividendo de 6% sobre o capital social
integralizado em 30.06.78 no valor de CrS 598.080.000,00. Tais dividendos excedem o valor
do dividendo mínimo obrigatório, de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido, bem
como asseguram às ações preferenciais seu dividendo prioritário, mínimo cumulutivo, de
10% a.a. (dez por cento) ao ano. Considerando ainda as disposições dos artigos 132, item
IV e 167 e seu § 2." da Lei n.° 6.404, de 15.12.76, a Diretoria propõe seja aprovada a
correção da expressão monelária do capital social consignada no Balanço de encerramento
do exercicio, bem como o respectivo aumento de capital de CrS 15.940.000.000,00 para
CrS 19.446.800.000,00 com a conseqüente alteração do "capul" do artigo 5." do Estatuto
que passaria a ter a seguinte redação: "Art. 5.° - O capital social é de Cr$19.446.800.000,00
(dezenove bilhões e quatrocentos e quarenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros),
dividido em 9.723.400.000 (nove bilhões e setecentos e vinte e Ires milhões e quatrocentas
mil) ações ordinárias e 9.723.400.000 (nove bilhões e setecentos e vinte e Ires milhões e
quatrocentas mil) ações preferenciais, no valor nominal de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma. Rio de Janeiro, 1° de março de 1979. (a)licinio Marcelo Seabra, Presidente;
Diretores: Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Sérgio Saldanha da Gama Motta, Jorge Lins
Freire, Natércio Pereira e Gabriel Borges Forles Evangelho". Esclareceu ainda o
Sr. Presidente que o Conselho Fiscal já opinara favoravelmente quanto às matérias que
exigiam seu parecer; Colocada a matéria em votação toi a proposta da Diretoria aprovada
unanimemente, lendo ainda, o representante da acionista majoritária, ELETROBRÁS,
acrescentado que seja apropriada, do resultado, a quantia de CrS 271.735.000,00 (duzentos
e setenta e um milhões e setecentos e trinta e cinco mil cruzeiros) à reserva de lucros a
realizar. Dando prosseguimento aos trabalhos, com relerência ao 4o item da Ordem do Dia,
declarou o Sr. Presidente que, de acordo com a legislação em vigor, eslava extinto o
mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal. Assim sendo, propunha aos presentes
que se procedesse à nova eleição o que foi feito, verificando-se o seguinte resultado:
eleitos, pelos titulares de ações ordinárias, para membros efetivos, os Srs. José David
Langier, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, onde tem residência e domicilio na rua
Comandante Rubens Silva, 62, casado, economista, portador do documento de idenlidade
n? 1199737, expedido pelo Instituto Félix Pacheco, inscrito no CPF sob o n.° 252774807;

. José Alberto de Hasselmann Rabello, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, onde tem
residência e domicílio, na rua Gago Coutinho, 66, ap. 303, casado, advogado, portador do
documento de identidade n° 11.773, expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF-MF sob o n.° 002133067 e para membros
suplentes os Srs. José Duarte de Magalhães, brasileiro, natural de Caratinga, Minas Gerais,
com residência e domicílio nesta cidade do Rio de Janeiro, na rua Desembargador Alfredo
Russel, 177, ap. 701, Leblon, engenheiro civil e eletricista, portador do documento de
idenlidade n° 4969-D, expedido pelo CREA - 5.* Região, inscrito no CPF-MF sob o n.°
012017947-49 e Alceu Geraldo Cavalcanti Ribeiro, brasileiro, naiural de Santa Rita do
Sapucai, Minas Gerais, com residência e domicilio na rua Prudente de Moraes, 747, ap. 402,
Ipanema, casado, advogado, porlador do documenio de identidade n° 7039, expedido pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Minas Gerais, inscrito no CPF sob o n° 023548027,
e eleitos pelos titulares de ações preferenciais, para membro eletivo, o Sr. Luiz Oswaldo
Norris Aranha, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, onde tem residência e domicilio na rua
Professor Olinto Oliveira, 125, desquitado, engenheiro, portador do documenio de identidade
n.° 1307423, expedido pelo Instituto Félix. Pacheco, inscrito no CPF sob o n.° 030930697, e
para suplente o Sr. Ari Barcelos da Silva, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, onde tem
residência e domicilio na rua Comandante Rubens Silva, 664, casado, contador, portador do
documento de identidade n.° 1731645, expedido pelo Instituto Félix Pacheco, inscrito no
CPF-MF sob o n.° 006124137-72. Passando ao 5° item da Ordem do Dia, a Assembléia
Geral, por proposta do representante da Acionista ELETROBRÁS, lixou em até CrS
10.386.000,00 a remuneração anual da Diretoria, respeitadas as disposições da Resolução
n° 4, de 4 de janeiro de 1978, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, publicada no
Diário Oficial da União de 12.01.1978, e disposições subseqüentes, fixando, ainda, para
cada membro do Conselho Fiscal, uma remuneração correspondente a um décimo da que,
em média, foi atribuída a cada Diretor. Todas as deliberações foram tomadas através de
pronunciamento unânime dos acionistas, ressalvadas as abstenções dos interessados e
dos legalmente impedidos. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para
a lavratura desta ata que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Dela são
tiradas cópias autênticas para os fins legais. Eu, Sérgio Octaviano de Almeida, Secretário da '
Assembléia a redigi e assino (a) Sérgio Octaviano de Almeida,(a) Licinio Marcelo Seabra,
Presidente; pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, (a) Francisco Cezar de Azevedo
Lemos; pela Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, (a) José Luiz Ladeira Bueno,
pela Light - Serviços de Eletricidade S.A. (a.a.) Luiz T.A. de Lima e Caio Tácito Pereira de
Vasconcelos, (a) João da Silva Monteiro Filho, por Manoel Taveira de Souza, (a) José Luiz
Ladeira Bueno, (a) Jorge Lins Freire, (a) Benedicto Dutra, (a) Ari Barcelos daSilva, membro do
Conselho Fiscal, (a) L.U. Nascimento, representante dos Auditores Independentes Arthur
Andersen S/C. (a) Sérgio Octaviano de Almeida, por si e por procuração dos seguintes
Acionistas: Flávio Henrique Lyra da Silva, John Reginald Cotnm, José Anastácio Henrique,
José Luiz Bulhões Pedreira. Lucas Lopes, Mário Lopes Leão, Maurício Chagas Bicalho,
Sérgio Coutinho de Menezes, José Carlos de Araújo Sarmento Barata; pelo Departamento
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, (a) Oswaldo Yasbek; pela Companhia
Energética de Sâo Paulo S.A. - CESP, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo, (a) Oswaldo Yasbek; pela Companhia Paulista de Força e Luz, (a)
Oswaldo Yasbek; (a) Oswaldo Yasbek; (a) Luiz Cláudio de Almeida Magalhães.
Confere com o original (páginas 364, 365,366, 367 e 368 do Livro Próprio).

Rio de Janeiro, 21 de março de 1979.

Sérgio Octaviano de Almeida
Secretario da Assembléia

CERTIDÃO
Processo n.° 28.626/79 , , , „

Certifico que FURNAS — CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, arquivou nesta Junta sob O n.°
57 052 por despacho de 9 de maio de 1979, da 6.» Turma. AGO de 13-3-79, que aprovou as
contas do exercicio lindo em 31-12-78, bem como a correção da expressão monetária e
respectivo aumento do capital para CrS 19.446.800.000,00. com a conseqüente alteração do
Art. 4o dos Estatutos Sociais; deliberou sobre a destinação do lucro do exercicio; elegeu os
membros do Conselho Fiscal e fixou os honorários da Diretoria e Conselheiros.
ao que dou fè. .
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 09 de maio de 1979.
Eu JOCELINO LOPES DO NASCIMENTO, escrevi, conferi e assino
Eu, LUIZ IGREJAS. Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino

Taxa de arquivamento Cr$ 626.50
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Falecimentos
Rio de Janeiro

João Ponce de Arruda,
74, ex-Governador d e
Mato Grosso, no Hos-
pitai Geral de Cuiabá.
Matogrossense de Cuia-
bá, morava em Copa-
cabana, mo Rio de Janei-
xo. Formado em Enge-
nharla Civil, começou
sua vida pública como
diretor da Repartição de
Terras e Obras; Foi Pre-
feito de Cuiabá por duas
vezes, Deputado esta-
dual e federal durante
cerca de 20 anos, Gover-
nador do Estado, de
1956 a 1961, e, ultima-
mente, suplente de
Senador. Encerrou sua
carreira política ao pre-
sldlr no último sábado,
dia 12, a convenção do
Diretório Regional d a
Arena em Cuiabá. Casa-
do com Hélia Valle de
Arruda, tinha duas fi-
lhas (Adelina Vissa e
Hélia Maria), além de
oito netos. Parada car-
díaca. Será sepultado
hoje ás 15h30m no
cemitério de Cuiabá.

Raul Azedo Netto, 50,
jornalista, no Hospital
do INPS em Ipanema.
Nascido no Recife,
começou sua carreira
profissional como re-
visor da Imprensa Popu-
lar, aos 19 anos de
idade, para logo depois
dedicar-se à reportagem
geral. Sempre como re-
pórter, transferiu-se pa-ra São Paulo, onde tra-
balhou nos jornais Hoje
e Notícias de Hoje. Em
1953, de volta ao Rio, as-
sumiu a editoria do jor-
nal A Bússola, do Sin-
dicato Nacional dos Ae-
ronautas. Cinco anos
mais tarde assumiu a
chefia de Redação da
agencia de notícias
Prensa Latina. De 1959
a 1960, atuou como re-
dator do Jornal do Com-
mercio, empresa na qual
voltaria a trabalhar em
outras ocasiões. De 1961
a 1965, desempenhou as
funções de secretário de
Redação de A Noticia,
ao mesmo tempo em
que chefia a sucursal
fluminense da Ultima
Haia. Em 1968, voltou à
redação do Jornal do
Commercio, de onde
saiu para chefiar a Re-
dação da Ultima Hora.
Em 1973, de volta aos
Associados, assumiu a
Editoria de Polícia do O
jornal, de onde só sairia
para arrendar o jornal
Luta Democrática, quedirigiu de 1975 a 1977.

Em 1978 fundou o
semanário Jacarepaguá
City News, em mais uma
tentativa de fundar um
jornal popular, idéia que
o acompanhou quando
se transferiu para Nova
Iguaçu, onde dirigiu a
redação do jornal Hoje.
Na opinião dos seus

amigos, seu empenho
pela exatidão da noticia
causou-lhe uma prisão
de alguns meses, em
1951, por haver divul-
gado como repórter de
Notícias de Hoje um
documento secreto d a
2a. Região Militar sobre
a possibilidade da par-
tlclpação de tropas bra-
slleiras na Guerra da
Coréia. Além de jorna-
lista — principalmente
o popular — tinha outra
obsessão: o estudo e a
pesquisa da História do
Brasil. Publicou ' várias
reportagens sobre esse
tema em O Globo e em
outros jornais. Tiraden-
tes, Frei Caneca e du-
trás vítimas das lutas
pelas liberdades foram
assunto de suas repor-
tagens, bem como a par-
ticipação da Marinha
Brasileira nas guerras
de Independênca naclo-
nal. Acreditava que o
Rio de Janeiro tinha
mercado para um jor-
nal popular, dedicado ao
noticiário de polícia,
mas abrindo espaço
para as reivindicações
trabalhistas, sempre
pautado numa linha
nacionalista. Irmão de
Maurício Azedo, também
jornalista como seu pai
e avô, era casado com
Aparecida Rodrigues
Azedo e tinha filhos.
Complicações gastrintes-
Unais. Será sepultado
às 9h no Cemitério São
João Batista.

N o r i v a 1 de Souza
Muniz, 81, funcionário
público aposentado. Nas-
cido no Rio de Janeiro,
morava em Pilares. Viú-
vo de Doralice Piorência
Muniz, tinha quatro fi-
lhos e netos. Hemorra-
gia.

Heitor Soares de Car-
valho, 76, comerciante,
na Casa de Saúde Santa
Lúcia. Natural do Rio de
Janeiro, morava em
jfijpacabana. Viúvo d e
Linda Ferreira de Car-
valho, tinha dois filhos:
Mauro e Madalena,
além de netos. Enfarte
do miocárdio. Será
sepultado às lOh no
Cemitério São João Ba-
tista.

Jorge Monteiro Dias,
46, escriturado, no Hos-
pitai Gaffrée Guinle.
Carioca, morava no Cen-
tro. Casado com Elizabe-
th Rosa Dias, tinha um
filho: Alessamdro. Doen-
ça cerebral.

Adonai Lopes de Lima
Filho, 56, industriário,
na sua residência em VI-
Ia Isabel. Nascido no Rio
de Janeiro, casado com
Amélia Rodrigues de Li-
ma, tinha uma filha:
Lúcia Maria. Enfarte do
miocárdio. Será sepul-
tado às 14h no Cemité-
rio São João Batista.

Estados
Luciano Carvalho

Marback, 47, tabelião,
no Instituto Oardio-
pulmonar, em Salvador.
Baiano da Capital, for-
mado em Direito, era fi-
lho de Guilherme Cha-
ves de Marback — de
quem herdou o tabelio-
nato de maior clientela
na Bahia — e de Car-
mem Marback, que ain-
da vive. Casado com He-
lena Maria Chaves Mar-
back, tinha os filhos Lu-
ciano, Cristina e Eliana.
Trombose cerebral. Ao
sepultamento, no Cerni-
tério do Campo Santo,
com pareceram autorl-
dades do Poder Execu-
tivo e Judiciário do Es-
tado.

José Jacinto da Silva,
37, funcionário público,
no Hospital da Restau-
ração, no Recife. Per-
nambucano de Caruaru,
trabalhava no Porto do
Recife e era irmão do
Coronel Ludugero, ex-
artista humorista de rá-
dio e TV. Era solteiro.
A c i d ente automobilis-
tico.

Everaldo Pereira do
Nascimento, 33, tecelão,
no bairro do Arruda, no
Recife. Pernambucano,
era solteiro. Assassina-
do.

Jorgina Trevise, 92,
em São Paulo. Viúva de
Francisco Micelli, tinha
os filhos Celeste e Ra-
fael. Será sepultada no
Cemitério do Brás.

Leonardo de Vitto, 74,
em São Paulo. Casado
com Luzia Carratu de
Vitto, tinha os filhos:
Salvador, Antônio, Apa-
recida e Resely, além de
netos, irmãos, cunhados
e sobrinhos. Será sepul-
tado no Cemitério do
Brás.

Miguel Pinter, 74, em
São Paulo. Casado com
Lourdes Vieira Pinter,
tinha os filhos: Rosana,
Roseli de Fátima e
Miguel.

Ermida Ferrero Fors-
ter, 87, em São Paulo.
Viúva de Mário Ger-
mano Forstex, tinha fi-
lhos, genro, noras «
netos.

Amélia Rodrigues de
Abreu, 79, no Hospital
das Forças Armadas em
Brasília. Nascida em
São João dos Calçados,
no Espirito Santo, era
viúva de Cícero José de
Abreu. Tinha sete fi-
lhos: Antònia, Ely,

Enely, Geralda, Maria,
lida e Neuza. Parada
cardíaca.

Exterior
Ang Phu, 28, escalador

de montanha e único no
mundo a escalar o Mon-
te Everest duas vezes
por caminhos diferen-
les no Himalaia. Come-
çou sua carreira e m
1972, guiando como
Sherpa uma expedição
inglesa ao cume do Eve-
rest. Na primavera de
1978, chegou ao pico do
Everest pela face Sudes-
te juntamente com uma
equipe de alpinistas aus-
triacos. Outro escalador
a subir ao cume do Eve-
rest, por duas vezes fDi
Nowang Gombu, mas
somente pela face
Sudeste. Ang Phu esca-
lou também outros picos
importantes do Hima-

laia, como o Dhaulagirl,
o Monte Urghanshash,
no Afeganistão e Tirich-
mir, no Paquistão. In te-
grava uma equipe iugos-
lava da qual partici-
pavam 31 pessoas, das
quais apenas quatro e o
Sherpa conseguiram
chegar ao cume do Eve-
rest, após duas tentati-
vas. Quando os escalado-
res desciam rumo ao
acampamento, Ang Phu
caiu de mais de 900 me-
tros num abism" ri- difí-
cil acesso jeu " , não
pòdp ser ainda rt arado
pi rqae o precipício "é
jyuíto difícil e arrisca-
do", afirmou um porta-
voz do Ministério do Tu-
rismo do Nepal.

Preços dos Avisos
Religiosos e
Fúnebres

no Jornal do Brasil
Largura Altura D. Útil Domingos

Cr$ Cr&
1col (4,5 cm) (3. cm) 1.113,00 1.494,00
1col (4,5 cm) ( 5 cm) 1.855,00 2.490,00

col (4,5 cm) (10 cm) 3.710,00 4.980,00
col (9,2 cm) ( 4 cm) 2.968,00 3.984,00

2 col (9,2 cm) ( 5 cm) 3.710,00 4.980,00
2 col (9,2 cm) ( 8 cm) 5.936,00 7.968,00

col (9,2 cm) (10 cm) 7.420,00 9.960,00
col (14 cm) ( 5 cm) 5.565,00 7.470,00

3 col (14 cm) ( 6 cm) 6.678,00 8.964,00
col (14 cm) ( 7 cm) 7.791,00 10.458,00
col (18,7 cm) ( 5 cm) 7.420,00 9.960,00

4 col (18,7 cm) ( 6 cm) 8.904,00 11.952,00
4 col (18,7 cm) ( 7vcm) 10.388,00 13.944,00
4 col (18,7 cm) (10 cm) 14.840,00 19.920,00

AVISOS RELIGIOSOS

DEA BERG MAIA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Filhos, nora, genro e netos convidam
parentes e amigos para missa a ser
celebrada dia 19, sábado, às 9 hs. na

Igreja S. Sebastião (Capuchinhos) Rua Hadr
dock Lobo.

CLARICE ASSIS DE CASTRO E SILVA
Sua família comunica o seu falecimento ocor-

rido no dia 12/5/79 e faz saber que será rezada
Missa em sua intenção hoje, dia 18/5/79, às 17:30
na Matriz de Santa Margarida Maria (Lagoa).

VICT0RI0 E. F. SARC0NE
(MISSA DE 1 ANO)

+ 

Dominante Ltda. - Sócia Marlene Moraes e
auxiliares convidam parentes e amigos
para a missa em intenção da alma do muito
querido VICTORIO sábado 19 de maio às

9:30 na Igreja N. S. Lampadosa. Av. Passos.

RAUL AZEDO
NETTO

(FALECIMENTO)
JL Sua família e amigos cons-

ternados comunicam o seu
falecimento e convidam para o
isepultamento às 10 horas de hoje
no Cemitério São João Batista.

Promotor
arquiva
inquérito

A pedido do Promotor
Gerson Arraes, o Juiz Nel-
s o n Slfertt, sumarlante
do 3"? Tribunal do Júri,
mandou arquivar o lnquérl-
to em que estava envolvido
o gerente de Planejamento
da Interbrás, Sr Rlchar
AdoLf Gflock, que na inadru-
gada de 14 de abril, no inte-
rior de sua residência,
matou com dois tiros um as-
saltante armado.

O Promotor, no requerl-
mento, define o indiciado
como ''um cidadão de bem,
.chefe de familia, que pra-
tlcou a ação em gritante e
cristalina defesa, sua, de
toda a familia e de seu pa-
trimônio". O assalltante, náo
Identificado, íoi surpreen-
dido pelo Sr Rlohàrd Glock
às 3h30m, quando tentava
arrombar a janela de um
dos quartos da residência,
que fica na Rua Araucária,
n"? 5, no Jardim Botânico.

Pai fere
filho com
facada

Jorge Manuel Xavier —
de 15 anos, morador na Es-
trada do Pau da Fome, 361,
em Jacarepaguá — foi feri-
do com uma facada na bar-
riga, ontem pela manhã, em
sua residência, pelo pai,
Válter Manuel Xavier, du-
rante um ataque de loucu-
ra. Jorge foi medicado no
Hospital Carlos Chagas.

Válter Manuel saiu recen-
temente do Hospital Psiqul-
átrico Pedro H, em Enge-
nho de Dentro, onde esteve
em tratamento durante ai-
guns meses. A agressão
ocorreu num momento de
fúria, tendo ele, em seguida,
sido dominado e entregue
à polícia, que o reconduziu
ao hospital. A ocorrência foi
registrada na 32a. Delega-
cia Policial.

Polícia prende dois homens
por crime de extorsão com
ameaça de morte à família

A polícia prendeu dois homens que tentaram
extorquir Cr? 200 mil do funcionário da Secretaria
de Finanças do Estado, Wilson Tavares de Lima,
sob a ameaça de assassiná-lo junto com a mulher e
o filho. Wilson foi orientado por agentes do DGIE è,
no dia do pagamento, os bandidos foram presos em
flagrante; um era primo da vítima.

Na 19a. DP, onde foram autuados, Pedro Paulo
Cardoso (solteiro, de 28 anos) e Luís Augusto Lis-
boa (casado, de 26 anos) confessaram o golpe con-
tra o funcionário público, dizendo que comprariam
um táxi, caso conseguissem o dinheiro. O Artigo 158
do Código Penal (extorsão mediante ameaça) prevê
pena de cinco a 18 anos de reclusão.

de quarta-feira, Pedro Pau-
Io voltou a telefonar, man-
dando que o Sr Wilson colo-
casse o dinheiro junto a um
poste em frente a um ter-
reno baldio, na Rua Agenor
Moreira, no Andarai.

Treze agentes do Depar.
tamento Geral de Invés-
tlgações Especiais foram
dispostos em posições estra-
téglcas, observando o Sr
Wilson colocar o dinheiro
no lugar combinado. Duran-
te 20 minutos, ninguém se
aproximou do embrulho on-
de estava o dinheiro (na re-
alidade era papel de jornal,
cortado no tamanho de
cédulas de Cr$ 500).

Quando os policiais j á
pensavam em desistir, no
final da rua, surgiu um táxi
que parou a uns 20 metro3
de onde estava o embrulho.
Do táxi, saltou um homem
que olhou para todos os la-
dos e, como não viu nin-
guém, apanhou o pacote.
Das casas próximas saíram
os poliolads, armados, que
lhe deram voz de prisão. O
motorista do táxi tentou
fugir, mas também foi pre-
so. Na Delegacia da Tijuca
eles confessaram o golpe e
Luís disse ser primo, em
terceiro grau, do Sr Wilson.

CARTA

No dia 6, o funcionário
recebeu, pelo correio, uma
carta datilografada fazen-
do as exigências e as amea-
ças. Ele não deu grande im-
portancia mas, no dia so-
gulnte, alguém ligou para
sua casa, na Rua Agenor
Moreira, 181 no Andarai,
perguntando se ele havia
recebido, o que confirmou.
A pessoa disse que voltaria
a telefonar outro dia, para
marcar o local e a hora da
entrega do dinheiro.

Percebendo que n&o se
tratava de brincadeira, co-
mo pensara a principio, o
Sr Wilson apresentou qued.
xa à polícia, que Imediata-
mente, deu proteção à sua
familia e passou a orlen-
tá-lo sobre como proceder.
Aparelhos de gravação fo-
ram instalados no seu tele-
fone, mas somente três dias
depois bouvé novo contato
com a pessoa perguntando
se o funcionário já havia
conseguido o dinheiro.

Ante a resposta afirmatt-
va, Pedro Paulo (que dava
os telefonemas) disse que
estava tudo bem e que Wil-
son aguardasse outro tele-
íonema. No final da tarde

CARMEN ROXO SIMONSEN
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sua família, consternada, agradece a todos que comparece-
ram ao seu sepultamento e convida parentes e amigos para a
missa de sétimo dia que será realizada sábado, dia 19, às 10

horas, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, à Rua Visconde de Pirajá, 351.

Acidente na
BR-116 mata
6 e fere 23

Belo Horlzo?ite — Seta
pessoas morreram e 23 fica-
ram feridas num acidente',
na madrugada de ontem,
no km 334 da BR-116," Ro-dovla Rio—Bahia, onde um
ônibus da linha Brasília—
Fortaleza bateu em 'dois
caminhões, em uma Ultra-
passagem. -.?

O ônibus, placa BS-6717
de Fortaleza, Ceará, dl-
rígido por Raimundo Jeová
Ximenes, de 35 anos, quemorreu no local — chocou-
se com os camlnhões'placa
IT-1626 — de Dlvülópolls,
Minas Gerais, conduzido porCarlos Corrêa Pugas,'*de 42
anos, que também morreu— e FI-1483 — de Gover-
nador Valadares, Minas Ge-
rais, guiado por Amauri
Ferreira Gomes.

Morreram, também, os
passageiros do ônibus. Ge-
raldo Domingos da Silva, de
49 anos; João Alves Peque-
no; Francisco Elpidio dè As-
sis, de 79; e José Monte da
Silva, de 24 anos. Os feridos
foram internados no 'Hos-
pitai São Lucas, em Teofilo
Otoni.

CAPOTAGEM

O Karmann-Ghia placa
QN-7553, dirigido por"An-tõnio Lopes Cabral — "casa-
do, de 49 anos, residente na
Rua Capitão Salomão 30,
ap. 201, em Botafogo — que.estava em companhia do fi-
lho, Jorge Carlos Lopesv sol-
teiro, de 18 anos, perdeu a
direção e capotou várias
vezes, na Av. Sennambetiba,
km 11, na manhã de ontem-

Ambos foram socorridos
por uma ambulância do
Hospital Lourenço Jorge,
que os conduziu ao Hospital
Miguel Couto, onde -estão
internados, devido à • gra-
vidade dos ferimentos- ¦ i

Jorge Goulart — de 24
anos, residente, na Estrada
Pati—Petrópolis, 770,. e m
Palmares, no Município de
Vassouras — foi atropelado
pelo Volkswagem p í a c a
RJ SV-9731, dirigido^ por
José Carlos de Alcaü$ara,
na manhã de ontem, em
frente à Praça do Avião, na
Estrada do Galeão, na Ilha
do Governador.

A vitima foi socorrida pe-
Io motorista do .Vplks-
wagem, e levado paia o
Hospital Paulino Wexjjeck,
onde, após medicado,, com
fratura da perna direita e
escoriações pelo corpo,, en-
contra-se internado sob, ob-
servação. José Carlos,expli-
cou ao detetive de plantão
que não viu Jorge quando
tentava atravessar a rua. A
37a. DP registrou o aciden-
te.

VERA LÚCIA MATTOS DE OLIVEIRA UMA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Waldemiro de Oliveira Lima e Sra., Ernani César Lourenço de Araújo Sra. e filhos, Fer:
nando Mattos de Oliveira Lima Sra. e filho, Ronaldo Mattos de Oliveira Lima, agrade:-
cem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua filha, \tz

mã, cunhada e tia e convidam para a missa de 7.° dia que será celebrada dia 19 de maio, s|?
bado, às 10 horas na Paróquia da Ressurreição à R. Francisco Otaviano, 99.

FRANCISCO LOPES PAES SOUZA

+ 

F. Souza Vargas S.A., Zilda Vargas, Maria Celeste, Amé-

lia, Aida e Cipfiano, participam com pesar o falecimento

de seu Diretor-Presidente, esposo e tio e comunicam

õ,ue seu corpo ficará exposto à visitação no domingo, dia 20,

na capela n.° 1 do Cemitério São João Batista, donde será trás-

ladado para sua terra natal, Abrunhosa-Velha, Portugal.

MACHLA BENDIK KAC
(DESCOBERTA DE MATZEIVA) %

_^A^ Maier Kac e Elka Bardavid, comunicam aos amigos e parentes que^fyF ° ato da inauguração do túmulo de sua querida e inesquecível geni-
A A tora, Sra. MACHLA BENDIK KAC, realizar-se-á domingo, dia 20 de

V maio do corrente, às 10 horas da manhã, no Cemitério Israelita de
Niterói (São Gonçalo). Condução especial partirá, às 9,30 horas, do

Centro Israelita, Rua Visconde do Uruguai, 255 — Niterói.

ANÍBAL SOARES ABRANTES
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A Diretoria e funcionários de Almeida Comércio e Indús-
tria de Ferro S.A;i convidam para a missa de 30.° Dia

que mandarão celebrar em sufrágio da alma do seu sau-
doso Diretor Presidente ANÍBAL SOARES ABRANTES, amanhã,
sábado dia 19 às 9,30 horas na Igreja de São José, Praça XV de
Novembro.

ANÍBAL SOARES ABRANTES
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Antônio Soares Abrantes, senhora, filho, nora e netos, Beatriz
de Almeida Pinho, (ausente) filhos, noras, genros e netos>
Josephina de Almeida Pinho, esposo, filho, nora e .netas, pri-

mos, convidam os demais parentes e amigos do saudoso ANIBÀL
SOARES ABRANTES, para a missa de 30.° Dia que mandarão celebrar
em sufrágio de sua alma, amanhã, sábado, dia 19 às 9,30 horas na
Igreja de São José, Praça XV de novembro. (P

VERA LÚCIA MATTOS DE OLIVEIRA LIMA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Maria Magdalena Chagas, Roberto de Oliveira Chagas e Maria
Cristina Freire de Oliveira Chagas, convidam para a missa
que mandam celebrar em memória de sua sobrinha e prima,

na Paróquia da Ressurreição, Rua Francisco Otaviano n.° 99, no dia
19 de maio às 10.00 hrs.

VERÁ LÚCIA MATTOS OLIVEIRA LIMA
(MISSA 7.° DIA)

+ 

Olavo Siqueira da Silva Filho e Sra., Antônio Jorge Gual-
ter Kropf e Sra., Luis Eduardo da Costa Carvalho e Sra.,
jAntonio Américo Figueiredo Rodrigues e Sra., Pedro

José Fernandes Wahmann e Sra., Álvaro Augusto da Costa Car-
valho e Sra., Eduardo Antônio Motta May e Sra., Cecília Lima
Cavalcanti e Suzana de Arruda Falcão, convidam para a Missa

que mandam celebrar em memória de sua inesquecível amiga
VERA na Paróquia da Ressurreição, à Rua Francisco Otaviano,
99, às 10 hs. do dia 19 (sábado).
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^faculdades não negociam
'com 

professores e TRT
julga hoje o dissídio

-as:: £ o Tribunal Regional do Trabalho julgará hoje
•a,ft3â: tarde o dissídio coletivo do magistério da rede
'^ superior privada. A Comissão de Ensino Superior
„„ ffo Sindicato dos Profesores informou à assembléia-
Sjgeral da categoria, ontem à noite, que os emprega-
,, • oídores não cumpriram a promessa de apresentar
Mínima última proposta para acordo, tornando encer-

radas as negociações. A greve será mantida pelo,
fíw filenos até a assembléia de domingo,'-lh ¦ >¦ Ontem, quarto dia da greve dos professores uni-
ày^Versitários, praticamente todas as faculdades e uni-'rp. .yersidades particulares do Rio estiveram paradas."Í:.Â única que manteve alguma atividade foi a Nuno"J.*'"Lisboa, em Vaz Lobo; mesmo assim compareceram
•."m Jspmente 407c dos professores, segundo o.Sindicato
2i-.,:dos Professores.

-30 ,

•dispostas a dar até um
¦maior aumento salarial, em
'troca d a inexistência, no
contrato coletivo, de cláusu-
ia sobre adicional: "Isto

"'^ciação 
de Mantenedoras de abre umperigosopreceden-'""- 

Estabelecimentos de Ensino te, qualquer dia vão querer

'NEGOCIAÇÃO

"O Sindicato dos Estabeleci-" mentos de Ensino do Espado
do Rio e a Ames (Aòso-

,S#peior) que representam
;'"'{p'das as faculdades e uni-

„k 
'.„ygrsidades 

particulares do
,'^íRio, reuniram-se mais uma
,„„,,ve,z na tarde de ontem, pa-
.'!H^a examinar as possiblllda-' des. de atender algumas das

oito cláusulas que os profes-
sores consideraram "pontos
de honra" em sua proposta.

5J^'Isto é: os adicionais por
Z"."correção de provas e prepa-
ilação de aulas; repouso se-

ai iftanal remunerado; estabi--
,i.Z Udadé durante o ano letivo
x„,e. aprovação pelos departa-
., .mentos de todas as dispen-
iücsas; definição de tempo

ja ú .contínuo para inclusão dos
....pesquisadores; máximo de

..sái.40.% do tempo contínuo pa-¦ííi'jíft<aulas; piso também para
?.iiWo"pessoal em tempo conti-
•»< mio: e limitação em 50 alu-~> 8 nos por turma.
j.R.li.i-..Na noite de quarta-feira
oèJ^ôs diretores de faculdades
-#! tinham discutido as cláusu-

Ias e passaram o dia de on-
**? têm em levantamentos con-
^¦¦"'tòbeis para verificar se os

orçamentos comportariam'às' concessões. Segundo o'"'firesidente do sindicato pa-
t * 'tronai Helter Barcelos, mui-"tas fizeram verdadeiras au-

z ¦" ditorias.

Xii IMPASSE
; '• Ontem à tarde, áo con-

írário do que haviam pro-' > metido, os empregadores"•"¦•;ihão procuraram o Sindicato
,S 

'•'tios, Professores para apre-
<-'x'sentar outra contrapropôs-
^fftaÇ Diante disto, os 'profes-
a ssores consideraram fecra-"a^d-as- definitivamente ás'SJ.chances de se chegar a um":;c;&tordo. Hoje o TRT julgará
^''•irdissídio.ü"'"t '"'"Embora admitam, assim

- !* "como os empregadores, que-'•¦'¦'to julgamento pelo TRT eli-
minará algumas cláusulas
confirmadas n o protocolo•TJtí acordo, assinado semana

• passada, como a concessão'' de tempo para estudos de
,i pós-graduação e a criação

ide uma comissão paritária
para estudar os problemas¦do ensino superior, os pro-
fessores. acreditam que con-
seguirão, como no ' dissídio
•d<5 1"? e 2? graus, o adicional
por preparação de provas,
mesmo com um índice infe-
rior ao que pedem (25%).

As f aouldades estavam

adicionais por locomoção,
vastiáriq e para compra de'
livros", explicou.

GREVE MANTIDA

Os professores universitá-
rios, reunidos ontem na
ABI em assembléia extraor-
dinária, decidiram às 22h.
pela manutenção da greve,
independente dos resul-
tados do dissídio coletivo de
trabalho.

Outro item da proposta
aprovada confirmou a as-
sembléia da classe (domin-
go), no Clube Maxwell,
quando a greve será avalia-
da, assim como a proposta
dos patrões prevista para
hoje à tarde. Além da con-
vocação de todos os profes-
sores para comparecerem
ao DRT, no Castelo, duran-
te todo o dia serão for-
mados piquetes junto à
Nuno Lisboa, única univer-
sidade que não aderiu pie-
namente à greve.
PROTESTO DA
ESTACIO

"Dizer que o movimento
grevista .dos professores
universitários é vitorioso, é
•uma atitude de históricos,
comparável a dos torcedo-
res de futebol, que ficam
gritando ganhei, ganhei,
ganhei énão ganharamna-
da, estão devendo a todo
munido, vivendo na maior
miséria. Coisa de sub-raça".

O comentário é do Gene-
ral Luís Monteiro de Bar-
ros, presidente das Faeulda-
des Integradas Estácio de
Sá, que não se conforma
com o tratamento do Sindi-
cato dos Professores em re-
lação à sua instituição, que
fez um acordo em separado
com o corpo docente, conce-
detido 60% de aumento". O
índice será mantido inde-
pendente do dissídio e a Es-
táoio cumprirá as demais
cláusulas."Não temos mais estímu-
los para dar aumentos aci-
ma do índice oficiai" — diz
o presidente, que nos últü-
mos três ano» deu aumen-
tos 124% superiores aos ofi-
ciais. "Se nos antecipamos
não foi por prazer de gastar
dinheiro, foi para evitar
greves e manter a tnanqui-
Mídade do ensino".

Minas admite punir
15 mil grevistas

Belo Horizonte — O Se-
cretário de Estado de Edu-

i cação, Deputado Paulino Ci-
[ cero,'admitiu ontem pu-

nições pára os 15 mil pio-fessores da rede oficial de
15 grau da Capital e de V". cidades do interior que en-

^ toaram ontem em greve, a
í primeira da categoria em 20
i anos.
i.„„, „.,"Q movimento é ilegal,
<*=dnsensato, anônimo e não• tem rosto, porque não temninguém com responsabili-

í dade institucional para ie-
presentar a classe e nin-
guém com quem possamos
transigir, dialogar ou nego-
ciar", afirmou o Secretário,
áo" assegurar que só negocia

j com a Associação de Profes-
sores Primários de Minas,

< que é contra a greve.
Professores públicos d e

Sao João de Meriti (em gre-•ve) se concentram hoje, às
lOh, diante da Prefeitura
pára esperar uma resposta
do Sr Celestino Cabral às"""'Silas revindicações: Cr$ 3
mil para os níveis de 1 a 4;

um salário mínimo e meio

Quebra de sigilo no exame
para motorista leva Detran
a anular 1 mil 700 provas

Por quebra de sigilo, o Detran anulou e reco-
lheu, ontem.de manhã, í mil 700 provas escritas
do exame para motorista realizado no Maracanã.
Os candidatos terão de fazer nova prova e o dire-
tor do Departamento de Transito, Coronel Antônio
João Ferreira Mendes, prometeu entrevista parahoje, quando dirá se funcionários do Departamen-
to estão envolvidos na. fraude.

As provas apreendidas foram levadas ao De-
tran numa Kombi e os funcionários que as trans-
portaram entregaram os maços diretamente na Di-
retoria de Habilitação, recusando-se a comentar ofato. Junto às provas, estavam os gabaritos, adqui-
ridos por alguns candidatos.

de Caxias e disse que tinha
tratado do assunto com Ru-
bens Fernandes Lamarâo.
Este, preso, acusou Jorge
Maurício Ribeiro Bernardi-
no, que confessou, na dele-
gacia de Mesquita, haver
obtido o documento com o
Dr Mauro, por Cr$ 2 mill.
Segundo ele, o .. advogado
tem um luxuoso escritório
no Edifício Avenida Cen-
trai, sala 2 428, na Avenida
Rio Branco, 156. A polícia
esteve no escritório, ontem
à tarde, mas o encontrou
fechado. Ò Departamento
Geral de Investigações
acredita que o Dr Mauro é
o che'e de uma quadrilha
de falsificadores de cartel-
ras de motoristas.

A carteira fornecida a
Antônio Carlos está assina-
da por Ivan Carneiro, ex-di-
retor do Departamento de
Transito. Ao contrário do
que foi feito em adminis-
trações anteriores, os espe-
lhos assinados pelos ex-di-
retores Ivan Carneiro e
João José Brandão de Si-
queira não foram incinera-
dos e continuam no Detran.

CARTEIRA FALSA

A polícia de Mesquita e
o Departamento Geral de,
Investigações Especiais
estão procurando o advoga-
do conhecido como Dr Mau-
ro, acusado de haver vendi-
do uma carteira de habiii-
tação falsa por Cr$ 14 mil
500. Antônio Carlos Vieira
da Rocha, . o beneficiado,
desconfiou da autenticidade
do documento e o contou
à policia como o comprara.

Estão presos na delegacia
de Mesquita, como cúmpli-
ces do advogado, Edison No-
gueira Borges, Valmir Fa-
gundes do Nascimento, Ru-
bens Fernandes Lamarão e
Jorge Maurício Ribeiro Ber-
nardino. Jorge, o primeiro
a ser preso, acusou o Dr
Mauro de lhe haver entre-
gue o documento, por Cr$
2 mil. De mão em mão, a
carteira chegou á? Antônio
Carlos, por Or$ 4 mil 500.

OPF ERRADO

Na delegacia de Mesquita,
Antônio Carlos disse haver
conversado com Edson No-
gueira Borges, na semana
passada, sobre a necessüda-
de de tirar a carteira de
motorista. Edson se pronta-
ficou a obter o documento
e, quando o recebeu, Antô-
nio Carlos verificou que o
número do OPF estava er-
rado: o seu é 176374967/68
e o da carteira era
396024732. -

A carteira apresentava,
ainda, outra incorreção: no
local destinado ao número
da carteira de identidade
constava a observação 2a.
via e o número 2 055 437,
sem especificar o órgão ex-
pedjdor.

PRISÕES

Após o depoimento de
Antônio Carlos, a policia
prendeu Edson, que infor-
mou ter conseguido a car-
teira com Valmir Fagundes
do Nascimento, que lhe pro-
metera "quebrar o galho."
Valmir foi preso em Duque

Solução para bolsista
será divulgada hoje

...Após reunião com o Go-
i yernador Chagas Freitas, o• Secretário estadual de Saú-
j de, Silvio Barbosa da Cruz,

divulgará hoje a "solução
', oficial" para as reivindi-
; cações dos bolsistas (sexta-
, nistas de Medicinai, em
\ ¦greve há 40 dias para obter

.dois salários mínimos e car-
i teira assinada. Amanhã, os
i bolsistas de hospitais esta-
í duais e municipais farão as-
£~~iembléia para discutir a

resposta.

Polícia procura assaltantes
da casa de deputado através
de três "retratos4alados"

A policia liberou, ontem à noite, os retratos-,
jalaãos dos três bandidos que assaltaram no final
da noite de quarta-feira, a casa do Deputado Mu-
rilo Maldonado, coronel reformado da PM, no Gra-
jaú. Quatro dependências policiais trabalham no
caso: a 20.a DP, o. Departamento Geral de Investi-
gações Especiais, a Divisão de Roubos e Furtos e o
Serviço Reservado da PM.

No início da noite de ontem, os retratos-falaãos
foram distribuídos a quase todas as delegacias po-
licials, más os policiais encarregados das investiga-
ções não tinham qualquer pista sobre os assaitan-
tes. Hoje, os retratos-falaãos serão confrontados
com fotografias de bandidos, na Delegacia de Rou-
bos e Furtos.

RECLAMAÇÕES
No segundo dia de funclo-

namento, o Serviço d e
Sugestões e Reclamações do
Detran atendeu 80 cha-
madas, na maioria sobre
sinais que não funcionam e
de moradores da Zona Sul
sobre o estacionamento nas
calçadas.

A Assessorla de Comu-
nicação Social do Detran,
entretanto, não registrou
no chamado livro negro ne-
nhuma reclamação sobre
funcionários citados como
envolvidos e m Irregular!-
dades. Essas reclamações
foram encaminhadas ao
gabinete do .diretor-geral,
para evitar que a imprensa
delas tomasse conhecimen-
¦to^ rj

Na relação de ontem, a
primeira reclamação foi de
Álvaro Sampaio, morador
em São Cristóvão, que
denunciou ter sido acha-
cado diversas vezes por
quatro PMs que atuam nas
Ruas São Luís Gonzaga,
Senador Bernardo Monteiro
e Prefeito Olímpio de Melo.

Foro da Ronaldo Theobald

para os níveis de S a 8. O
Prefeito disse que receberá
um professor e o diretor de
cada escola, mas negou a
representação da SEP.

Em Natal, O Comando
Geral da Greve anunciou
ontem, depois da reunião de
duas horas com os repre-
sentantes do Governo, que
os 7 mil professores do Es-
tado, em greve desde sex-
ta-feira passada, poderão
pedir demissão em massa
caso o Governador Lavoi-
sier Maia não atenda às
reivindicações salariais.

Se até as 10 h de hoje
não for encontrada uma so-
lução para o impasse, o Go-
verno do Estado acionará
uma série de medidas admi-
nistraitivas para acabar
imediatamente com a gre-
ve. Foi o que declarou o Vi-
ce-Governador Geraldo José
de Mello após a reunião.
Disse ainda que as medidas
ainda não foram tomadas
porque "o Governo resolveu
atender um apelo da
OAB-RN è do Arcebispo Ni-
valdo Monte".

Decidir uma greve em to-
do o Estado a partir de se-
gunda-feira é um dos obje-
tivos básicos da assembléia
de médicos residentes, às
20h de hoje no Sindicato
dos Médicos. Atingirá resi-
dentes de hospitais univer-
sitários e do INAMPS, mas
ficarão de fora os das redes
estaduais e municipal do
Rio, pois já conseguiram a
assinatura da carteira de
trabalho, após 15 dias de
greve em abril.

Sebastião conta com mãe, D Mariana, e cunha-
da, Miriana, para cuidar dos quadrigêmeos

Quadrigêmeos
prematuros
passam bem

Quadrigêmeos — duas
meninas e dois meninos —
nasceram ontem, às llh, no
Hospital Fabiano de Castro,
filhos de Tânia Maria Cha-
gas Fontana, sergipana, 24
anos, e Sebastião Fontana,
mineiro, comerciante, 3 3
anos. Apesar de prematuros
e pesando l,900g os três
primeiros, e 750 gr o último,
os bebês e a mãe estão pas-
sando bem.

Casados hâ quatro anos,
e já com uma menina de
três anos, Sebastião e D
Tânia só souberam que iam
nascer quadrigêmeos há um
mês. pela médica Daisy An-
tones Campos, e não se pro-
ocuparam: eles moram em
uma casa em Bangu e,
segundo Sebastião, que tem
11 irmãos, já estão "acos-
tumados com família gran-
de".

Cinco menores tentam fugir
da Funabem e o assassino
de professor não é preso

Cinco menores da Funabem, em Quintino, ten-
taram fugir ontem de manhã, após terem imobili-
zado uma professora e roubado o carro de um fun-(
cionário. Perseguidos pela policia, rodaram por vá-
rias ruas de Madureira, na contramão, até que ba-
teram num veiculo em Cascadura. Três foram cap-
turados e dois escaparam para o Morro São José,
em Madureira.

Um dos que conseguiram escapar é D.R.M., de
15 anos, que no dia 7 de agosto do ano passado
matou com dois tiros o professor de ginástica Luís
Sérgio Domingues Mendes. O menor estava então
acompanhado de um comparsa e antes de balea-
rem o professor haviam assaltado um consultório
dentário na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema.

INFORMAÇÕES

Diva Regina Maldonado,
filha do Deputado; seu na-
morado, José Mauro' Albu-
querque, e o genro do par-
lamentar, Wllly LucasT fo-
ram ao Departamento Ge-
ral de Investigações Espe-
ciais, onde forneceram in-
formações para a confec-
ção dos retratos-falados.
Além de fornecerem deta-
lhes fisionômicos, eles des-
creveram a maneira de
agir dos assaltantes, o que
a policia considerou muito
valioso e, por isso, manteve
essas informações em slgi-
Io. Hoje de manhã, Diva,
José Mauro e Willy irão à
20a. DP e à Divisão de
Roubos e Furtos, para ten-
tar reconhecer, nas gale-
rias de -fotografias, os ho-
mens que Invadiram a casa
do Deputado.

O SECRETARIO

O Serviço Reservado da
Policia Militar e a Delega-
cia de Roubos e Furtos re-
ceberam determinação ex-
pressa do Secretário de Se-
gurança para prenderem os
três assaltantes que rouba-
ram cerca de Cr$ 2 milhões
em jóias, dinheiro, bebidas
e objetos do Coronel refor-
mado da PM e Deputado
estadual pelo MDB Murilo
Maldonado.

Os bandidos permanece-
ram /na residência, no
Grajaú, durante duas ho-
ras, com armas apontadas
para a cabeça do depu-
tado; de sua mulher, Deo-
linda, que é cardíaca; das
filhas do casal, Diva Regi-
na e Rosane, que está grá-
vida; do marido da segun-
da; da filha de criação; e
da empregada.

NAMORADO

Dois dos bandidos inva-
dlram a residência quando \
a filha do Deputado Mu-
rilo Maldonado — a estu-
dante Diva Regina, de 18
anos — foi ao portão levar
p namorado, José Mauro.
Eram 22h30m de quarta-
feira e, na sala, o depu-
tado e a família assistiam
à televisão. Diva Regina e
José Mauro, sob, a amea-
ça de armas, foram obri-
gados a entrar e a fechar
o portão.

Os bandidos — um pre-
to e um mulato escuro de
estatura mediana, mal
vestidos e de sandálias —
imobilizaram a família e
mandaram que todos fi-
cassem quietos. A Sra Deo-
linda começou a sentir-se
mal e, quando o marido se
levantou para socorrê-la,
foi obrigado a parar, por-
que um dos bandidos
apontou dois revólveres
para sua cabeça e amea-
çou matá-lo.

Em seguida, o terceiro
. assaltante — branco, alto,
de 30 anos presumíveis —
bateu na porta e um dos
seus comparsas abriu. Ele
entrou correndo e foi di-
reto à cozinha, de onde
voltou com um pano na
cabeça. Demonstrando co-
nhecer bem a residência,
evitou ficar junto à famí-
lia e subiu para o andar
superior, onde ficam três

R. Carlos
adia "show"
em S. Paulo

São Paulo — Boa parte
do público que comprou os
3 mil 500 ingressos para o
shoio Espetáculo Minister,
que Roberto Carlos estrea-
ria, ontem à noite, no Pala-
cio de C o n v e nç õ e s do
Anhembi, deixou o local re-
voltada com o cancelamen-
to, devido a um problema
técnico. O shoio, levado no
Rio, no Canecão, será apre-
sentado de amanhã ao dia
28.

O empresário do cantor,
Marcos Lázaro, pediu auxi-
lio à Polícia Militar, para
conter o público, e prome-
teu reservar a próxima
quarta-feira, dia 23, para
apresentar a programação
suspensa ontem, enquanto
Roberto Carlos aproveitava
o cancelamento do espeta-
culo para ensaiar com a or-
questra.

quartos, o banheiro e uma
pequena sala.

O Deputado, calmo, en-
tregou a um dos^assaltantes
Cr$ 6 mil que tinha na car-' 
teira. O bandido que havia
subido ao andar superior
revistou todos os móveis,
até encontrar o cofre, on-
de estavam as jóias da fa-
mília e Cr$ 30 mil em di-
nhelro. Ele mandou, então,
que alguém subisse para
abri-lo, e, como D Deolinda
estava passando mal, ao la-
do do marido, Diva Regina
subiu.

No quarto, ela custou a
encontrar a chave do cofre, o
que irritou o assaltante, que
a ameaçou de violência.
Aberto o cofre, ele colocou
as Jóias numa sacola e jo-
gou fora um Isqueiro, que
considerou sem valor. O is-
queiro foi dado ao Depu-
tado pelo ex-Presidente da
França, Charles De Gaulle,
em sua visita ao Brasil. Na
época, ò então Coronel Mu-
rilo Maldonado.-Comandan-
te do 5.° BPM, foi encarre-
gado de sua segurança.

DOCUMENTO

Ao revistar uma gaveta
na sala, um dos bandidos
encontrou um documento
que identificava o parla-
mentar como oficial da PM.
Ele perguntou se o do-
cumento era verdadeiro e
quis saber se o Sr Murilo
Maldonaldo era deputado
federal ou estadual. Inda-
gou, ainda, a qual Partido
ele pertencia e, quando o
deputado respondeu que
era o MDB, o assaltante
disse:"E' a tua sorte. Se fos-
ses da Arena, eu ia te dar

,um tiro ha cara".
Depois de apanharem as

jóias e o dinheiro, os assai-
tantes se apoderaram de
várias garrafas de uísque,
três rádios, uma televisão
portátil, uma máquina foto-
gráfica e a aparelhagem de
som e se dirigiram à porta.

O Deputado Murilo Mal-
donado apanhou a chave de
sua Fiat, a entregou aos
bandidos e pediu que eles
se fossem, porque sua mu-
lher estava passando mal e
necessitava de socorros mé-
dicos. Rindo, os bandidos
responderam que, se ela
morresse, seria "um azar",
mas se rcusaram a aceitar
o carro, alegando que a po-
lícia, assim, os localizaria
com mais facilidade.

Antes de sair, eles amar-
raram toda a família com
cintos e gravatas, cobriram
suas cabeças com toalhas e
mandaram que todos se
deitassem no chão.

Segundo a família do
Deputado, os bandidos dis-
seram muita gíria mas qua-.
se não falaram palavrões.
Eles se mantiveram calmos,
demonstrando que conhe-
ciam os hábitos da casa,
tanto que nem se preocupa-
ram em guardar a porta de
entrada e conheciam todos
os cômodos.

Classificando-se como um
exemplo, o Deputado Murilo
Maldonado, em discurso na
Assembléia Legislativa, ofe-
receu um prêmio de Cr$,50
mil a quem fornecer uma
pista sobre os assaltantes
de sua casa.

Posseiros
não deixam
Trindade

A policia de Parati não
conseguiu- expulsar, ontem,
os posseiros de Trindade,
que se recusaram a sair da
localidade, uma vez que,
embora o juiz da Comarca
de Parati, José Sellite
Rangel, tenha decretado a
ordem de despejo, não foi
ainda julgado o mandado
de segurança impetrado em
favor deles pelo advogado
Jarbas Penteado.

Das 23 famílias que mo-
ram no local, apenas uma
acatou as ordens da poli-
cia, que será reforçada
pelas de Angra dos Reis
e Mambucaba para nova
investida na segunda-fei-
ra. O despejo está sendo
requerido pela Trindade
Desenvolvimento Territo-
rial, que comprou as terras
à beira mar para ali cons-
truir sofisticado empreen-
dimento imobiliário.

A FUGA ,

Arrtados de estoques de
vergalhões, os menores
A.M.G.P., J.S.A., J.R.D.,
V.C.P. e D.R.M. — todos do
Centro de Recuperação, por
terem antecedentes crimi-
nais — imobilizaram às
10h30m a professora de su-
pletlvo Justina Ribeiro Cp-
nha, de 26 anos, que saia
.do Departamento de Pro-
grama Sócio-Terapêutico
Sob ameaça, também o mo-
nitor Renaldo Silva abriu
um portão do Centro e os
menores, após alcançarem o
portão principal da Fun-
dação, tomaram o Volkswa-
gem WO-9763, dirigido por
Fernando de Almeida Me-
raget.

Os fugitivos, levaram a
professora no carro e foram
perseguidos por uma patru-
lha estacionada nas ime-
diações. Após 20 minutos de
alta velocidade, D.R.M., que
estava na direção do Volks,
colidiu violentamente con-
tra o Passat OR-0004, do ad-
vogado Jorge Luiz Peres
Maciel. A professora ficou
no carro, enquanto os me-
nores tentavam escapar da
polícia. Três deles pularam
o muro da Rede Ferrovia-
ria, mas foram agarrados

ao tentarem invadir uma
residência próxima. D.R.M e
V.C.P. conseguiram fugir.

Em crise nervosa, a pro-
fessora Justina foi medica-
da com sedativos no Hdspi- ¦
tal da Funabem. O dono do
Passat nada sofreu na co-
lisáo.

Os menores teriam conse-
guado os estoques de verga-
lhões no campo de futebol
da Funabem, segundo o Dl-
retor do Departamento ae
Programa Sócio-Tera-
pêutico, Comandante Ben-
jamin Tissenbaun. "Alguém
deve teir jogado por cima
do muro", afirmou. A lnsti-
tuição irá fazer sindicância,
para apurar a procedência
do material ultillzaao.

Na Delegacia de Menores,
Rua do Lavradlo, os garotos
capturados prestarão depol-
mentos, conforme informou
um delegado da 29a. DP,
onde foi registrada a fuga._

D.R.M. tinha sido inter-
nado no Centro de Recolhi-
mento Masculino da Funa-
bem, após ser preso pela
morte de ginasta em Ipane-
ma, ano passado. A idieter-
minação do Juiz de Meno-
res, Celso Panzá, foi "até a
cessação da periculosidade".

Sindicato classifica como
protecionismo proibição de
revistas de sexo nas bancas

A proibição da venda de publicações com ape-
los sexuais nas bancas de revista é medida prote-
cionista, porque existe a mesma facilidade para
aquisição em qualquer local. Esta é a opinião do
presidente do Sindicato dos Distribuidores de Re-
vistas e Jornais de São Paulo, tSr Antônio Rodri-
gues, ao comentar a Portaria 310 do Ministério da
Justiça, em vigor desde terça-feira passada.

Ele não vê coerência na decisão da Censura
Federal, e acrescentou que as publicações, proibi-
das para menores de 18 anos, são em grande parte
compradas por adultos, nas bancas ou livrarias.
"MÁFIA" '

No Rio, o presidente do
Sindicato dos Jornaleiros de
Minas Gerais, Sr Laurenti-
no Ferreira Lima Filho, de-
nunciou a "máfia das edito-
ras", que vinha favorecendo
o desvio de comissões de
vendas dos jornais cariocas
Ultima Hora, Jornal dos
Sports e O Dia, em Belo
Horizonte.

Segundo ele, somente Rio
e São Paulo têm a comissão
de 30% para as vendas nas
bancas de jornais, o que

deve ser estendido a todo o
pais. .

Os jornaleiros de Niterói,
que pagam imposto três ve- '

zes mais alto que no Rio,
estão reivindicando a unifi-
cação da Taxa de Uso de
Área de Domínio Público,
em todo o Estado. O assun-
tp será levado ao Governa-
dor Chagas Freitas nos pró-
ximos dias, pelo presidente
do Sindicato dos Distribui-
dores e Vendedores de Jor-
nais do Estado do Rio, Sr
Elias de Tora.

Pendotiba
não terá
usina

Niterói — O bairro de
Pendotiba, onde se concen-
tra a produção de orquídeas
da antiga Capital fluminen-
se, não vai mais receber a
usina de asfalto, atividade
altamente poluente, que
substituirá a atual usina da
Rua Indígena, no bairro de
São Lourenço, onde, apesar
de recentes obras de recupe-
ração, prejudica cerca de
30 mil pessoas.

O Prefeito Moreira Fran-
co anunciou, ontem, que
Pendotiba foi retirado da
relação de 22 locais exami-
nados tecnicamente pela
Codesan — Companhia de
Desenvolvimento de Niterói.
Os moradores do bairro, que
fica na Região do Sapê, Já
haviam feito um protesto
ao receberem a decisão co-
mo definitiva, gerando a
ordem de exclusão dada pe-
Io Prefeito.

Menina com queimadura leve
morre no Miguel Couto após
tomar injeção para dormir

Ana Paula dos Santos, de quatro meses, mor-
reu ontem no Hospital Miguel Couto, após tomar
uma injeção que, segundo explicação dada ao pai
da menina pelo médico de plantão que a atendeu,
a faria apenas dormir.

Às 6h30m de ontem, João Evangelista dos San-
tos, pai da criança, levou-a ao HMC, onde foi aten-
dida no setor de pediatria. Ela havia se queimado
com a mamadeira quente que sua mãe colocara
no sofá, junto ao seu pescoço, que rolou, provocan-do-lhe queimaduras superficiais.
NO HOSPITAL

Chegando ao hospital, a
menina foi atendida por
um médico jovem, que lhe
aplicou curativos de çaz?
com uma pomada amarela
e, segundo José Evangeiis-
ta, disse não ser nada gra-
ve. Como a criança conti-
nuasse a chorar, o médico
deu-lhe uma injeção que a
faria dormir um pouco.
Após a injeção, o pai de
Ana Paula notou que ela
cairá num sono profundo.
O médico abandonou a me-
nina deitada de brucos na
maça aos cuidados do pai.

Às 9h30m, preocupado
porque a filha não acorda-
va, José chamou uma en-
fermeira e esta informou
que ela estava morta, e que
era preciso chamar alguém
para dar o atestado de óbi-
to e levá-la ao Instituto Mé-
dico Legal. Enquanto a mé-
dica, Mônica Paes Leme,
cuidava do atestado, José,
revoltado foi até a lata de
lixo da sala de pediatria,

,pegou o frasco da injeção
aplicada na filha e se diri-
giu à 15a. Delegacia de Po-

lícia na Gávea, onde acusou
o hospital de negligência
médica.

Na delegacia, José Evan-
gelista falou com o delega-
do Fábio, que esteve no
hospital, mas disse que se-
ria impossível saber-se,
ainda ontem, o nome dos
médicos responsáveis, pois
a equipe de plantão só vol-
tara a trabalhar na segun-
da-feíra. Foi aberto inqué-
rito policial para averiguar
a morte da menina que, se-
gundo o atestado de óbito
assinado pela médica Mõ-
nica Paes Leme, foi causa-
da por parada cardíaca.

A policia supõe que o
médico que atendeu a me-
nina, aplicando-lhe a inje-
ção, é Haroldo H. Batista
dos Santos, pois é essa a
assinatur/. da receita mé-
dica que José Evangelista
apresentou na delegacia.
No entanto, não foi possí-
vel saber o nome do reme-
dio receitado pelo médico,
pois a receita estava ilegi-
vel, nem o nome da inje-
ção aplicada, pois esse tipo
de receita fica no hospital.
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Apple Honey se destaca no treino final
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Fo!o d« Joii Camilo da Silva

Buvmt é o
melhor dos
estwuntes

Buvant, um filho de Klng
Buçk em Queen Paradlse,'de criação do Haras São
Luiz e propriedade do Stud
Montecatlnl, inscrito na Ta-
Irja de Ouro. de domingo, é"ó 

principal dos 10 estrean-
tes deste fim de semana na
Gávea.

Além dele, há curiosidade
em torno da primeira apre-
sentação de Baronlus (Fal
kan em Pavane), dois anos
dos Haras São José e Expe-
dictus. A relação completa
dos Inéditos é a seguinte:

Aiglon — Masc, alazão, S.
Paulo (15-8-75), por Poet
Napoléon e Gaietê — Cria-
dor e prop; ietário: Earas
São José e Expediotus —
Treinador: Francisco Sarai-
Va
„"Alampiev — Masc,
alazão, S. Paulo (13-12-75),
por Svengall e Nlsei —
Criador: Haras São José e
proprietário: Stud Rio An ti-
go — Treinador: Antônio
Orciuoli."Alfa Beta — Fem., cast.,
S. Paulo (10-8-75), por Vizi-
áne e Frondosa — Criador
e proprietário: Haras São
Quirino — Treinador: Ma-
noel Dacòsta.

Baronlus — Masc, cast.,
S. Paulo (2-10-76), por Fal-
kland e Pavane — Criador
e proprietário: Haras São
José e Expediotus — Trei-.
nador: Francisco Saraiva.

Bild — Fem., alazão, E.
G. Sul (7-11-75), por King
Buck e Galênoia — Cria-
dor: Hara3 São Luiz — Pro-
prietário: Stud São Luiz
(SP) — Treinador: J. Amo-
rim F.°.

Buvant — Masc, cast, R.
G. Sul (14-7-75), por King
Buck e Queen Paradise —
Criador: Haras São Luiz —
Proprietário: Stud Monte-
catinl (SP) — Treinador:
A. S. Ventura

Custer — Mas., cast, S.
Paulo (23-8-73), por Xaveco
e- Scania — Criador: Haras
Expert Ltda. Proprietário:
Stu_ Expert (SP) — Trei,
nador: Alcides Morales
•'•Duquevttlle — Masc,

alazão, R. G. Sul (22-10-74),
por Bougainville e Mary
Moon — Criador: Haras
Imembul — Proprietário:
Stud Moto — Treinador:
Levy Ferreira

iEnologia — Fem., cast,
Paraná (10-7-53), ;por Hiber-
nlan Blues e Brizatibia —
Criador: Haras Valente —
Proprietário: stud Bertioga
(SP) — Treinador: Silvio
Morales

Esoamoso — Masc, cast,
R: G. Sul (25.11-75), por Ja-
nota e Mar de Criméa —
Criador e propfietário: Ha-
ras Minas Gerais S/A. —
Treinador: Silvio Morales.'Falkson — Masc, oast, s
Paulo (14-11-75), por Fal-
kland e Nathalie II — Cria-
dor: Haras Pimar — Pro-
prietário: Stud Pretinho'—
.Treinador: Jorge Borioni

Fanubis — Masc, cast, R. 
'

G. Sul (2-11-74), por Fanjar
e-Prárla — Criador: Haras
do Arado — Proprietário:
Cavalariças Guaicurus —
Treinador: Bernardino Sll-
.Va

; Jane Queen — Fem., cast,
S. Paulo (23-7-75), porKing's Archer e Sarja —
Criador: Haras Mato Gros-
jso — Proprietário: Haras•Mato Grosso do Sul — Trei-
inador: Salomão Ferreira.
; Josiman — Masc, cast, s
:Paulò (11-11-75), por Osman
:e Volanette — Criador: Ha-
iras Mato Grosso — Proprie-
Itário: Haras Mato Grosso'do Sul — Treinador: Ali-'cldes Morales.
; Marlindo — Masc, cast,
!R. G. Sul (7-11-75),por Ace-
,rado e Valsa Linda — Cria-
;dor e proprietário: Haras
;Maval — Treinador: João
lEmllio de Souza.
; Racedale — Fem., alazão,
Paraná (12-3-76) 19 semes-
Itre, por King_ Catch e
iKoway — Criador: Haras
.Palmital — Proprietário:
.Stud Ponta da Serra —
iTreinador: Walter Allano.
I Sperltours — Masc, ala-izão, S. Paulo (19-11-74), porEarldom n e Quivive —
iCriador: Haras Faxina —
jProprietário: Stud Bertiogai<SP) — Treinador: Silvio¦Morales-
• Tukano Bola — Masc-,
jcast. R. Janeiro (25-8-76)'
^r Selim e Caserta — Cri-
ador: Haras Santa Maria
de Araras — Proprietário:
Stud Delta Friburgo —
|Treinador: Cláudio Rosa.
; Worcest.r — Masc, cast.•S. Paulo (17-8-74), por Co-
Kazito e Porcelaine — Cri-
ador e proprietário Lygia
[Campos de Sá Pinto —
.•Treinador: Sebastião Men-•des de Almeida.
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Apple Honey volta da pista, muito molhada, depois de seu exercício

Irish River perde no Amorim
Lupin e Top Ville ê a
nova estrela francesa

fala âm

Paris — A última das
grandes e famosas poules
francesas preparatórias pa-
ra o Prix du Jockey Club,
o derby de Chantllily, mar-
cado para o dia 3 de junho,
exatamente a mais impor-
tante e significativa de to-
das, o Prix Luplh (Grupo
I) foi a principal atração
do último fim de semana
em Long-chamip. Uma tarde
radiosa e ensolarada que
tornou o conhecido hipódro-
mo do Bois de Boulogne
mais belo ainda, fez com
que os 2 mil 100 metros des-
te clássico fossem corridos
em irrepreensível pista le-
ve.

A principal atração do
Lupin deste ano era a no-
va apresentação do brilhan-
te Irislí River,' um filho
de Riverman em Irish Star,
por Klairon, chef de file do
Handicap Livre do ano pas-
sado, e ganhador, em estilo
magnífico, das milhas do
Grand Critérium, em 1978,
e da Poule d'Essai des Pou-
lains, em abril último. Infe-
lizmente, a performance do
meto de Never Bend, embo- .
ra não tenha sido 'má, cau-
sou decepção aos experts,
público e seus responsáveis.

ENORME CANSAÇO

Ao que parece os 500 me-
tros a mais do Lupin foram
pesarosos para ele. Após
dar forte impressão até o
meio da reta, diminuiu con-
sideravelmente seu ímpeto
nos imoimentos decisivos,
terminando batido ampla-
mente por Top Ville (High
Top em Sega Ville, por
ChairllotesviMe), uma
criação de Mine. Franpois
Dupré e propriedade de Son
Altesse Aga Khan, e Sharp-
man, um Sharpen Up em
Miss Manon, (por Bon Mot,
exatamente e seu nm-
ner-up na Pouile.

Com esta derrota, sua
presença na milha e meia
do Derby de Epsom, objeti-
vo principal de seu entrai-
neur, Jack Cunnington Jnr.,
foi imediatamente descar-

tada. E as discussões sobre
sua classe logo tomaram
conta do mundo do tur-
fe. Para Cunnington, sua
derrota é inexplicável e
uma falta de tênue para
percursos mais alentados
não é hipótese para ele já
comprovada (icom o que
não concorda seu piloto
Maurice Phileperon que o
considera, agora, um brl-
Hiante miler). De qualquer
modo, iniciatlmente, Irish
River terá seu preparo diri-
gido para percursos menos
alentados e sua próxima
apresentação deverá ser
nos 1 mil 850 metros do
Prix dlspahan (Grupo I),
marcados para o último do-
mingo de junho juntamen-
te com o Grand Prix de Pa-
ris.

ESTRELA SOBE

O importante, porém, foi
que, ao lado da défaillance
de Irish River, o Lupin 1979,
para alguns experts, serviu
para a revelação de uma
possível estrela para per-
aursos entre os dois quilo-
metros e a milha e meia.
Top Ville ganhou em muito
bom estilo, magistralmente
dirigido por Yves St. Martin,
mostrando realmente ser
potro de muito futuro. An-
teriormenite, o descendente
de Nearco, preparado por
Françols Mathet, havia
vencido o Prix de Guiche
(derrotando, em ótimo esti-
Io, Bellypha, um Lyphard
defensor de M. J a o q u e s
Wertheimer, e recente ga-
nhador dó Prix de Ia Jon-
chére, prova de Grupo HI),
o Prix Sant Roman e o Prix
Conde, estas duas últimas
aos dois anos.

Automaticamente, o de-
íensor das cores verde e
ombreiras encarnadas tor-
nou-se um dos grands no-
mes da milha e meia do
próximo Jockey Olulb onde
seu encontro com Le Mar-
mot, um Amarko vencedor
impressionante dos Prix
Grefulhe e Hocquart, já se
antecede sensacional.

CÀNTER

Os treinadores em ativi-
dade no Hipódromo d a
Gávea, depois de uma as-
sembléia, resolveram, por
unanimidade, aumentar o
trato em mais CrÇ 1 mil, le-
vando em conta, a taxa de
inflação dos últimos meses.

A reunião contou com a
presença de mais de 50%
dos profissionais interes-
sados. A diretoria da Associ-
açáo de classe ficou de en-
viar üm ofício à Associação
dos Criadores e Proprietá-
rios de Cavalos de Corrida,
do Rio de Janeiro, coitiu-
nicando a decisão tomada
em sua assembléia-geral.

Belo Horizonte — O
médico Adelmar C a d a r
deverá ser reeleito hoje pa-ra mais um triênio na pre-sidència do Jóquei Clube de
Minas Gerais, encabeçando
a chapa da situação, quetem como vice-presidentes
Humberto de Mattos Reis e

Amilcare de Carolis. A elei-
ção deverá começar às 13
horas, na sede da entidade.

O Conselho Técnico do
Jóquei Clube Brasileiro tem
reunião marcada para o
próximo dia 22, às 17h30m,
«quando serão discutidos as-
suntos gerais e mais a tabe-
Ia de distancia para o ter-
iceiro trimestre. Ainda nesta
reunião, serão fixadas as
datas definitivas para os
dois leilões de potros deste
ano.

Dentro de algumas
semanas, o Jóquei Clube
Brasileiro vai modificar o
mínimo de inversão poracumulada, que passará de
Cr$ 1,00 para Cr$ 2,00. Ou-
tra modificação será no
concurso de sete pontos,cujo mínimo de Inversão
também será de Cr$ 2,00.
Estas decisões ainda depen-
dem da aprovação do Con-
selho Técnico.

Neste fjm de semana no
Hipódromo da Gávea serão
cândidas as Taças de Ouro,
para poltrancas e potros.
Abisoirvenido quase um terço
da produção a mu ai de

, amilmaiis! de puro-aangue no
Brasil com suas dn_c_dções,.
esfca prova do girapo I é hor
je uma rea_idade,Jqu'e come-
ça a procurar sua tradiçãoi.
E é sobre fato que fala o
pre-idenite d a Associação
dos Qntadores e Proprietá-
H'os de Calo de Oorriidia do
Estado do Rio de Janeiro,
Amibonáo OairloB' Amorim.

HISTÓRICO

Anitõnlo Carlos Amorim,
um dos idealizadores da
Taça de Ouro, mostrou des-
ta maneira a evolução ida
importanité competição:

A Taça de Ouro foi cri-
atta em 1973. Sua primeira
competição foi no dia 18 de
mato de 1975, Itendo como
vencedor Freddy Boy (por
Redtiy Boy ieim Maba II),
nascido e criado no Haras
Santa Maria de Araras, em
Jorge Pinto, treinador, Al-
berto Nahdd. Sua datação,
na época, uma das iraaiOTea
do país, fo* de Cr$ 500 mil.

A segunda Taça foi
corrida no dia 16 de maio
de 1976, Lendário, potro
nascido e criado no Haras
Tamanldaré, com o jóquei
Roberto Penacho, derrotou
Salzburg e Oagl. Seu treina-
dor era Eduardo Gosik. A
dotação, igual à primeira,
foi de Cr$ 500 mil.

Na terceira, disputada
no dia 15 de maio de 1977,
venceu Toreador. Potro
nascido e criado nos Haras
São José e Expedictus, sob
a direção de Gabriel Mene-
ses. Foi um dos últimos
grandes triunfos clássicos
do saudoso Ernand de Frei-
tas. O prêmio era então de
Cr# 800 mil.

O ano de 1978 para a
Taça de Ouro seria impor-
tante, pois, pela primeira
vez, uma égua sairia com a
vitória. Emerald Hill (por
Locris em Embuia), criação
do Haras Guanabara, dos
irmãos Roberto e Nelson
Seabra, defendendo as co-
res do Haras Rosa do Sul,
praticamente esmagou o s
melhores potros de sua ge-
ração, firmando-se, então,
como o melhor animal em
atividade no pais. A Taça
de Ouro deu a Emerald Hill
Cr$ 1 milhão. Loacir Cava-
lheiro foi o seu jóquei e Pe-
dro Nikel, o treinador.

EVOLUÇÃO

Antônio Carlos Amorim
procurou mostrar, também,
o sucesso da Taça de Ouro,
na base de números, cada
ano maiores, dos haras que
procuram participar desta
prova do Grupo 1.

No primeiro ano, 93
haras inscreveram seus
produtos, correspondente a
962 animais. No ano seguin-
te, 86 estabelecimentos, com
913 potros. O terceiro ano
apresentou 93 haras, com
1068 animais. No quarto
ano, 104 haras inscreveram
1298 potros. Para este ano,
o número subiu para 143
haras, com 1752 produtos.

Appto Honey, urna das
prováveis favoritas do
Grande Prêmio Taça de Ou--
ro, versão potrancas, apron-
tou multo bem, no qullôme-
tro, assinalando lm03s, com
diis_x>_lçao das melhores, em
3s certos para os últimos
200 metros, sob a direção do
brldão chileno Gabriel
Meneses. A defensora do
Haras São José e Expedlc-
tua esità sob os cuidados de
Francisco Saraiva.

Long Lady, um dos out-
síders dos 2 mil meltros
clássicos de amanhã, itam-
bém mostrou que está em
boa forma ao apronltar on-
tom no quilômetro. Ela
trouxe ©m ImOSs, saindo e
chegando com muitas re-
servas, sem ser apurada em
momento algum do percur-'

,so pelo ffelo Anltôráo Ra-
mos. A mala de areia estava
pesada, mão piroporoloniando
boas marcas.

OUTROS APRONTOS

Albamiia, oom J. M. Silva,
saáu e chegou com reservas
em lm06s para o qulôme-
tro, com disposição, sem
dar tudo; Ashville, com G.
Meneses, muito controlada,
desceu a mesma distancia
em lm07s3/5, com reservas
e 14s de final; Eifo, com J.

Escobar, arrematou correu-
do muito em lm04s3/5 para
o quilômetro, com ótima
ação; Hammese, com J. RI-
oardo, finalizou firme em
lm03s, correndo muito nos
meitros final», exibindo,
mate uma vez, sua já co-
nheclda velocidade.

Euphorle, uma das maio-
res candidatas & Taça,
apenas passeou no paddock,
para reconhecimento do Hl-
pódromot sob a direção de
seu cavalarlço.

ANTECIPADOS

Alguns corredores alls-
tados pa Taça de Ouro de
potros, marcada para
domingo, anteciparam o
apronto ha manhã de on-
tem, com todos o fazendo
de modo suave. Barinez,
conduzido por F. Esteves,
passou o quilômetro e m
lm08s, saindo e chegando
de carreirão. Cap Ferrat,
montado por G. F. Almeida,
marcou 46s nos 700 metros,
controlado em todo o per-
curso, em boa demonstra-
ção. Moresco, com R. Freire,
passou os 800 metros em
53s, com facilidade, mos-
trando que está em boas
condições de treinamento. E
Olden Times, com F. Pereira
Filho, desceu os 800 metros
em 52s, com firmeza.

Arrabalero mostra
forma muito boa

Entre os poucos aprontos
anotados para as carreiras
'comuns, o destaque esteve
por conta do castanho Ar-
.abalero, que não corre há
algum tempo e está colo-
cado em turma multo fraca.
'Ele fez os 700 metros em
45s, com ótima ação, sem
ser apurado em momento
algum pelo bridão chileno
Gabriel Meneses.
í

OUTROS

Para a segunda carreira,
além de Arrabalero, foram
levados a exercício para
tempo Azimuth, sob a dire-

ção de F. Esteves, que, cor-
rendo muito, assinalou
85s4/5 para os 600 metros,
com ótima disposição,
depois de subir ao contrário
até a seta dos 700 metros,
e Carcassone, com F. Pe-
reira Filho, que terminou
com disposição em 44s3/5
para os 700 metros, sem ser
apurado em todas as suas
reservas.

Na terceira prova, Inspi-
rada, em raia comple-
tamente adversa às suas
c araeteristicas, arrematou
muito bem em 44s3/5 para
os 700 me+ros, sob a direção
de Francisco Esteves, che-
gando a surpreender pela
disposição do arremate.

Na quarta carreira, Wis-
dom, com R. Freire, sempre
num ritmo igual, trouxe 38s
para os 600 metros, centro-
lada na maior parte do
treino; Tucano Bóia, sem
dar tudo, sob a direção de
E. Alves, finalizou muito
bem em 46s para os 700 me-
tros, saindo e chegando de
carreirão.

Na sexta carreira, Prima-
rera, com M. Vaz, percorreu
os 600 metros da reta de
chegada em 37s2/5, mos-
trando que está em ótimas
condições de treinamento,
pois não foi apurada em
todas as suas reservas.

Para a sétima carreira,
Parceiro, com A. Oliveira,
saiu e chegou com firmeza
em 45s para os 700 metros.
Volcanic, com C. Morgado
Neto, fazendo suas cos-
tumelras manhas, igualou o
tempo de Parceiro, num
bom apronto.

Na oitava carreira, Praça
de Maio, com A. Ramos,
passou os 600 metros em
38s, com boa ação, sem ser
apurada completamente em
parte alguma do percurso;
Adiléia finalizou em 44s pa-
ra os 700 metros, mostrando
que está em forma.

Na última carreira, Brin-
co galopou na raia pequena,
sem a menor preocupação
de marca.

Argali vence à noit
sobre Melody Royal5
na segunda carreira

Argall, sob a direção do
brldão Luis Gonzalles, ven-
ceu a segunda carreira da
programação noturna de
ontem no Hipódromo da
Gávea, na distancia de 1
mil 300 metros, deixando na
segunda colocação Melody
Royal, com a marca de lm
23s3/5. Zilmar Duarte Gue-
des é o treinador da tordi-
lha.

RESULTADOS

11 Páreo — 1 mil 200 metros

1"? Muzlna Dacha, F Pereira
Filho

2? Miss Mag, J. M. Silva

Vencedor (3) Cr$ 4,40 —
Dupla (12) Cr$ 3,60 — Pia-
cês (3) Cr$ 1,50 e (1) Cr$
1,10. — Tempo: lml7s —
Treinador: S. P. Gomes.

2? Páreo — 1 mil 300 metros

1? Argali, L. Gonzales
29 Melody Royal, J. Ricar-

do

Vencedor (7) Cr$ 1,80 —
Dupla (34) Cr$ 2,10 — Pia-
cês (7) Cr$ 1,40 e (9) Cr$
1,50 — Dupla Exata (07-09)
Cr$ 9,70 — Tempo: lm23s3/5
— Treinador: Z. D. Guedes,
des.

3? Páreo — 1 mil metros

19 Quintanera (A. Oliveira)
29 Hang (J. Queirós)

Vencedor (1) Cr$ 3,30. Du-
pia (12) Cr$ 5,10. Placês
(1) Cr$ 2,10 e (5) Cr$ 3,60.
Tempo: lm02S3/5. Treina-
dor: A. Morales. Não cor-
reu: Princess Nau.
4? Páreo — 1 mil 600 metros
19 Fantomas (P. Vignolas)
29 Dlaphane (J. Ricardo)
loa, depois de ser feita a
contraprova do animal Ze-
quim foi suspenso pela Co-
missão de Corridas por 30
dias.

Vencedor (2) Cr$ 19,50.
Dupla (12) Cr$ 3,00. Placês
(2) Cr$ 5,70 e (3) Cr$ 1,30.
Tempo: lm47sl/5. Treina-
dor: E. P. Coutinho.
5? Páreo — 1 mil 100 metros
19 Ciem (J. Ricardo)
29 Miss Encerramento (C.

. Morgado Neto)
Vencedor (6) Cr$ 1,20. Du-

pia (33) Cr$ 4,20. Placês (6)
Cr$ 1,10 e (8) Cr$ 1,40. Tem-
po: lmlOs. Treinador: I.
Amaral. Dupla-Exata (06-
08) Cr$ 13,70. Não corre-
ram: Mui Al Amir e Linha
Reta.
6? Páreo — 1 mil 100 metros
19 Peribel"(0. Ricardo)
29 Xupê (E. R. Ferreira)

Vencedor (1) Cr$ 11,3,0.
Dupla (13) Cr$ 2,80. Placês
(1) Cr$ 3,40 e (6) Cr$ 2,80.
Tempo: lm09s3/5. Treina-
dor: B. Silva.
79 Páreo — 1 mil 100 me-

tros
19 Sweet Swalliw (G. F.

Almeida
29 Elange (J. F. Fraga)

Vencedor (8) Cr$ 2,80 —
Dupla (33) Cr$ 4,40 — Pia-
cês (8) Cr$ 1,90 e (6) Cr$
2,90. Tempo: lml0s2/5. Trei-
nador: G. F. Santos. Não
correu: Dogma.
89 Páreo — 1 mil 200 me-

tros
19 Tamanduá! (F. Esteves)
29 Balzello (S. Silva)

Vencedor (5) Cr$ 2,00 —
Dupla (34) Cr$ 4,40 — Pia-
cês (5) Cr$ 1,50 e (8) Cr$
3,9. Tempo: lml8s. Treina-
dor: H. Peres. Não correu:
Tie Break.
99 Páreo — 1 mil 100 me-

tros
19 Allanda (F. Esteves)
29 Sada (M. Peres)

Vencedor (10) Cr$ 4,70 —
Dupla (14)' Cr$ 5,30 — Pia-
cês (10) Cr$ 3,80 e (1) Cr$
2,60. Tempo: lmlOsl/5. Trei-
nador: H. Peres. Dupla Exa-
ta (10-01) Cr$ 26,10. Movi-
mento Geral de Apostas:
Cr$ 10 milhões 348 mil 319.

. O treinador Oswaldo Ul-

Volta fechada I
Escoriai

f tAMOS continuar, hoje, com noss^,',,
f / análise sobre todos os concorrentes?'.!
y ao grande clássico Taça de Ouro,-.,..

versão potros, marcada para depois
de amanhã no Hipódromo da Gávea.

Aporé (Egoísmo em Luzôn, por Faste-:'
ner), criação e propriedade dos Haras São';'
José e Expedictus. Outro nome dos mais in-..
teressantes para o grande clássico. Potro ai-
tamente promissor, apesar de não possuir^"vitória ou exibição positiva em nível clás*'Z
sico, já deu demonstrações expressivas de •¦'
sua qualidade. Além disso, é corredor apro-^{i
vado no percurso'de depois de amanhã (dois"i'.
quilômetros), onde levantou o Handicap "<
Extraordinário, na grama leve, derrotando 
clássico Zanutto. Um faixa (será?) de luxo,. 

'
cuja atração deve ser acompanhada com...
toda a atenção.

Amazon (Felício em Liberte, por Fort"
Napoléon), criação e propriedade dos Haras 

J
São José e Expedictus. Possivelmente, não-"
deverá participar da prova. Em todo caso,
trata-se de porto em evolução vindo de bod.Z,,
performance em uma das seletivas para a*
Taça quando secundou o paulista Aãaman-
te, trazendo expressivo esforço no direito. 

'.'..
Aragonais (Felício em Love Song, porFastener), criação e propriedade dos Haras'

São José e Expedictus. Como o filho da mui-
to boa Liberte, não deverá ser apresentado..:.

BUVANT 

(King Buck em Queen Para-'"'
dise, por Pantheon), criação do Haras"""
São Luiz e propriedade do Stud Mon- '
tecatini. Uma das grandes e justifica-.

das esperanças da caravana paulista. A ri-"»
gor, tecnicamente, talvez o nome mais forte'""
entre todos .os inscritos. Venceu o grande
clássico Consagração, o St. Leger, foi segun-; "
do no grande clássico Jóquei Clube de São^:
Paulo, o Prix Lupin, e no importante elás-7
sico Oswaldo Aranha, São Paulo trial. Além
disso, levantou, em grande estilo, uma das, ,seletivas da Taça de Prata, teoricamente um
semiclássico. Vem de muito boa atuação na ..,;
milha do.grandíssimo clássico São Paulo-
quando entrou em quinto a pouco mais de
um corpo de Tibetano, após participar ati-
vãmente da carreira durante grande parte •
do trajeto. Gosta de correr entre os pon-"
teiros e, se não sentiu o rigor de sua última
apresentação, é candidato perigosíssimo.

Adamante (Pigurón em Ribésia, por'
Jout et Nuit III), criação do Haras Rio das •
Pedras e propriedade do Stud Toca. Dos vi-.„
toriosos nas seletivas para amanhã (rigoro-
samente, provas semiclássicas), foi o que
mais impressionou. Tecnicamente, tem que_
ser colocado no segundo grupo de candi-
datos com possibilidades' de boa atuação. Em'
São Paulo, antes desta sua vitória, na grama
pesada, sobre Amazon, havia sido o run-.
ner-up de Garve na milha e meia do impor- ,
tante clássico Rafael Aguiar Paes de Barros, .
o comparação de produtos de Cidade Jardim.
É bom frisar, no entanto, que jamais deu'
qualquer impressão de poder vencer ou aper-
tar o potro gaúcho. Uma incógnita.

rIJOLO 

(Zuião em Oscilação, por as
Waldmeister), criação de Fazendas
Mondesir S.A. e propriedade de Sér-'
gio Lapport Machado. Como Aãa-'

mante, levantou uma das seletivas para de-
pois de amanhã. Embora seu triunfo não te-''
nha agradado tanto, é potro em evolução,
dono de razoável aceleração na reta. Enfren-
ta um teste difícil mas válido pelo que vem
demonstrando até agora. Outra atuação a
ser observada para uma melhor aquilata-
ção de seu padrão de carreira.

Olden Times ( (Sillage em Jala, por Ci-
gal), criação do Haras Homero Oliva e pro-
priedaãe do Stud Violon. Indiscutivelmente,
forma, com alguns outros concorrentes, o
grupo de nomes mais fracos do campo de
depois de amanhã.

Opalelê (Malambo em Amuck, por Ta-"
tán), criação e propriedade do Haras Ta-
manáaré. Indiscutivelmente, uma das gran-
des atrações do grande clássico. Tido em ai-
tíssima conta por seus responsáveis e pelos a
experts paulistas, foi o vencedor, em ótimo
estilo, das quatro provas que disputou na
raia de Cidade Jardim entre as quais mere-
cem destaque a milha do importante clás-
sico Presidente do Jóquei Clube, primeiro
comparação de cavalos, em que derrotou
Rhiaãis, até então invicto na areia, e o semi-
clássico Natal, em 1 mil 800 metros, sobre
Artung. Confirmando tudo o que se dizia
dele, portou-se magnificamente nas Two
Thousand Guineas cariocas, grande clássico
Estado do Rio de Janeiro, ao entrar segundo
para African Boy, na grama pesada, trazen-
do expressiva atropelada na reta. Dono de '

poderoso físico, Opalelê, em princípio, não
deve ter maiores problemas na distancia,
pois embora a média do reprodutor Malam-
bo tenda mais para percursos até a milha,
a presença de Tatán como avô materno deve
compensar tranqüilamente. (Continua)
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COB quer Jogos Olímpicos de 88 no Brasil
| A Idéia de lançar o Brasil
como sede da Olimpíada de
1988, que vem ganhando
terreno nos últimos tempos,
agradou Inteiramente o pre-
pidehte do Comitê Olímpico
Brasileiro, Major Sílvio de
Magalhães Padilha. Mas ele

Ímpõe 
uma condição: que

lão' ocorra o que se passou
com o Pan-Americano de 75,
quando o Brasil desistiu de
eedlá-lo à portas de sua rea-
lização.
( Segundo Padilha, o anún-
cio de que o Brasil teria de-
sisudo de sedlar o Pan-
Americano, devido a eplde-
mia de meningite que asso-
java São Paulo naquela oca-
slão, não íol o real motivo.
A desistência, segundo o
.presidente do COB, que con-
íessa tê-la anunciado cons-
írangldo, íol por falta de
recursos financeiros e de
estrutura organizada.
i •
Apoio decisivo
j» Ao conversar ontem com o
presidente da Confederação
Brasileira de Vôlei,' Carlos
Artur Nuzman, que lhe fez
um relato sobre a idéia de o
Brasil organizar uma Olim-
piada, Sílvio Padilha fez
questão de frisar que tudo
$ó será possível com apoio
decisivo do Governo federal
é da cidade que apresentar
sua candidatura. Recente-
jnente, o Governador de
São Paulo, Paulo Sallm Ma-
Iuf, admitiu a hipótese de a
Capital paulista lançar-se
candidata à sede dos Jogos
Olímpicos de 1988, já que os
áe 1984 serão em Los An-
geles.
; Padilha acha sério o pro-
blema de verbas para o es-
porte é por isso teme que
9 Brasil se .apresente cantil-
dato e, às portas da compe-

¦ iição, se veja em difículda-
des financeiras para reali-
zá-la:
! — Não, seria agradável
ip assar por situação idêntica
à de 75, quando tive que
idanr uma desculpa para a
desistência de organizar o
l=an, usando a epidemia de
meningite como argumento.
f

COMO SERIA

¦ Na proposta do presiden-
te da Confederação Brasd-
lleira de Vôlei, Carlos Ar-

tirar Nuzman, oa prlnolpada
Itens dizem rcspedlto à vila
olímpica, que podeda <ser
construída em <um convênio
com o Banco Nacional ide
Habitação, BNH, e à tealív
zação das competições em
duas cidades: Rio © São
Paulo.

Temos condições de
realizar uma Olimpíada
com gastos bem reduzidos,
explica Nuzman. Possuímos
todas as instalações eisporitt-
vas praticamente prontas e
talvez fossem necessários
apenas alguns retoques. É
certo que elas não estão
concenitradas totalmente no
Rio ou em São Paulo, mas
promover as competições
nas duas cidades resultaria
em dupla aurecadação para
o país na venda de in-
gressos.Sobre a vila olímpica
— prossegue Nuzman — po-
deria ser feito um convênio
com o BNH. Ele tem pro-
gramas para à construção
de casas próprias: construi-
ria essas casas, sem alterar
seu programa, e depois fl-
nanciaria as moradias ao
povo. As casas seriam em-
prestadas ao esporte por
apenas um mês — o tempo
da competição. Para pro-
teção do Imóvel, existe o se-
guro. Para que as casas ou
a p a r tamentos funcionem
como vila olímpica, é prect-
so apenas incentivar a
construção de restaurantes
nas proximidades.

Segundo Nuzman, os
próximos seis anos são os
mais importantes para o es-
porte do Brasil, pois nesse
período estão programados
duas Olimpíadas (1980 e
1984), dois Pan-Americanos
e vários Mundiais — pelo
menos dois de cada esporte.

o Governo tem grande
responsabilidade nesses seis
anos _; afirma. E preciso
uma definição: ou adota-
mos mesmo a filosofia do
Barão de Ooubertin ou va-
mos em busoa de resulta-
dos. E se quisermos vencer,
conquistar medalhas e des-
taque, um trabalho de pre-
pairação tem que ser inicia-
do desde já, para que os
resultados apareçam e m
1988.

lio P*ulo/Foto 4* Arlovildo doi Sinloi

j Quanto custa uma Olimpíada
\ O senho de realizar uma Olimpíada, que tantos pro-

$lemas, protestos, agitações e déficits causou em vário;

países, volta a ser vivido pelo Brasil/para 1988. Um tevatv

famento realizado pelo COI, Comitê Olímpico Internacio-

pai, mostra que nos últimos 30 anos, apenas uma cidade

conseguiu lucro com sua organização: foi Tóquio, em 1964.

Nesse período, no entanto, foram realizadas sete vezes as

Olimpíadas com pesados gastos e déficits para outras seis

cidades. Eis o quadro, em milhões de dólares:

Rendatocai
Êondres
Helsínqui
ÍAelburne
Roma
Tóquio
México
Munique
Montreal

Ano
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976

6 332
10 045

8 331
lil 149
40 658
98 714

424 690

Despesa
5 998

11 402
9 335

67 952
37 601

225 778
714 593

Saldo

+ 354
1 290
1 004
56 803

+ 3 057
-127 064
-«289 903
-1 bilhão *

O déficit real, embora não tenham sido especificadas a
renda e despesas.

As verbas do esporte amador desde 74
1974 - Cr$ 42 007 000 •

1975 - Cr$ 51 343 000
1976 - Çr$ 82 888 000
1977 - Cr$ 114 068 000
1978 - Cr$ 106 190 000

i li— ... ——.... ii.ii.  ¦ ii.iii .1, i. i i.—a... .11

Os gastos com o Pan

Média
de gasto

Esporte Verba disponível Atletas p/atleta
Cr$ que selecio-

viajam nado
_ —

Atletismo 1 milhão 2-5 40 mil
krco e flecha 230 mi| 38,3 mil
Basquete 2 milhões 100 mil 24 87,5 mil

Poxe 700 mil 10 70 mil

Ciclismo 1 milhão 500 mil IO 150mil
Esgrima 1 milhão 10 100 mil
Futebol 3 milhões 17 176 mil

ginástica 660 mil 12 55 mil
Hipismo 

560 
mil 140 mil

Hóquei 450 mil 56,2 mi!
jatismo 1 milhão 600 mil 25 64 mil
Judô 430 mi! 61,4mii
Levantamento peso 350 mil 58,3 mil
Natação 1 milhão 650 mil 22 75 mil
Patinação 100 mil 20 mi!
Remo 2 milhões 500 mil 13 192,3 mil

Saltos e water-pólo 1 milhão 350 mil 17 79,4 mil

jênis 450 mil 75 mil
Tiro 1 milhão 300 mil 20 65 mil
Vôlei 2 milhões 100 mil 24 87,5 mil
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González empata
mm Gherman no
Pm-Am de golfe

São Paulo — Os profisslo-
nals Frederico Gherman.do
Paraná, e Jaime González,
do Rio, venceram ontem o
pro-am do 11' Campeonato
Aberto de Golfe, rodada que
reuniu no Clube de Campo
de São Paulo 10 profisslo-
nals e 30 amadores.

Ghermann e González
(terminaram o percurso —
18 buracos, stroke-play —
empatados com 69 tacadas,
olassdficando-se a seguir
Antônio Lourenço, com um
cartão de72 strokes. O Aber-
to de Golfe terá Início hoje,
com a participação de joga-
dores do Rio, São Paulo, Pa-
naná e Rio Grande do Sul.

OS RESULTADOS

A classificação do Pro-Am,
individualmente, foi a
seguinte: lv Frederico
Ghermans e .Jaime Gonzá.
lez, 69 gross; 3? Antônio
Lourenço, 72; 4v Luis Carlos
Pinto e Antônio Nasclmen-
to, empatados com 73 gross.

Na classificação por equi-
pes, o grupo formado por
Antônio Lourenço (Pro),
Davis Blalr, Hugo Mabe e
Celso Macedo (amadores)
foi o lider, com 56 net para
os 18 buracos disputados na

Fiat usa

modalidade best-ball. Fra.
derico Ghermann (Pro),
Haroldo Rocumback.A.
Scharíf e Luis Smlsl obtive-
ram o segundo lugar, com
57, enquanto Jeol Correia
(Pro), E. Mizlmoto, E. Vlta

e Furokawa ficaram com o
quarto, ao totalizarem 58
net.

No Rio, foi disputado on-
tem, no campo do Itanhan-
gà, a Taça Seagrams de
Golfe Feminino, que teve
como vencedora Heloísa
Porto, após o desempate pe-
Ia segunda volta com Glsela
Adler, pois ambas marca-
ram cartões de 32 pontos
para os 18 buracos dispu-
tados na modalidade par
point, por jogadoras de
handicap 0 a 24. Na catego-
ria 25 a 40, o melhor escore
foi o de Marina Walker: 42
pontos.'

No campo do Gávea.
Isabel Lopes conquistou a
Taça Grace Oakley, após
cumprir os 36 buracos da
c o m p e t ição, modalidade
stroke-play, com um total
de 132 net (voltas de 75 e
67). A segunda posição ficou
com Pat Mac Gowan, que
marcou 133, com cartões de
75 e 68 net. Vick Write foi
a terceira colocada, com 144
— 70 e 74 net.

Vôlei fica
treinando *

com as 15
Com a inclusão das três

reservas Maria Angélica,
Rejane e Regina Vilela, à
equipe feminina de vôléj.
que disputará os jogos
Pan-Americanos, composta
por 15 jogadoras, ficou comr
pleta.

As titulares do grupo são
Dendse, Lenice, Mònica, H&
loísa, Célia, Jacquellne *
Isabel, do Rio; Rita, Ivoneté

e Fernanda, de São Pauló^
Maria Auxiliadora e Elianã,
de Minas.

Jaime González só perdeu a lidera nça isolada do Pro-Am na 2? volta

Barco de Ivan Botelho está
quase pronto para Admii aFs

turbo
na Divisáo-3 do
Rio—São Paulo

O latista e empresário Ivan Botelho
confirmou ontem que o seu barco índigo
será colocado na água dia 4, em Tampa,
Flórida, onde está sendo construido es-
pecialmente para integrar a equipe bra-
siTêira na Admira-1's Cup.

O argentino German Frers, um dos
mais destacados projetistas de ocean ra-
cers do mundo, vai se encontrar em San
Diego com Ivan e Gary Weisman, este o
responsáveis pelas velas do índigo. Dia
6, o barco velejará pela primeira vez.

O índigo é de construção arrojada,
em balsa e fibra de carbono, entregue ao
estaleiro Kiwi, o mesmo do Icrana, atual
campeão mudial da Classe Two Tonner.
Mede 46,8 pés, o mastro tem 62 pés de
altura e o embarque para a Inglaterra
está marcado para dia 15 de junho.

German Frers, o desenhista, não vai
mais integrar a tripulação, porque o Go-
verno argentino solicitou sua participa-
ção no barco norte-americano Acadia,
arrendado para representar a Argenti-
na, na mais famosa série de regatas do
mundo, a Admiral's Cup.

A tripulação, além de Ivan Botelho
e seus filhos, Ricardo e Maurício, será
integrada por Fernando Pimentel Duar-
te, Paulo César Pimentel Duarte, João
Ferrer e mais os estrangeiros: Gary
Weisman, Phlll, Rex, Robin e Knight. O
índigo já está inscrito para correr dia
21 do mês que vem,'na Inglaterra, a Re-
gata Royal Air Force,'preparatória da
Admiral's.

A grande novidade dos
treinos extra-oficiais, n a
terceira etapa do Catnpeo-
nato Rio—São Paulo de Di-
visão-3, no Autódromo do
Rio é a participação do Fiat
equipado com turbo-com-
pressor, pilotado pelo pau-
lista Marcos 'Troncon, quo
estreará nas pistas. O carro
ainda é uma incógnita e to-
dos esperam para ver seu
desempenho e .resistência.

Já confirmaram inscrição
16 pilotos, e são esperados
cerca de 30, entre eles dois
cariocas: Milton Amaral,
que porrerá com um Volks-
wagen-1600, e Ralf Bravo,
com um Brasília que já per-
tenceu a Ingo Hoffman.

ACERTOS

Os treinos de hoje, que
serão realizados das 14 às
16 horas, não serão crono-
metrados, servindo apenas
para acertos dos carros.

Os treinos oficiais, válidos
para determinar o grid de

r Basquete faz sucesso na escola

PROGRAMAÇÃO ,'A

largada serão realizados
amanhã, em duas partes de
30 minutos cada. A primei-
ra começa às 10h45m e a
segunda às 15hl5m.

DEPAILLER EM DÚVIDA

Paris — O piloto francês
Patrick Depailler informou
¦ontem que só segunda-feira
poderá" confirmar sua pre-
sença no Grande Prêmio de
Mônaco devido às contusões
que sofreu na mão direita
quando bateu com o
guard-rail em Zolder. Ele
está se submetendo a um
tratamento intensivo por
meio de acupuntura e ele-
tricidade.

O Ministro francês de Es-
portes, Jean Pierre Soisson,
declarou ontem que o Go-
verno de seu país porá à
disposição da equipe Ligier
440 mil dólares, além de co-
brir os gastos correspon-
dentes às pesquisas realiza-
das pelo Instituto de Aero-
dinâmica de Saint-Cyr.

A apresentação ao técnico
Ênio Figueiredo está mar»
cado para domingo, no
CEFAN. De 25 a 31 de maio,

a delegação ficará em Juiz
de Fora — fato que está
sendo considerado multq
posiüiivo pelo técnico. t

— Desligadas de sua roti-
nia, mim lugar diferente, as
jogadoras poderão obter um
rendimento muito maior -r-
explica. Vamos dac contiuir
dade ao treinamento feito
para o Campeonato Sul-
Americano, corrigindo í as
falhas apresentadas na Ar-
genitina.

Segundo o técnico, as Se-
leções de Cuba e Estadò|
Unidos são as miais cotadas',
reapectivaimente, par a a
primeira e a segunda colo-
cação nos Jogos Pan-Ameiri-
canos, e Brasil e Peru dé^
vem disputar a terceira, se-
guiidas ide Canadá e México.

Ênio não espera que ás
brasileiras vençam sequer
uma partida na série de
amistosos que jogará com
a China, a partir do dia;2
de junho, mas acredita qúè
elas devam ter atuações
melhores que contra os Es"-
tados Unidos, com quem
disputaram outra sérfe
amistosa antes do Sul-
Americano. ~i

— Os amistosos contra os -
Estados Unidos foram uni.
fracasso — tanto técnico
quanto psicológico- O Brasil
estava no início de seu bra-
balho de treinamento' Ob-
servamos as falhas e trei-
namos de forma intensiva.
Com os Estados Unidos, o
Brasil perdeu e não apro-
veitou muito os jogos; com
a China, também deve per-
der mas poderá, Inclusive,
jogar melhor.

O importante, porém, ,&
conseguir uma boa classifir
cação n o Pan-Americano,
para poder aproveitar ,a
chance perdida no Sul-
Americano d a Argentina.

TORNEIO DO INTERIOR "
1%-í

O 1' Torneio . de Vôlei dò
Interior — antigo plano da
Federação Estadual de Vô-
lei — será realizado a páf1
tir de hoje, até domingo, hó
ginásio do Nova Friburgo
Country Club, em Nova Fri-
burgo, reunindo q u a t rü>
equipes femininas: Nova
Friburgo, América (de Três
Rios), Canto do Rio (de
Niterói) e CIB (do Rio). 3h

3

Foto da Almir Veiga
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Os estudantes do André Maurois vibraram com Carioquinha

Os alunos do Colégio Estadual An-
dré Maurois tiveram ontem um interva-
Io completamente diferente da rotina:
assistiram a uma partida de basquete
entre os melhores jogadores do Rio. Mais
de 400 crianças torceram para Cario-
quinha, Thompson, Hutch, Peixotinlio,
Paulão, Rogério e Sutori, mas a equipe' Azul acabou decepcionando e perdeu pa-
ra a Branca, por 49 a 47.

As crianças tiveram bastante difi-
culdade para acompanhar a partida (não
havia placar) e, no final, muitas delas
não sabiam quem havia ganho o jogo.
Mas ficaram contentes em poder conhe-
cer de perto Carioquinha, Paulão e Rai-
mundão, jogadores que mais chamaram
a atenção dos alunos pela habilidade e
altura.

Paulão, a atração
A confusão dos alwios foi também

a dos técnicos Valdir Bocardo (dirigiu a
equipe Branca) e Ari Vidal e de seu as-
sistente Percy Moreno (dirigiram a
Azul). Como ninguém sabia quanto ha-
via sido o jogo, Bocardo acabou dizendo
que foi empate em 53 pontos e apelou
para um desempate em arremessos li-
vres, o que não foi possível porque os
alunos invadiram a quadra.

A equipe Branca, com Zezé, Bigu,
Raimundão, Carlão, Paulo Chupeta, Bo-
leta e Leio foi mais precisa e, numa con-
tagem à parte, todos chegaram à con-
clusão de que ela havia vencido. Os alu-
nos ficaram bastante impressionados
com os 2,02 metros de altura de Paulão.

O quadrangular decisivo que apon-
tara o vencedor da primeira fase do
Campeonato Carioca Adulto de Basque-
te começa hoje, às 20h, no ginásio do
América, reunindo Mackenzie x Vasco na
preliminar de Fluminensn x Municipal.
O Flamengo ficou de fora pr.-que foi eli-
minado pelo Vasco, o que ocorreu tam-
bém com o Jequià, eliminado pelo Mac-
kenzie.

Os vencedores dos jogos áe hoje
disputam o titulo da primeira fase ama-
nhã, também no América, enquanto os
perdedores jogam pelo terceiro lugar. Es-
ses jogos servirão para o técnico Rai-
mundo Nonato (Municipal) observar vá-
rios jogadores, visando a convocação da
Seleção Carioca que vai se preparar pa-
ra o Campeonato Brasileiro de 1980. No-
nato chamará 16 jogadores segunda-fei-
ra para uma excursão a Belém, Fortale-
za e Venezuela.

O técnico Carlos Jorge (Olaria) já
convocou os jogadores que formarão a
Seleção Carioca que disputará o Cam-
peonato Brasileiro de Juvenis, de 26 a
dois de julho em Belém. A apresenta-
ção será na terça-feira e os treinos à
tarde, no ginásio do Olaria.

Os jogadores são: Carlão, Sérgio
Luis, Valentin e Paulo Carlos (Flamen-
go); João Batista, Gilson e Marccs
(Mackenzie); Paulo e Valcir (Canto do
Rio); Paulo César, Augusto e José Paulo
(Fluminense); Aníbal e Niveo (Tijuca);
Marcos (Municipal); Eduardo (Iguaçu);
Alcides (Olaria); e Nelson e Carlos (Ga-
ma Filho).
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FIFA oficializa 24 pa
Zurique — A Idéia de

Ju;io Havelange acabou pre-
valecendo: o Comitê de Or-
ganlzação da PIFA, reunido
ontem nesta cidade, decidiu
oficialmente que a Copa do
Mundo de 82, na Espanha,
iterá 24 países finalistas, em
.Vez de 16 como acontecia
até a do ano passado, na
Argentina. O s dirigentes
llzeram questão de deixar
telaro que a modificação só'é valida para o próximo
Mundial, podendo tornar-se
sem efeito em Copas futu-'ras.

; A ressalva prende-se ao
,fato de que a Colômbia —
.isede da Copa do Mundo
.seguinte, em 86 — reconhe-
ceu não estar preparada
para organizar uma com-
petição compreendendo 24
;seleções. A Espanha, ao
jeontrário, já teve 12 es-
;tádios aprovados, em clda-
ides diferentes, pelo pre-
isldente do Comitê de Or-
iganização da PIPA, o ale-'imão Herman Neuberger. O
presidente da Comissão Or-'iganizadora da Copa da Es-
ipanha, Raimundo Saporta,
confirmou a disponibilidade
jdos 12 estádios.

Para realizar na prática
ja idéia de seu presidente,
;João Havelange, a PIPA
;*eve que fazer concessões a
•União Européia de Futebol
(UEFA), cujo presidente, o

; italiano Artemlo Franchi,
: sempre se manteve contra-
:rio à Inovação. Segundo ele,
'a quantidade não poderia' se sobrepor à qualidade.

Mas João Havelange pa-
rece ter conseguido incutir'no Comitê de Oraganização

íses na Copa de 82
da FIFA seu argumento do
que o fulobol tem evoluído
internacionalmente, nos úl-
tlmos tempos, c que várias
boas equipes ficaram de fo-
ra das últimas Copas.

A concessão feita à UEFA
traduziu-se no múmero de
participantes europeus nas
flnads da Copa, que aumen-
tou de 8 para 14. Os 24 pai-
ses do próximo Mundial es-
tão assim distribuídos: 14
ida Europa (incluindo a Es-
panha, sede da competi-
ção), quatro da América do
Sul (Incluindo a Argentina,
atual campeã mundial),
dois da África, dois da Ásia.
e dois da Concacaf.

O aumento do número de
par tlclpantes certamente
implicará a mudança da
fórmula de disputa. As 24
seleções serão divididas em
seis grupos de quatro: todas
jogam contra todas em suaa
respectivas séries. As equi-
pes classificadas nos dois
primeiros lugares de cada
grupo passam a uma segun-
da etapa, na qual haverá
quatro grupos de três equi-
pes, que tombem se enfren-
tarão entre si em cada uma
das séries..

Os vencedores de cada
um dos quatro grupos dis-
putarão as duas partidas
semifinais: ¦ os ganhadores
dessas duas partidas jogam
a finalissima em disputa do
título e os perdedores
jogam pelo terceiro e quar-
to lugares.

^V Copa terá, ao todo, 52
partidas, e, a prevalecer a
recomendação da Espanha,
será disputada de 16 de ju-
nho a 11 de julho.

Arquivo/1978

Onze mundiais e
vários sistemas

; As 11 Copas do Mundo
: realizadas até agora tive-
: ram diversos sistemas de
: disputa. A fórmula que pre-
! vê 16 países finalistas, foi,1 até agora, a que mais du-' rou: desde a segunda Copa,
' em 3i, na Itália, até a últi-' ma em 78, na Argentina.
Em resumo, os sistemas de' disputa foram os seguintes:

Uruguai — 1930 — Ape-'. nas treze países se inscreve-'. ram, não havendo portanto
] necessidade das elimínató-'. rias. No Uruguai, as 13 Se-'. leções foram divididas em
. quatro grupos: três com
í três equipes e um com qua-'¦ tro. Os primeiros colocados
i de cada grupo passaram às
i semifinais e os vencedores
i destas úpputaram a final.
i Itália — 1934 e França —
i 1938 — Tiveram o mesmo
I sistema de disputa. Desde

então os 16 participantes
I foram apontados pelo meto-

do de eliminatória que per-
I dura até hoje. Agrupados
I por sorteio, os finalistas jo-.
\ garam no sistema denomi-' 

nado'de nocaute: quem per-
; dia uma partida era elimi-
| nado. Assim, foram 16 nas
| oitavas-de-fínal, oito nas' 

quartas, quatro nas. semifi-
; nais e dois na final.

Brasil 1950 — Os 16 fina-
i listas acabaram transfor-
l mando-se em 13 por causa
j de desistências. Depois de

muita discussão, acabou
; prevalecendo o ponto-de-
: vista do Brasil e as 13 equi-
; pes foram divididas em qua-
: tro grupos: dois de quatro,
j um de três e um de dois. O
: vencedor de cada um dos
j quatro grupos passou para
I o turno final, onde os qua-
I tro se enfrentaram uns aosoutros, num torneio simplespor pontos perdidos.
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FIFA só deixaRivelino jogar no ElHelal

Suécia 1958, Chile 1962,
Inglaterra, 1966 e Méxl-
co 1970 — Todas com
o mesmo sistema. Qua-
tro grupos de quatro, em
que todos se enfrentavam
em seus respectivos grupos.
Os dois primeiros coloca-
dos de cada grupo passa-
ram às quartas-de-final é a
partir dai prevaleceu o sis-
tema de nocaute até saírem
os dois finalistas.

Alemanha 1974 e Ar-
gentlna 1978 — Quatro
grupos de quatro em que
todos jogavam entre si den-
tro de cada grupo. Os dois
primeiros colocados pas-
savam à chamada segunda
rodada final, em que os oito
classificados ée dividiam em
dois grupos de quatro. Os
vencedores de cada grupo
disputaram a final e os se-
gundos colocados disputa-
ram o terceiro e o quarto
lugares.

Desde 1930, o ganhador
da Copa do Mundo recebia
a Taça Jules Rimet, de pos-
se transitória. Mas o regu-
lamento dizia que o pais
que conquistasse a Copa pe-
Ia terceira vez ficaria com
a posse definitiva do troféu.
Em 1970, ao levantar d com-
petição no México, a Sele-
ção Brasileira se apoderou
de vez da Jules Rimet.

Em Atenas, o Comitê
de Organização da FIFA es-
tabeleceu um concurso para
a confecção de nova taça,
que seria denominada Copa
Mundial da FIFA. Em abril
de 71, foram examinados 53
projetos, e venceu o de Sil-
vio Gazzaniga, apresentado
pela firma Bertoni, de Mi-
lão.

E' o troféu que se disputa
atualmente, mas sempre de
posse transitória.

A FIFA proibiu Rivelino de jó- ;
gar por qualquer clube, à exceção
do El Helal, até o Fluminense re-
ceber 275 mil dólares — mais de
Cr$ 6 milhões — complementação
do pagamento de seu passe. A in-
formação é do presidente Sílvio
Vasconcelos, que recorreu à enti-
dade para acabar com os boatos
de que o jogador atuaria pelo Fia-
mengo, durante suas férias na Ará-
bia Saudita.

Na realidade, o El Helal deve
uma parcela à vista de 175 mil dó-
lares (Cr$ 4 milhões 300 mil) e
mais quatro de 25 mil dólares (Cr$
617 mil). Estas quantias seriam ob-
tidas com as rendas de amistosos.
O clube árabe, no entanto,'nem
chegou a cumprir a cláusula dos
amistosos e Sílvio Vasconcelos tem
se queixado diariamente da dlfl-
culdade para receber a comple-
mentação do preço do passe de
Rivelino.

Pintinho, Nunes, Moisés, Isido-
ro e Toinzlnho não tomaram par-
te no treinamento físico-técníco de
ontem pela manhã, no campo da
Escola de Educação Física do
Exército.

Coletivo define
time do Botafogo

O treino coletivo desta manhã,
em Marechal Hermes define a for-
mação do meio-campo do Botafo-
go para o jogo de domingo contra
o América. Russo e Marcelo já têm
posição garantida, ficando entre
Renato Sá e Mendonça a outra
vaga.

No ataque, é certa a volta de
Gil, pela ponta-direita, e de Lui-
zinho, na ponta-de-lança. A extre-
ma esquerda poderá ficar com o
novato Isaías, vindo do Vitória do
Espírito Santo ou mesmo com Re-
nato Sá, se o técnico Joel Martins
preferir uma formação menos
ofensiva.

A principal disputa será mes-
mo no meio-de-campo, onde o Bo- ¦

tafogo tem sobra de jogadores,
atualmente. A boa forma de Men-
donça, que parece ter recuperado
a condição física, deixou Joel In-
deciso entre ele e Renato ; Sá.
Quanto a Marcela não havia dúvl-
da, enquanto Russo tem preferên-
cia, pelo seu estilo mais defensivo.

Assim, Mendonça e Renato Sá
disputam a posição no meio-cam- ¦
po, a menos que na* frente o novo
ponteiro Isaías não corresponda, o
que implicaria na deslocação auto-
mática de Renato Sá para aquele
setor. ¦ ;

América discute
as gratificações
Antes de começar o treino de

hoje no Andarai, os jogadores do
América, representados por César
e Ademir Vicente, discutirão com

. o vice-presidente de futebol, Léo
Almada, os critérios de gratifica-
ção por vitórias e empates durante
o Campeonato.

O técnico Danilo Alvim já tem
quase definida qi escalação da equi-
pe para o jogo de domingo com o
Botafogo, pois Renato recuperou-
se da entorse no tornozelo e asse-
gurou sua presença. Os jogadores
fazem um apronto hoje à tarde e,
amanhã, participam de um treino
recreativo, Iniciando depois a con-
centração.

Flamengo enfrenta
o Serrano sem TV

Sem televisamento, pois não
houve acordo com os patrocinado-
res, Flamengo x Serrano será mes-

. mo domingo à tarde, em Petrópo-
lis. Assim, o supervisor Domingo
Bosco decidiu que a delegação só
se deslocará para aquela cidade
momentos antes da partida, em
vez de fazê-lo na véspera.

Os dirigentes do Flamengo es-
• perayam conseguir Cr$ 600 mil com

televisamento. Entretanto, esta
quantia foi considerada alta pelos
vários patrocinadores contatados,
mesmo levandb em consideração
que o Flamengo tentará aumentar
sua invencibilidade para 50 jogos— além de mostrar seus cinco jo-
gadores de Seleção: Zico, Carpeg-
giani, Toninho, Júnior e Rondi-
nelli.

Os que estiveram na Seleção
Brasileira irão esta tarde à Gávea,
apenas para revisão medica. O
técnico Cláudio Coutinho assistirá
ao treinamento dos demais, para
definir a equipe que enfrenta o
Serrano.

Reinaldo e Carlos Henrique, já
liberados pelo Departamento Medi-
co, participam normalmente do
treino. A expectativa, do treinador
é pela movimentação do atacante
comprado à Desportiva Ferrovia-
ria, que talvez estréie domingo.
Bruno é outro a ser observado por
Coutinho no treino desta tarde.

Ramon exige os
15% para sair

O jogador Ramon tentará
convencer o vice-presidente de fu-
tebol do Vasco, Manoel Leal de
Sousa, a lhe dar 15% sobre os Cr$

milhão 500 mil que o Vitória de
Salvador vai pagar pelo seu passe.
O dirigente oferece apenas a me-
tade — Cr$ 112 mil 500 — e o clu-
be baiano não se responsabiliza
pelo restante.

O Departamento Jurídico do
Vasco concluiu que o jogador, com
mais de '30 meses no clube, tem dl-
reito àquela percentagem. Assim,
Ramon vai conversar esta manhã
com o vice-presidente de futebol.
Caso haja acordo, viaja hoje mes-
mo para Salvador. O presidente
Agatirno Gomes segue para Portu-
gal, credenciado pela CBD, a fim
de acertar o amistoso da Seleção
Brasileira com os portugueses, a 5
de julho, no Maracanã.

João Saldanha 1
Faltou adversário

71 /fi UITO {raco o time paraguaio. Tal-
/l/f vez ° OTCUS íraco de todos os que

I fx nos visitaram. Deve contribuir \]•*-'•*- para isto a falta dos jogadores do..,.
Olímpia, que está na Libertadores.

A partida ficou fácil logo que o adver--r
sário cansou. É que o time paraguaio come-' i'
çou correndo muito, mas teve que substituir'
Tito Vera, que não agüentou correr atrás'n
de Zico.

Nosso time demonstrou inevitável falta-u
de conjunto e evidenciou que ainda não te- »l
mos os ponteiros ideais. Batata e Eáer não ¦'"
foram bem. Sócrates e Zico, melhor afina-""
dos, creio, esconderão a bola. Falcão, em seu""
verdadeiro jogo, faz um excelente meio-cam- ,1<",
pista. Apoia e defende extraordinariamente.^ '
Estão bem os laterais, e é claro que a en-.,„,
trada de Oscar melhora o vigor da defesa in-,
terior, que, diga-se, não teve problemas. ¦ ¦
Tanto o Amaral quanto o Edinho nada ti- ¦
nham a fazer de sério e jogaram admirável-
mente, principalmente Edinho.

Nosso problema está claramente nas ex-
tremas. Uma vez solucionada esta questão,
formaremos um ótimo time. Entretanto é
bom.saber que esta análise está feita com '
base em uma partida contra um fraquíssimo .'
adversário.'

Sem importar o resultado destes dois jo-.'
gos, o do Paraguai e o do Uruguai — o time y
do Paraguai, com a turma do Olímpia que já'-
ê campeão de seu grupo na Libertadores, 6 .
melhor do que a atual Seleção Uruguaia —.isi
particularmente acho que nosso time é bom
e dá para enfrentar com segurança qualquer.

.Seleção. Quando digo qualquer Seleção sem-
pre me refiro aos outros quatro grandes do
futebol mundial: Alemanha, Argentina, In-
glaterra e Itália.

E Holanda?, pode alguém perguntar. .
Bem, a Holanda entra aí na base do às vezes. •
A Holanda forma bom time na hora do Cam-'
peonato Mundial. Talvez terça-feira, no jogo
contra a Argentina em Berna, se apresente
com toda a força. Mas na Copa Européia de ";'
Seleções não tem procedido assim. Sua últl-,,.
ma partida contra a Polônia, quando perdeu \
por 2 a 1 ou 2 a 0, o importante não foi o ",

placar. A derrota foi a de "um time que jo-
gou mal", disseram os comentaristas. E que
não apresentou novos jogadores. Assim, a
Holanda forma, em matéria de Seleção, na
primeira turma na Copa. Estaremos na SuU
ça, e, depois, eu conto.

Mas sempre que faço avaliações em
relação às nossas possibilidades, parto da-
queles quatro grandes. E não vejo nenhum
melhor do que o nosso time, mesmo a Ar-
gentina do time de 1978. Iguais, está bem.
Mas, melhores, não "são. E este nosso time ..
que está aí poderá melhorar muito.

Oscar voltando teremos mais vigor de* ,
fensivo. Nelinho é outro que poderá dar mui' in
ta coisa. Não andava muito cotado na Copa'
da Argentina, mas a filosofia de jogo mudou,'
e agora Nelinho deve ser considerado muito
importante. Com ele ou com Toninho (tenho
acompanhado Toninho nos últimos meses e,'.
está numa forma nunca antes atingida).
Mas Nelinho acrescenta. '¦¦"<"

E no ataque, nem se fdla. Já que Zico e~
Sócrates estão começando a entrosar, nem
quero pensar, estes dois e mais o Júlio César,
obrigando a que o adversário faça uma mar- "
cação muito atenta no nosso ponteiro. E.
marcação .atenta nem sempre pode ser feita ¦¦
por um só homem. Então, temos um time' \
que só poderá melhorar. São secundários BSr°u
ses primeiros resultados. A Seleção só será o
além de permanente, efetiva, depois de uns '
quatro ou cinco jogos. Mas o que temos dá'*'.,'
para otimismo.

ROTEIRO

Ginástica

A Confederação de Gi-
nástica não conseguiu in-
cluir reservas entre os que
viajam para Porto Rico.
Mas manterá até o dia 1.°
de julho dois deles — um
homem e uma mulher —
em treinamento no Rio,
caso seja necessário fazer
substituições.

Natação

Agnes Nilson e Celso Ogà-
ta foram incluídos ontem
na lista dos nadadores que
irão aos Jogos Pan-Ameri-
canos. Agnes participará da
prova de 200 metros me-
dley e será reserva nos 100
e 200 metros nado de peito;
Celso Ogata nadará os 100
e 200m peito.

O presidente da Confe-
deração Brasileira de Na-
tação, Rubens Dinard de
Araújo, admitiu que seria
um erro a não inclusão dos
dois,nadadores na Seleção.

Os 22 atletas que vão ao
Pan-Americano farão um
teste de verificação nos
dias 9 e 10 de junho, no
Parque Aquático Júlio De
Lamare. Até lá, os nadado-
res cariocas treinarão no
Flamengo todos os sábados

pela manhã e à tarde e do-
mingo pela manhã, junto
com Marcos Mattioli, que
virá de Minas nos fins de
semana; os paulistas trei-
narão na Hebraica e os
pernambucanos no Náutico.

Atletismo

A Confederação de Atle-
tismo convocou ontem 15
atletas para o Pan. A nova
equipe será de 26 atletas,
porque os outros 11 sairão
do Troféu Brasil, marcado
para os dias 25, 26 e 27 em
São Paulo.

Os convocados são: Do-
nizete Araújo, Maria Betio-
li, Renato Bortoloci, Sueli
Ferreira, Maria Tereza Fer-
reira, Nelson Rocha, Alte-
vir Araújo, Antônio Euzé-
bio, Joece Felipe, Soraia
Vieira, Agberto Guimarães,
João Carlos de Oliveira,
Tânia Miranda, Geraldo
José Pegado e Themis Zam-
bryzcki.

A atleta Thais Zambryz-
cki poderá ser convocada
também, pois na última
prova que competiu nos
Estados Unidos, esta se-
mana, fez lls7, nos 100m, e
24s cravados, nos 200m. Ca-
so confirme sua convoca-
ção, ela será incluída na

equipe do revezamento 4-x
lOOm.

Os atletas ficarão con-
centrados, a partir de 2 de
junho, no CEF AN, onde o
técnico n o r t e-amerieano
Steve Simons treinará a'
equipe de revezamento.

Tiro
O Comitê Olímpico Bra-

sileiro reduziu de 24 pafa
20 a lista da delegação de
tiro que vai ao Pan, mas os
nomes a serem cortados
não foram escolhidos, pois
a equipe encontra-se na
França, disputando a Co-
pa Latina. Na lista anterior
o atirador Roberto Vitto foi
substituído por Waldemar
Capucci.

Foi comentada ontem
também a ausência de Athos
Pisone, medalha de ouro
dos Jogos Pan-Americanos
do México. Segundo o Ma-
jor Silvio Padilha, ele não
foi incluído por indiscipli-
na.

Remo
A equipe de remo que vai

ao Pan foi acrescida do
barco Dois-Sem, que não
obteve o índice estabelecido
pela Confederação Brasilei-
ra, mas, segundo Renato
Borges, juiz da verificação,

atingiu o índice especial pa-'
ra quando há vento e raia
agitada.

Com a Inclusão do Dois-
Sem vão a Porto Rico cln-
co barcos. Os demais são o
Four-Skif f, Q u a t r o-Sem,
Dois-Com e Skiff.

Hipismo
A FAB não transportará

os seis cavalos com os quais
saltarão os representantes
brasileiros indicados para a
disputa do Pan-Americano.
O Comitê Olímpico terá que
fretar um avião, da compa-
nhia "argentina Rio Platen-
se, com custos de 53 mil dó-
lares (cerca de Cr$ 1 ml-
lhão 325 mil).

Ciclismo
i Verona, Itália — O ciclis-.
ta brasileiro Joel de Olivei-
ra venceu ontem no velo-
dromo desta cidade a prova
do quilômetro contra o reló-
gio, com o tempo de lrhlls,
marca que praticamente ga-
iante sua vaga na equipe
de pista que representará
o Brasil nos Jogos Pan-
Americanos. Na prova de
meio fundo, Ailton de Sousa
foi derrotado pelo Italiano
S. Flaminio por três pontos
de diferença (15 a 12).

Noticiei em freqüência
modulada,com hei
marcada* a IpÉl' »M¥ IP Jlt ¦ 11

S3S5S88 «tfítf

$$& &'<;. -.jW >sx<~ i « \», w «w».

ÜÉH

m
' Os fatos. E a informação dos fatos nos noticiários

da Rádio Jornal do Brasil FÀ/V."Diariamente às
8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16', 17,18, 20, 23 e 0.2 horas

Banco Lar

CHASE
Banco Lar Brasileiro S.A.

Associado ao The Chase Manhattan Bank, N.A. - Com a participação do DeutscH-Südamerikanische Bank AG.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL



JORNAL DO BRASIL D Sexta-feira, 18/5/79 G 1* Caderno ESPORTE - 27

^Federações elegem presidente da CBF em 60 diaâ
Foloi d* Almir Vilfli

Plenário do CND, reu-
nldo ontem, decidiu que a
CBD será transformada em
CBF, com os esportes,
amadores a ela vinculados
desllgando-se para uma
Confederação Brasileira de
pesportos Terrestres, a ser
criada para essa finalidade.
P presidente do CND, Gluli-
fe Coutinho, anunciou que
os estatutos da CBF estarão
prontos dentro de 60 dias
e que não é candidato à
presidência da nova entlda-
de, a ser eleito pelos pre-
sldentes das federações de
futebol do país. O presidên-
te da CBD, Almirante Hele-
no Nunes, ainda não se
decidiu a respeito.
; Depois da resolução de
(jue a CBD vai virar CBF,
{i primeira providência do
plenário do CND foi
nomear uma comissão or-
ganlzadora, formada por
Valed Perry (coordenador),
parlos Osório de Almeida,
Raimundo Monteiro Malato
e André Richer, sob a orien-
facão de Giulite Coutlnho,
para elaborar os estatutos
da CBF.

; Segundo Giulite Coutlnho
ç seus companheiros de
comissão, os estatutos serão
homologados dentro de dois
meses. Foi o presidente do
,CND quem explicou:

: — De acordo com o prazo
íjue a CBD pediu, a assem-
bléia para a homologação
tios estatutos da CBF será
Realizada até 31 de julho.
I Hoje, Giulite Coutlnho
comunica oficialmente a
tiecisão ao Ministro da
Educação e Cultura, Eduar-
tio Portella.
i

; Acordo funde
duas propostas

: A Confederação Brasi-
leira de Futebol não será
feriada nem sem qualquer
Vinculação com a Confede-
ração Brasileira de Despor-
rtos, nem a partir dela. As
iduas propostas existentes
iforaim fundidas em uma
terceira, de conciliação, que
deverá transformar a CBD
lem CBF, mas deixa esta sob
orientação direta do Conse-
lho Nacional de Desportos.' 

Queim descobriu que as
propostas não divergiam,
mas convergiam, foi o Con-
selheiro Emaanoel Viveiros"de Castro, autor da terceira"proposição. Esclarecidas as
dúvidas, depois de ampla'discussão, a terceira propôs-
fei foi aprovada por unani-
mldade, embora o Sr André
JEMicher se abstlvesse de
Votar.
j Os debates começaram
(depois da rápida cerimônia
©m que tomaram posse os
ponselheiros Nelson Male-
jmont Rabello Filho, Vitor
de Magalhães Cardoso Ran-
gel Júnior, Emannoel Sodre
(Viveiros ide Castro e An-
rtonio Celestino Silveira
'Brocchi como membros do
CND nomeados pelo Pre-
sidente da República e peto'Ministro da'Educação.
1 O presidente do CND,
Giulite Coutlnho, apresen-
:tou as duas opções existen-
•tes então para a criação da
[nova entidade que dirigirá,
,o futebol brasileiro. A pri-
Imeira, elaborada- pelo
Departamento Jurídico da
ÍCBD, propunha a transfor-
mação da CBD em CBF,
acre scentando-se à Con-

federação Brasileira de
Desportos a palavra Terres-

•tre.
A outra proposta, do Con-

'selho Nacional de Despor-
tos, elaborada pelo Ministro"JÕão Lira Filho, propunha
a„.criação da Confederação
Brasileira de Futebol in-
[dependente da CBD, fican-
do esta com todos os outros
ieiportes.

5&S discussões levaram à
(terceira proposição, mistura

das anteriores, aprovada
'por todos. André Richer,

que não votou, disse que se
I votasse também ficaria com
1 a proposta do oCnselheiro
; Viveiros de Castro, pois ela,
{basicamente, vem ao encon-'¦ tro do ponto-de-vista d a
[ÇBD.
j • A reunião decidiu estabe-
: lecer um prazo de 60 dias
: para a apresentação do an-
'• téprojeto de estatuto que1 regerá a Confedeação Bra-'sileira de Futebol. A comi,?-' são criada para elaborá-lo' decidirá sobre detalhes
! como divisão do patrimônio

da CBD e a manutenção ou
! não dos atuais funcionários.
i A primeira reunião para bus
] car a fórmula conciliadora
. está marcada para 1"? de Ju-
j nho.

; PUNIÇÃO

\ Incluídas na pauta d o
1 Plenário, mas que serão dis-

cutidos posteriormente por
uma Comissão, Incumbida

' de aplicar penas rlgoros..s.
sobre o atraso das equipes
w» inicio e intervalo das
partidas. Em princípio a

| julgar pela disposição doi
membros da Comissão, será
aplicada à equipe faltosa a
perda de pelo menos um
ponto como punição.
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Giulite Coutinho classificou como "decisão transcendental para o esporte brasileiro" a criação da CBF e ãa CBDT

Quem é quem
do plenário

nu
Viveiros de Castro Nelson Malcmonr Antônio Brocchi

André Gustavo Richer Cláudio Medeiros Salll Síajnferber

Victor de Magalhães
m:-\' St ^SH

Pedro Richard Neto Péricles Cavalcanti

Giulite criou clima que
facilitou o entendimento

A fórmula para a criação
da CBF começou a surgir
no plenário a partir do mo-
mento em que o presidente
do CND, Giulite Coutinho,,
passou a considerar a pro-
posta de Emanuel Soãré Vi-
veiros de Castro como a
conciliação das proposições
do CND e da CBD e que
atendia perfeitamente aos
objetivos das duas entida-
des.

A posição de Giulite criou
o clima necessário a uma
rápida aprovação da pro-
posta, pois na votação ape-
nas os conselheiros Salli
Szajnferber, se manifestou,
¦para expressar apoio à de-
cisão. André Richer sim-
plesmente declarou sua abs-
tenção, por ser favorável à
fórmula proposta pela CND,
Emanuel Viveiros de Castro
Filho apenas declarou man-
tida a proposta e, às 18h5m
— uma hora após iniciada

a reunião — ela foi declara-
da aprovada.

TODO O APOIO

Antes da reunião, Giulite
Coutinho empossou os no-
vos membros do CND, no-
meados pelo Presidente da
República: para mandatos
de quatro anos, Coronel An-
tônio Celestino Silveira
Brocchi, Nelson Mallemont
Rabello Filho e Emanuel
Soãré Viveiros de Castro;
para completar o mandato
do Brigadeiro Jerõnimo
Bastos, até S de novembro
de 1980, Victor de Maga-
Ihães Cardoso Rangel Jú-
nior.

Ao abrir a reunião, Gruli-
te Coutinho ressaltou que o
momento era histórico, pois
o CND iria decidir a criação
da Confederação Brasileira
de Futebol, uma aspiração
ae longos anos.

— Após os contatos que
mantive 7ias esferas espor-
tiva e governamental, o
consenso obtido me levou a
colocar o assunto em pauta,
o que torna histórica essa
primeira reunião da nova
administração. Foi o pensa-
mento unanime ãe todos os
aesportistas que levei, em
primeiro lugar, ao Ministro
da Educação, Eduardo Por-
tela, o qual me delegou po-
deres para encaminhar a
questão junto a este Conse-
lho. Levado o assunto ao
presidente da República, ti-
vemos tamoem o seu apoio.

Antes de encaminhar os
aeoates, o presidente do
CND fez questão de revelar
as manifestações ae apoio
à criação da Confederação
Brasileira de Futcfjol, entrt
os quais a da CBD, através
de oficio em que indicou
os seus diretores André Ri-
cher e Carlos Osório de Al-
meida para representarem
a entidade na comissão en-
carregada de criar a CBF,
além de ratificar em ata da
última assembléia a apro-
vaçao a meaiaa.

Giulite Coutinho leu em
seguida as moções de apoio
das Federações Paulista de
Futebol, assinada por 8
clubes de Estado; do Rio ãe
janeiro, com a assinatura
da maioria dos clubes, es-
clarecendo que "o presidên-
te Otávio Pinto Guimarães
não teve tempo de obter a
sanção dos demais, porém,
todos estão de acordo"; da
Mineira, pedindo urgência
na criação da CBF, e ratifi-
caaa peios ciuoes tocais;
baiana; de Blumenau ; do
fiam — ae tuteooi e de
uesponos amaaores; e ae
maço urosso ao aui.

SATISFAÇÃO

Apos a votação, o pre-
sidente do CND declarou

aprovada por unamidaãe a
proposta de criação da CBF
e revelou sua satisfação:

— Congratulo-me com o
plenário, que tomou essa
decisão ãe importância
transcendental para o es-
porte brasileiro. Quero res-
saltar que, durante todo o
processo que resultou na
criação d a Confederação
Brasileira de Futebol, pro-
curei sempre conduzlr-me
com absoluta isenção.

Tão logo terminou a reu-
nião, Giulite Coutinho tele-
fonqu para o Ministro da
Educação, Eduardo Portella
e, eufórico, comunicou-lhe,
extra-oficialmente, a deci-
são.

Para o conselheiro Pedro
Richard Neto, entretanto,
terá que ser modificado o
parágrafo 19 do Artigo 36
do Decreto 80 228 a fim de
ser criada a Confederação
Brasileira de Futebol. O de-
creto regulamentou a Lei
6251, de 8 de outubro de
li)75, que "institui normas
gerais sobre desportos e dá
outras providências". Se-
gundo aquele parágrafo, "A
Confederação Brasileira de
Desportos compreende o fu-
tebol e os demais desportos
que não venham a ser diri-
gidos por outra confede-
ração especial ou eclética,
salvo determinação em con-
trário ão CND". Para Pedro
Richard Neto, a redação te-
rá que ser modificada para
suprimir o futebol da órbita
da CBD, mas sua tese foi
contestada em plenário por
Emanuel Sodré Viveiros de
Castro e Giulite Coutinho,
segundo os quais as bases
juridicas para criação da
CBF estão na própria Lei
6251, o que, segundo a Jüe-
rarquia da legislação, anula
possttveis óbices impostos
peto uecreto.

Emannoel ¦ Sodré Viveiros
de Castro — 59 anos, casa-
do, seis filhos e dois netos.
De família botaíoguense,
foi (campeão infantil e juve-
nll pelo icliuibe, além de ter
conquistado o título de tri-
campeão amador (1942—
1943—1944) também pe-
Io Botafogo. Foi diretor
do Departamento Jurídico
do Olube e ultimamente vi-
nha defendendo outros clu-
bes na Justiça do Trabalho.
Foi juiz do Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva
da CBD.

Nelson Malemknt Rabello
Filho — 48 anos, advogado.
Começou a nadar no Gua-
nabara, como petiz, em
1939, e continua ligado ao
olube, onde praticou remo
e water-pólo — chegou à Se-
leção Brasileira na década
de 60 — além de exercer os
cargos de diretor e vice-
presidente de natação e re-
mo. Foi vice-presidente da
Federação Metropolitana de.
Remo, nos biênios 63/64 e
70/72; membro do Conselho
Assessor da CBD por mais
de 10 anos e chegou a pre-
sidir o órgão; subdiretor de
Esportes Aquáticos íla
CBD de 75 a 77; delegado do
Brasil no Congresso dos
Jogos Olímpicos de Mon-
treal e ichef e da equipe bra-
sileira de remo que conquis-
tou três das nove medalhas
de ouro do Brasil nos jogos
Panamericanos do México.

Coronel Antônio Celestino
Silveira Brocchi — 51 anos,
oficial de cavalaria (reser-
va), cursou a Escola Es-
pecial de Equiitação e par-
ticipou de competições de
ripismo e pólo. Competiu
também nos 400, 800 e 1 mil
500 metros rasos. Deixa a
vice-presidência de adminis-
tração do Flamengo para
ingressar no CND, mas no
ciluibe continua a intregrar
o Conselho Assessor e a
Comissão do Piano Diretor,
encarregada dos estudos so-
bre o destino do patrimônio
e a mudança do futebol da
Gávea. Exerceu também as
vice-presidências de patri-
mônio e de esportes aquá-
ticos do Flamengo.

André Gustavo Richer —
49 anos, solteiro, advogado
da Companhia Vale do Rio
Doce, diretor de futebol da
CBD, .membro do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB),
ex-presidente do Flamengo,
foi remador pelo Flamengo
e Vasco, conquistou os titu-
los Sul-americano e brasi-
leiro desta modalidade vá-
rias vezes, foi jogador de f u-
tebol amador pelo Ribeiro
Junqueira, da cidade de Le-

opoldina, Minas Gerais, e
do Nacional, de Visconde do

»Rio Branco.
Cláudio Medeiros — 48

anos, diretor de Operações
Diversas da Caixa Econô-
mica Federal, comandou a
Instalação da Loteria Esr
portiva no país e esteve na
sua direção até IS de março
último. Seu esporte é a
natação, apenas como pas-
satempo, e integra o OND
desde 1970.

Salli Szajnferber —
55 anos, casado, dois filhos
e quatro netos, é Coronel do
Exército na reserva, e aiu-
almente preside a Cibra-
zem. Conseguiu o primeiro
lugar no curso da Escola de
Educação Física do Exército
em 1945, de onde, posterior-
mente, foi instrutor. Cam-
peão da Ia. Olimpíada das
Forças Armadas, em 1947,

Victor de Magalhães Car-
doso Rangel Júnior — 70
anos, casado, um filho, é
Juiz aposentado pelos tri-
bunais Estadual e Federal.
Foi Juiz do Tribunal de Jus-
tiça Desportiva da CBD, é
membro-conselheiro e dire-
tor do Automóvel Clube do
Brasil. Conselheiro do Flu-
minense, clube de sua tor-
cida, foi aluno do Colégio
Militar. Foi remador do
Guanabara.

Coronel Pedro Richard
Neto — 57 anos, oficial da
Aeronáutica (reserva) e
superintendente da Telerj.
Foi diretor de atletismo da
CBD na gestão de João Ha-
velange, presidiu a Federa-
ção Carioca de Atletismo em
substituição a Célio de Bar-
ros, participou de comissões
do Comitê Olímpico Brasi-
leiro e chefiou várias dele-
gações brasileiras de atletis-
mo no exterior. Foi também
vice-presidente da Confede-
ração Sul-Americana de
AtleLísmo. Como atleta,
obteve o recorde carioca
dos 400 metros com barreira
e o título de campeão cias-
sista do salto triplo.

Coronel Péricles de Souza
Cavalcanti — 52 anos,
oficial de cavalaria do Exér-
cito (reserva), é membro-
nato do CND, na qualidade
de titular da Secretaria de
Educação Física e Despor-
tos do Ministério da Educa-
ção. Representou o Brasil
diversas vezes no Concurso
Completo de Equitação (an-
tigo Cavalo d'Armas) e foi
campeão brasileiro' da es-
pecialidade em várias com-
petições, além de participar
também como dirigente em
outras ocasiões. Foi profes-
sor do Colégio Militar e cur-
sou a Escola Especial de
Equitação do Exército.

CBD trouxe união ao
futebol há 63 anos

O futebol não está na orl-
gem da Confederação Bra-
sileira de Desportos, mas
foi por causa dele que nas-
ceu a CBD. A Argentina, em
1916, convidou o Brasil para

um Sul-Americano comemo-
rativo do centenário de sua
independência, mas exigiu
que o futebol brasileiro, dis-
perso em várias ligas, se
unisse.

Essa exigência provocou
um acordo provisório entre
a Federação Brasileira de
Sports, a Brasileira de Foot-
bali, a Liga Metropolitana e
a Associação Paulista de Es-
portas Atléticos, a 21 de ju-
nho de 1916, sob a presidên-
cia de Lauro Muller. A 8 de
julho, no campo do Gym-
masia y Esgrina, a primeira
Seleção Brasileira formada

pela CBD empatava com a
chilena em 1 a 1.

Logo apos o regresso da
Seleção de Buenos Aires, a
Federação Brasileira de
Foot-ball negou-se a aceitar
o acordo, mas as demais en-
tidades fecharam com a
CBD e a liga dissidente
acabou extinta. No Sul-
Americano de 1917, e m
Montevidéu, quando perdeu
de 4 a 2 para a Argentina
a 3 de outubro, a Seleção
exibiu pela primeira vez o
escudo da CBD na camisa
branca. Nesse ano, a 28 de
dezembro, a FIFA reconhe-
ceu provisoriamente a Con-
federação Brasileira de
Desportos e, a 20 de maio
de 1923, confirmou-a como
única representante do
futebol brasileiro-
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José Inácio Werneck

j âata áe ontem foi muito importante
A para o futebol brasileiro e não interes-

f\ sa discutir qual fórmula se viu afinal
*¦ -*¦ adotaâa. Dentro de dois meses tere-
mos a Confederação Brasileira de Futebol a
funcionar, o que significa que já terá a seu
comando a organização áo Campeonato Bra-
sileiro deste ano.

Não poderá ser o Campeonato iãeal, pois
a Confederação se vê a braços com uma sè-
rie de compromissos assumidos pelo senhor
Heleno Nunes. Conseguirá dividir as equi-
pes em regiões e fazer o Campeonato terml-
nar dia 15 ãe âezembro. E' muito, em relação
ao caos anterior, mas eu chamo a atenção
de seus dirigentes para a necessidade da cria-
ção de divisões já para o Campeonato ão ano
que vem.

Tal necessiãaáe só fez aumentar com a
Seleção Permanente, que precisa abastecer-
se em um microcosmo formado pela elite-
futebolística do país. A Primeira Divisão, for-
çosamente constituíâa de um máximo de 25 ''
equipes, para ser operacional, é a pré-sele-,,
ção, é o pequeno universo ãe alto nível onâe • ¦
convivem e se conhecem os jogadores a se-"';
rem convocados. E' fácil reuni-los e obter de- r,
les uni rápião entrosamento e é fácil ao trei- s
naáor Cláudio Coutinho e seus auxiliar es v
manterem uma observação constante de sua
forma técnica e física,.

O oposto é o que infelizmente nos deu
¦ a administração da CBD: um futebol dilui-

do, disperso entre 80 ou mais times, o que
dificultava o trabalho de escolha e exigia
longos períodos ãe treinamento até a obten-
ção ãe um denominador comum.

No futebol, só a criação áe divisões pre- v
mia o mérito. E' necessário haver uma pira-1>'
miãe, em cujo vértice estão os grandes times, ~.
reunindo naturalmente os jogadores que •-

formarão a Seleção. Se tentarmos âiviãir me- X.
lhor a massa ãa pirâmide, chegaremos a „,
uma outra figura geométrica ãe altura mui- '.
to inferior.

Foi o que fez a gestão ão senhor Heleno
Nunes no futebol brasileiro: nivelou por bai-::
xo.

E ¦ ['j
¦EU companheiro William Prado re-^

lacionou ontem os cursos e títulos-
detidos pela maioria dos jogadores,' •
comprovando que esta é a Seleção X,

de mais alto nível cultural já reunida no -
país. Será por acaso ou é decorrência do k
processo, já há algum tempo iniciado, de ;,
acabarem-se com as concentrações excessi- "¦'
vãmente longas nos clubes — e até simples-'!
mente acabarem-se as concentrações? ,.i:,

Estou com a segunda hipótese e tenho"
para mim que muita gente boa de bola mas,.,
boa também de estudos desistiu do futebol"
no passado ao deparar com a trágica ambi-
ção: ser alguma coisa na vida ou entrar em "
campo e sair da realidade.

Pois era o que se passava naquela épo-
ca em que as concentrações muitas vezes co-
meçavam numa quinta-feira e não raro só
terminavam na segunda de manhã, depois de
uma noite, em seguida ao jogo, que técnicos '

como Freitas Solich consideravam essencial,,
para "reparar as energias".

Havia ainda o subterfúgio de concen-,,',
trar-se o jogador a semana inteira, nas par-,:
tidas importantes, pedindo-se ao médico do '
clube o obséquio de interná-lo na enferma-','
ria. Se levarmos em conta que um juvenil co--
meçava nesta rotina aos 16, 17 anos de ida-
de e que a literatura mais elevada no meio ^
se resumia na revista do Bolinha, quando
não estavam todos a jogar sinuca ou bara-
lho, podemos compreender por que muito pai
gritava: "Não, meu filho não. Meu filho tem
que estudar".

O futebol não é incompatível com o es-
tudo. Mas as tolas concentrações, os perío- u
dos de preparação de quatro meses para a ii
Seleção, os regulamentos proibindo os joga-1
dores de manifestarem sua opinião — ah, 

'¦

isto, isto era incompatível com o bom senso, s
¦ ¦ B

DE PRIMEIRA: En1uanto nos Estaãos
Unidos continuam discutindo se o biquíni vai

.ou não ser aceito pela Fina nas provas in-
ternacionais de natação, dei uma olhada nas
fotografias que me chegaram com a revista-
Swimming World e tenho o ãesprazer ãe in- '

formar aos leitores: atado às leis da aeroãi-,
namica (ou melhor, hidroãinamica), trata-"
se ão biquíni menos sexy e gracioso que meus
olhos já contemplaram. /// Agradeço ao :
professor Leonam de Azeredo Penna a ofer-
ta de uma muda ãe jequitibá, mas já tenho
meu exemplar, conseguido através ãos es-
forços do Luís Fernando Britto Chaves. Se •
vocês me permitem continuar em meu tema
ecológico, tenho porém um. pedido a fazer
à Souza Cruz, distribuidora ãe sementes de
árvores: infelizmente, perdi as qne vocês me '

mandaram.



Coutinho espera que Uruguai seja melhor teste
Foto dt Almir Veiga
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Zico e Sócrates conseguiram bom entendimento,,deslocaram-se com facilidade e participaram ativamente de todos os seis gols da Seleção Brasileira

Sócrates e Zim
os destaques

LEÃO — Quase não teve
trabalho. Se os paraguaios
chutaram três bolas em gol,
foi muito. Fez uma defesa
num tiro longo, foi amea-
çado por uma cabeçada de
Fanego que passou por ci-
ma e, no mais, limitou-se a
trocar passes com os zaguei-
ros. Estava tão frio que deu
uma saída, em falso no pri-
meiro tempo. -
TONINHO — Sem ter a
quem marcar, jogou os pri-
meiros 45 minutos de pon-
ta-direita. Na base do mag-
nifico estado atlético, mais
que na técnica, criou boas
jogadas. No segundo tempo,
talvez desinteressado, cum-
priu apenas seu papel na
defesa.
AMARAL — Não foi testa-
do. Em todo o Jogo não te-
va ter tocado 10 vezes na
bola. Quando o fez, foi com
a sobriedade e a categoria
que o caracterizam.
EDINHO — Assim como
Amaral, não tinha quem o
preocupasse. Mais entusias-
mado que o companheiro,
lançou-se. ao ataque no se-
gundo tempo, onde apare-
ceu mais, inclusive com um
bonito chute que acabou em
gol de Zico.
JÚNIOR — Foi o que teve
mais trabalho porque o Pa-
raguai, no inicio, fez alguns
ataques, sempre pela direi-
ta. Mas não ligou para o
ponta-direita e, ao contra-

Tio, foi para a frente como
Toninho, fazendo jogadas
bonitas. Deu um' chute na
trave, depois de driblar dois
zagueiros.
CARPEGGIANI — Visível-
mente preocupado em se
poupar, ainda assim mos-
trou em dois ou três lances
a classe habitual. No lnter-
valo, foi substitjuído por
precaução.
CEREZO — Entrou no lu-
gar de Carpeggiani e, mais
animado que o outro, em-
purrou o time ao ataque. Foi
mais dinâmico, mas não su-
perou ao companheiro em
categoria.

.FALCÃO — Facilitado pela
fragilidade do adversário,

fez, talvez, sua melhor exl-
bicão na Seleção Brasileira;
Muito bem colocado nas
poucas jogadas de ataque do
Paraguai, destruiu bem, e
passou ao apoio com toques
bonitos e bem feitos. Podia
ter aproveitado melhor os
chutes em gol, mas marcou
sua presença em campo

com um futebol de; grande
elegância.

ZICO — Jogou um pouco
, fora de posição:'mais adian-

tado, no meio dos zagueiros
adversários. Mas fez tudo
bem: brigou, passou, driblou
e chutou como ninguém.
Por isso fez três gols, mas,
mesmo que não fizesse, te-
ria marcado sua presença
por outras jogadas de cate-
goria.

NILTON BATATA — Fez
dois gols, mas isso não foi
o suficiente para mostrar
que é o ponta-direita ideal
para a Seleção. Seus gols
foram bonitos, principal-
mente o primeiro, mas não
teve nos passes a mesma
precisão que nos chutes.

ROBERTO — Substituiu
Batata sem tempo para.
mostrar alguma coisa e,
também, sem vantagem pa-
ra a equipe.

SÓCRATES — Deu uma
magnífica exibição de co-
locação em campo, de ha-
bilidade no toque de bola
e de descortino para des-
cobrir o companheiro mais
bem colocado. Por isso, foi
o autor da maioria dos pas-
ses que resultaram em gol
e um dos> melhores da Se-
leção Brasileira.

ÉOER — Mesmo tendo
feito o gol que abriu o ca-
minho. da vitória, foi talvez
o jogador mais apagado da
equipe. Assim como Nilton
Batata, mostrou que o pro-
blema das pontas e o mais
grave da equipe.

ZEZÉ — Substituiu Éder
.com vantagem, porque par-
tiu ousadamente para cima
do adversário, driblando-o e
chegando à linha de fun-
do, como se exige de um
ponta-esquerda ofensivo.

Meio-de-campo confirma talento
O jofiio foi tão fácil para a Sele-

ção Brasileira que torna-se dificil
analisar coletivamente o "losango"
armado por Cláudio Coutinho para o
meio de campo. De qualquer forma,
¦este setor realizou jogadas de talento,
¦precisando de poucos toques para che-
gar à área do Paraguai.

No inicio da partida os paraguaios
exerceram uma marcação homem a
homem, procurando impedir os deslo-
comentos de Sócrates, Zico, Falcão e
Carpeggiani, mas nntes mesmo dos
10 minutos — desistiram desta estra-
tégia por sentirem que-dificilmente
teriain êxito. O primeiro gol foi mar-
cado logo aos quatro minutos, após
uma bonita troca de passes entre Zi--
co é Sócrates, terminando nos pés de
Éder, que só teve o trabalho de chu-
tar. . .

fis melhores jogadas do meio-ée-
campo surgiam principalmente quan-

. do a Seleção recuava para atrair o
time paraguaio. Sempre que isto acon-

tecia, Carpeggiani, Falcão je Zico par-
tiam em alta velocidade, distribuindo
muito bem as bolas para as extremas.
Mais adiantado, Sócrates mostrou ser
um jogador muito inteligente e todos
os seus passes foram, perfeitos, en-
contrando. sempre um companheiro
livre de marcação.

Com a saída de [Carpeggiani, o
losango de Cláudio Coutinho modifi-
cou um pouc/b seu Jormato, pois Ce-
rezo, que também entrou muito oem,
passou a atuar mais .adiantado, obri-
gando Falcão (o melhor do meio-de-
campo), recuar. Mas, tanto 'adiantado

. quanto um pouco finais atrás, Falcão
foi o jogador mais aplicado — aque-
le que em ivenhum momento se pre-
ocupou em realizar jogadas para o
público.

O mais curioso é que apesar da
goleada, o trabalho do meio^de-cam-
po foi um pouco prejudicado pelas
más conclusões. A Seleção Brasileira,
quando partia para o ataque, vinha-

bem até a área do Paraguai, mas dal
em diante os jogadores ficavam mui-
to juntos, facilitando o trabalho da
defesa adversária, e no momento do
chute a bola batia sempre em ai-
guém.

Uma estratégia bem-sucedida foi
o revezamento entre Zico e Sócrates.
Se no início da partida Sócrates
atuou mais adiantado, procurando jo-
gar com os que vinham de trás, no
segundo tempo Zioo se adiantou e
tornou o ataque mais agressivo.

O teste foi válido, pois se por um
lado a Seleção Paraguai foi uma
equipe fraca, sem garra e que \deixou
o Brasil jogar, por outro, p meio-de-
oampo do Brasil teve méritos em
aproveitar esta deficiência e realizar
jogadas de muito talento — algumas
delas pegando de surpresa até mes-
mo o torcedor do Maracanã, desa-
costumado ao brilho de um entrosa-
mento coletivo.

Eder

Uruguai vem ao
Maracanã dia 31
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convocação de 17 jogadores
apresentação 1 —

treinamento
treinamento 2 —

Brasil x Uruguai, no Maça*
cana, às 21h ¦ ¦ 12 —
Junho 13 —
iogo contra Bulgária
Julho
jogo contra Portugal ou Po-
lônia 15 —
convocação de 18 jogadores
apresentação às 18h, nas 16 —
Paineiras
treinamento em regime da 19 —
tempo integral 20 —
viagem para La Paz
Bolívia x Brasil (Copa Amé- 21 —
rica)
convocação de 16 jogadores 22 —
apresentação às 18h, nas
Paineiras
treinamento em regime de 23 —

tempo integral

de
Agosto
treinamento em regime
tempo integral
Brasil x Argentina (Copa
América)
convocação de 16 jogadores
apresentação às lóh, no Ae-
roporío Santos Dumont e às
17h, no Aeroporto de Con-
gonhas
treinamento de manhã no
Embu e à tarde no Morumbi
Brasil x Bolívia (Copa Amé-
rica) no Morumbi
convocação de 18 jogadores
apresentação, às 18h, nas
Paineiras
treinamento em regime de
tempo integral na Gávea
viagem para Buenos Aires de
manhã e treinamento à tar-
de no Estádio do River Plate
Argentina x Brasil (Copa
América)

O técnico Cláudio Coutinho
não poderia estar mais alegre
e confiante, mesmo reconhe-
cendo que o adversário foi müi.-
to frágil, "um dos times para-
guaios mais fracos entre os que
eu já vi".

Mas isto não invalida . o
bom trabalho da nossa equipe,
tanto individual como coletiva-
mente.

Você gostou do Nilton
Batata?

Muito.
E do Éder.
Um pouco.

A rigor, embora não afir-
mando claramente, Éder foi o.
único a decepcionar, e isto tor-
nou-se claro numa frase do trei-
nador, em que o ponta do Grê-
mio foi totalmente esquecido:

O Nilton Batata provou
que é bom para os cariocas que
não acreditavam nele, e o Zezé
fez o mesmo com os paulistas.

Uma das mais evidentes sa-
tisfações do técnico foi ver con-
firmadas as suas declarações de
dias antes: "É um grupo de alto
nivel intelectual que saberá su-
prir a falta de entrosamento
com inteligência e capacidade
de criar.

Foi o que aconteceu. Em
determinados instantes, o time
parecia se conhecer há muito
tempo.

Cercado por toda sorte de
aparelhagem eletrônica, micro-
fones de todas espécies e tama-
nhos, Nilton Batata foi a estre-
Ia do vestiário brasileiro, graças
aos seus gols e ao futebol que
poucos esperavam que ele pu-
desse apresentar. Elogiado, abra-
çado, mostrava-se extremamen-
te entusiasmado e certo de que
não será esquecido na nova
convocação.

Nem posso — disse con- -
fiante. — Um jogador que faz
dois gols tem que ser lembrado
na próxima.

Nilton Batata, sempre fa-
lando com desenvoltura, expli-
cou que, no primeiro tempo, es-
tranhou um pouco o gramado
do Maracanã e a própria forma
de jogar da Seleção.

Mas no segundo, com os

gols e com a empolgação da tor-
cida, ganhei confiança e pude
jogar quase como costumo fazer
no Santos.

Contou ainda que é a se-
gunda vez que pisou o gramado
do Maracanã.

Uma pelo Santos e essa
pela Seleção.

O ponta-direita ficou cerca
de meia hora praticamente im-
prensado junto à porta de seu
armário, não encontrando tem-
po para se vestir e, muito me-
nos, espaço para. se movimentar.

O inverso aconteceu com
Éder, um dos primeiros a se ves-
tir e, parecendo bastante inte-
ressado em ir logo para o ôni-
bus da delegação, como a sentir
que qualquer pergunta a respei-
to do fraco futebol por ele apre-
sentado soasse de forma incõ-
moda. Fisionomia fechada, res-
pondia às indagações com a voz
baixa e insegura. De, qualquer
forma, tentava ocultar sua in-
satisfíção com respostas otl-
mistas.

Se terei outra oportunl-
dade? Por que não?

E acrescentava seguida-
mente, sem convencer:

Gostei, sim, do que apre-
sentei. Só estranhei um pouco o
esquema tático. No Grêmio, ml-
nha missão é ficar sempre bem
aberto e nunca voltar além do
meio de campo. Aqui, o Couti-
nho me deu liberdade para des-
locamentos e mandou que eu
voltasse para ajudar o lateral.

E a camisa da Seleção,
pesou?

Não, de jeito nenhum —
respondeu sem convicção, dei-
xando o vestiário com o rosto
visivelmente abatido.

O oposto ocorria com Fal-
cão, apontado como a grande
figura da partida. Tão solicita-
do quanto Nilton Batata, o meia
do lnter confirmou que ficou
fora da Copa por causa de um
incidente com Coutinho, acres-
centando, porém, que "isso é
coisa do passado e não quero
mais nem lembrar".

E se o Coutinho me con-
vocou é porque se esqueceu tam-
V-rri o oue reconheceu meu fu-
tebol. Isso é o que importa.

inte voltará
«*>

Foto do Delfim Vieira
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Betancur, do Uruguai, promete jogo equilibrado

Técnico uruguaio
não se assusta

O técnico da Seleção do
Uruguai, Juan Betancur,
assistiu ao jogo de ontem,
gostou da nova Seleção Bra-
silelra mas garantiu que a
partida prevista para o
próximo dia 31 vai ser mui-
to mais equilibrada:

— A equipe do Uruguai
também é formada por Jo-
gadores novos, com dois ou
três mais experientes, mas
ainda desconhecidos dos
brasileiros. De qualquer for-
ma, uma coisa é certa: a
Seleção Brasileira vai ter de
correr multo mais e não es-
tá livre de ser surpreendida
mesmo no Maracanã.

Na opinião de Betancur. a
Seleção do Paraguai nem
chegou a testar a equipe
brasileira e nem serviu para

que ele tirasse conclusões
para a Copa América:

Sem os jogadores do
Olimpia, os paraguaios fo-
ram totalmente envolvidos,
demonstrando lnexperlên-
cia quer no ataque, quer na
defesa, mas devem melho-
rar muito até o Início da
Copa América.

Depois de elogiar Zico e
Sócrates, além dos laterais
Toninho e Júnior, Betancur
finalizou dizendo que, ape-
sar da fraqueza do adversa-
rio, a Seleção Brasileira
mostrou qualidades:

Os dois laterais são ex-
celentes tanto na marcação
como no apoio e o ponto for-
te do time é o meio de cam-
po. Gostaria de ver o Brasil
contra um adversário mais
forte.

Foi um jogo tranqüilo para a Sele-
ção Brasileira, que não teve adversário:
a equipe paraguaia é uma das mais fra-
cas que ja se exibiram no Maracanã e o
placar de 6 a 0 poderia ter sido multo
maior se os brasileiros forçassem um
pouco mais o ataque. Por isso tudo, o
técnico Cláudio Coutinho espera que o
Uruguai, adversário do próximo dia 31,
apareça com um time mais forte para
que sua nova equipe seja realmente tes-
tada. Ontem, foi apenas um treino.

O time que o Paraguai apresentou
só tem uma desculpa: seis de seus joga-
doreSj sendo quatro titulares absolutos,
não estavam em campo, pois pertencem
ao Olimpia, que está disputando a Taça
Libertadores da América. De resto, o que
se viu foi um time sem téonica e sem
preparo físico, que em momento algurá
ofereceu resistência à equipe brasileira.

Sem marcação
f

A primeira troca de passes entre Zi-
co e Sócrates resultou em gol. Foi logo
aos quatro minutos: Sócrates chegou à
linha de fundo de onde cruzou para trás.
A bola passou por dois brasileiros em
condições de marcar e sobrou para um
terceiro, Éder, que, completamente des-
marcado, só teve o trabalho de tocar.

Os três brasileiros desmarcados na
área do Paraguai davam a idéia perfeitado que acontecia em campo: a Seleção
Brasileira evoluindo tranqüila, com ca-
tegoria, sem ser incomodada por qual-
quer tipo de marcação. O segundo gol,aos 21 minutos, era conseqüência natu-
ral daquele domínio, que se acentuava
com o correr do jogo. Zico bateu o pê-nalti (mão de Carmona) e marcou.

A Seleção Brasileira chegava à área
adversária com apenas dois ou três pas-ses. Ou, se quisesse, através de uma jo-
gada individual: Falcão e Toninho ca-
minharam várias vezes de sua própriaintermediária até a porta do gol, sem
serem obstadps.

Com a contusão de Carpeggiani,
entrou Cerezo no segundo tempo. Cons-
ciente da fragilidade do adversário* os
zagueiros brasileiros se adiantaram e a
equipe passou a pressionar mais. O to-
que de bola de Zico e Sócrates encan-
tava o público e criava uma oportuni-
dade de gol a cada minuto. O terceiro foi
num. lançamento de Sócrates para Níl-
ton Batata, livre: o ponta-direita enco-
briu o goleiro.

Logo depois, Edinho, sem ter a
quem marcar, caminhou até a entrada
da área e chutou: o goleiro defendeu
parcialmente e Zico emendou, fazendo
4 a 0. O quinto foi semelhante ao pri-meiro, só que do outro lado. Zezé foi àlinha de fundo, cruzou para a área eNilton Batata, como sempre sozinho,
matou a bola e chutou. Zico completou
o marcador em jogada individual, dri-
blando dois zagueiros e o goleiro. O Bra-.
sil desperdiçou outras oportunidades,
sempre em ritmo de treino.

Local: Maracanã. Renda: Cr$ 3 milhões 795 mil 140. Pú-
blico pagante: 70 mil 627. Juiz: Arnaldo César Coelho.
Auxiliares: José Roberto Wright e Luís Carlos Félix. Car.
toe» amarelos: Edinho e Escobar. SoloçSo Brasileira: leão,
Toninho, Amaral, Edinho, e Júnior. Carpeggiani (Cerezo),
Falcão e Zico. Nilton Batata (Roberto), Sócrates « Éder
(Zezé). Seleção Paraguaia — Roberto Fernandez, Esplna»
Ia, Villalba, Carmona (Benitez) « Ischettina., Escobar, Tito
Vera e Fanego. Perez, Meza (Morei) e Fernandez. Goln
no primeiro tempo, Éder (4m), Zico, de pênalti (21m), no
segundo tempo, Nilton Batata (9m), Zico (14m), Nilton Ba-'teta 

(20m) e Zico (29m).

SÚMULA

O técnico Luis Magln Gomez, do Para-
giual, considerou fundamental os desfalques
dos seis jogadores do Olímpia — quatro são
titulares absolutos — para que perdesse de
forma tão contundente. Também ohamou a
atenção para a juventude da maioria dos
componentes da atual seleção, como um ia-
tor negativo.

it
Entretanto, tem certeza de que na Copa

América o Paraguai se apresentará muito
bem, pois atuará completo desde o primeiro
jogo, dia 22 de julho, em Quito, contra o
Equador. Gomez apontou o Uruguai como o
maior adversário do grupo, irias não se im-
portou com a informação de que o técnico
uruguaio, Juan Betancourt, estava presente no
Maracanã, observando a partida.

Gomes disse que "Falcão teve um desem«
penho soberbo" e quis saber se o jogador gaú-
oho atuava habitualmente assim. Elogiou Zico,
mas sem muito entusiasmo, considerando-o
melhor do que na última Copa do Mundo.

O próximo amistoso do Paraguai será con-
tra o Chile, dia 27 de junho, em Santiago.

O ex-Presidente Mediei assistiu ao jogo da
Tribuna de Honra, como sempre com um ra-
dinho de pilha colado ao ouvido. A seu lado,
o presidente da CBD, Heleno Nunes.

Grande número de torcedores foi parar na
prisão do Estádio, em conseqüência de uma
briga violenta nas arquibancadas. O Tenente
Siqueira, chefe do policiamento, identificou
diversos integrantes das torcidas do Flamen-
go e Fluminense, que se agrediram com garra-
fas, sem motivo aparente.

Heleno Hunes custou a fazer um pro-
nunciamento sobre a decisão do CITO de
transformar a CBD na futura Confederação
Brasileira de Futebol. Instado pelos jornalis-
tas, comentou: — Prevaleceu o bom senso de
Giulite Coutinho e de seus pares. A resolução
se baseou em sugestão feita pela própria CBD.

Sobre a Seleção Brasileira, Heleno Nunes
falou com entusiasmo: — Do jeito que está o
nosso futebol, precisamos armar três seleções
permanentes, tal a quantidade de bons joga-
dores existentes por ai.
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Logro no início, Sócrates avançou pela direita, bateu. a de/esa paraguaia, foi à linha de fundo e çrupou: a bola atravessou toda a área é sobrou para Êder marcar o primeiro gol ão jogo

Coutinho espera teste mais duro
Sócrates e Zicoh

os destaques

Foto do Ari Gomei '

LEÃO — Quase não teve
trabalho. Se os paraguaios
chutaram três bolas em gol,
foi muito. Fez uma defesa
num tiro longo, foi amea-
çado por uma cabeçada de
Fanego que passou por ei-
ma e, no mais, limitou-se a
trocar passes com os zaguei-
ros. Estava tão frio que deu
uma saída em falso no pri-
meiro tempo.
TONINHO — Sem ter a
quem marcar, jogou de pon-
meiros 45 minutos de pon-
ta-direita. Na base do mag-
nífico estado atlético, mais
que na técnica, criou boas
jogadas. No segundo tempo,
talvez desinteressado, cum-
priu apenas seu papel na
defesa.
AMARAL — Não foi testa-
do. Em todo o jogo não te-
v» ter tocado 10 vezes na
bola. Quando o fez, foi com
a sobriedade e a categoria
que o caracterizam.
EDINHO — Assim como
Amaral, não tinha quem o
preocupasse. Mais entusias-
mado que o companheiro,
lançou-se ao ataque no se-
gundo tempo, onde apare-
ceu mais, inclusive com um
bonito chute que acabou em
gol de Zico.
JÜNIOR — Foi o que teve
mais trabalho porque o Pa-
raguai, no início, fez alguns
ataques, sempre pela direi-
ta. Mas não ligou para o
ponta-direita e, ao contra-
rio, foi para a frente como
Toninho, fazendo jogadas
bonitas. Deu um chute na
trave, depois de driblar dois
zagueiros.
CARPEGGIANI — Visível-
mente preocupado em se
poupar, ainda assim mos-
trou em dois ou três lances
a classe habitual. No lnter-
valo, foi substitjuido por
precaução.
CEREZO — Entrou no lu-
gar de Carpeggiani e, mais
animado que o outro, em-
purrou o time ao ataque. Foi
mais dinâmico, mas não su-
perou ao companheiro em
categoria.
FALCÃO — Facilitado pela
fragilidade do adversário,
fez, talvez, sua melhor exi-

bicão na Seleção Brasileira.
Muito bem colocado nas
poucas jogadas de ataque do'
Paraguai, destruiu bem, e
passou ao apoio com toques
bonitas e bem feitos. Podia
ter aproveitado , melhor" os
chutes em gol, mas marcou
sua presença em campo
com um futebol de grande
elegância.

ZICO — Jogou um pouco
fora de posição: mais adian-
tado, no meio dos zagueiros
adversários. Mas fez tudo
bem: brigou, passou, driblou
e chutou como ninguém.
Por isso fez três gols, mas,
mesmo que não. fizesse, te-
ria marcado sua presença
por outras jogadas de cate-
goria.

NÍLTON BATATA — Fez
dois gols, mas Isso não foi
o suficiente para mostrar
que é o ponta-direita ideal
para a Seleção. Seus gols
foram bonitos, principal-
mente o primeiro, mas não
teve nos passes a mesma
precisão que nos chutes. Por
isso atrapalhou-outras boas
jogadas da Seleção.

ROBERTO — Substituiu
Batata sem tempo para
mostrar alguma coisa e,
também, sem vantagem pa-
ra a equipe.

SÓCRATES — Deu uma
magnífica exibição de co-
locação em campo, de ha-
bilidade no toque de bola
e de descortino para des-
cobrir o companheiro mais
bem colocado. Por isso, foi
o autor da maioria dos pas-
ses que resultaram em gol
e um dos melhores da Se-
leção Brasileira.

ÉDER — Mesmo tendo
feito o gol que abriu o ca-
minho da vitória, foi talvez
o jogador mais apagado da
equipe. Assim como Nílton
Batata, mostrou que o pro-
blema das pontas é o mais
grave da equipe.

ZEZÉ — Substituiu Éder
com vantagem, porque par-
tiu ousadamente para cima
do adversário, driblando-o e
chegando à linha de fun-
do, como se exige de um
ponta-esquerda ofensivo.

Uruguai vem ao
Maracanã dia 31

O próximo adversário da Seleção
Brasileira será o Uruguai, dia 31
no Maracanã.

27 — convocação de 17 jogadores
28 — apresentação
29 — treinamento
30 — treinamento
31 *— Brasil x Uruguai, no Maça-

cana, às 21h

Junho

21 — iogo contra Bulgária ou Es-

panha

Julho

5 — iogo contra Portugal ou Po-
lônia

22 — convocação de 18 jogadores
23 — apresentação às 18h, nas

Palneiras
24 — treinamento em regime de

tempo integral
25 — viagem para La Paz
26 — Bolívia x Brasil (Copa Amé-

rica)
29 — convocação de 16 jogadores
30 — apresentação às 18h, nas

Píineiras

31

12

13

15

16

19
20

21

22

23

24

treinamento em< regime
tempo integral

Agosto

de

detreinamento em regime
tempo integral

Brasil x Argentina (Copa
América)

convocação de 16 jogadores
apresentação às lóh, no Ae-

roporto Santos Dumont e às
17h, no Aeroporto de Con-
gonhas
treinamento de manhã no
Embu e à tarde no Morumbi
Brasil x Bolívia (Copa Amé-
rica) no Morumbi
convocação de 18 jogadores
apresentação, às 18h, nas

Paineiras
treinamento em regime de
tempo integral na Gávea
viagem para Buenos Aires de

manhã e treinamento à tar-
de no Estádio do River Plate
Argentina x Brasil (Copa
América)
retorno
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contra Uruguai

Zico sempre encontrou o melhor modo de se livrar dos adversários e acabou artilheira com três gols

ROTEIRO
O presidente da OBD, Almirante

Heleno Nunes, chegou ao estádio às
20hl7m, mas se negou a falar sobre
o assunto mais importante do dia,
pelo menos para ele: a criação da
Confederação Brasileira de Futebol.
Tratou logo de ir para o vestiário da
Seleção, onde ficou conversando com
o Coronel Carlos Alberto Cavalheiro,
o presidente da Federação do Estado
do Rio, Otávio Pinto Guimarães, e
Mozart di Giorgio.

Justino Soares, funcionário da te-
souraria da Federação e muito conhe-
cido pela precisão com que calcula as
rendas dos jogos no Maracanã, não
quis arriscar um palpite ontem. Mo-
tivo: ele sabia que muitos convites
foram distribuídos e consequentemen-
te havia muitos caronas.

Em contraposição, o secretário-ge-
ral da CBD, Mozart di Giorgio, que-ria limitar o número de radialistas em
campo, o que provocou muita confu-
são. até que houve a contra-ordem.
No Campeonato Nacional de 77, a CBD
tentou o mesmo, dedicando até um
parágrafo inteiro sobre o assunto no

regulamento da competição, mas a
medida foi derrubada na Justiça por
dois repórteres da Rádio Nacional.

A média de idade dos jogadores
paraguaios é de 22 anos. O mais velho
é o apoiador Escobar — que usa óculos
e tem a visão prejudicada sem eles
— com 29 anos. O mais novo é o pon-
ta-direita Pérez, com 20.

Antes do aquecimento, já no gra-
mado, os paraguaios ficaram impres-
sionados com a animação da torcida
organizada do Flamengo, que, como
de hábito, se colocou à esquerda da
Tribuna de Honra e não parou de
gritar "Mengo, Mengo".

Ao contrário dos demais jogadores,
liberados nos vestiários após o amis-
toso, Cerezzo. Éder e Falcão voltaram
para o Hotel das Paineiras, porque
não havia mais vôos para seus respec-
tivos Estados, Minas e Rio Grande do
Sul.

O juiz Arnaldo César Coelho rece-
beu CrS 10 mil para apitar o amistoso
de ontem, enquanto seus auxiliares

ganharam Cr$ 5 mil cada. Valquir Pi-
mentel, o juiz reserva, faturou Cr$ 3
mil, sem precisar sequer trocar de
roupa.

O esquema montado pelo Detran
permitiu que o transito fluísse com ia-
cilidade até o Maracanã. Sobretudo
porque o número de torcedores não
foi dos maiores.

Ao mesmo tempo em que os alto-
falantes do estádio anunciavam a es-
calação e o banco da Seleção Brasi-
leira, o placar eletrônico ia mostran-
do o retrato de cada jogador mencio-
nado. Com um senão: a fisionomia
projetada não se parecia nem um pou-
30 com a original, a não ser a do téc-
nico Cláudio Coutinho, Carpeggiani,
Toninho e Marco Antônio.

Durante o jogo, a torcida do Fia-
mengo não só incentivou ós jogado-
res de seu clube, como vaiou os que
considera como rivais na Seleção de
outros rubro-negros. Assim, quando
Lsão saiu mal em um lance, a torci-
da pediu, em coro, Cantarele. Éder
íalhpu no controle de bola, e os tor-
cedores gritaram por Júlio César.

Foi umjogo tranqüilo para a Sele-
ção Brasileira, que não teve adversário: ¦
a equipe paraguaia é uma das mais frá-
cas que já se exibiram no Maracanã e o
placar de 6 a 0 poderia ter sido muito
maior se os brasileiros forçassem um
pouco mais o ataque. Por isso tudo, 0
técnico Cláudio Coutinho espera que o
Uruguai, adversário do próximo dia 31,
apareça com um time mais forte para
que sua nova equipe seja realmente tes^
tada. Ontem, foi apenas um treino.

O time que o Paraguai apresentou
só tem uma desculpa: seis de seus joga-
dores, sendo quatro titulares absolutos,
não estavam em campo, pois pertencem
ao Olimpia, que está disputando a Taça
Libertadores da América. De resto, o que
se viu foi um time sem técnica e sem
preparo físico, que em momento algum '
ofereceu resistência à equipe brasileira?''

Sem marcação

A primeira troca de passes entre Zi-
co e Sócrates resultou em gol. Foi logo
aos quatro minutos: Sócrates chegou à
linha de fundo de onde cruzou para trás.
A bola passou por dois brasileiros em
condições de marcar e sobrou para um
terceiro, Éder, que, completamente des-
marcado, só teve o trabalho de tocar.

Os três brasileiros desmarcados na
área do Paraguai davam a idéia perfeita
do que acontecia em campo: a Seleção
Brasileira evoluindo tranqüila, com ca-
tegoria, sem ser incomodada por qual-
quer tipo de marcação. O segundo gôl,
aos 21 minutos, era conseqüência nátu-
ral daquele domínio, que se acentuava
com o correr do jogo. Zico bateu ospê-
nalti (mão de Carmona) e marcou.

A Seleção Brasileira chegava à área
adversária com apenas dois ou três pas-
ses. Ou, se quisesse, através de uma jo-
gada individual: Falcão e Toninho ca-
minharam várias vezes de sua própria
intermediária até a porta do gol, sem
serem obstados. jÉg

Com a contusão de Carpeggiani,
entrou Cerezo no segundo tempo. Cons-
ciente da fragilidade do adversário, os
zagueiros brasileiros se adiantaram e a
equipe passou a pressionar mais. O to-
que de bola de Zico e Sócrates encan-
tava o público e criava uma oportuni-
dade de gol a cada minuto. O terceiro foi
num lançamento de Sócrates para Níl-
ton Batata, livre: o ponta-direita enco-'
briu o goleiro.

Logo depois, Edinho, sem ter a
quem marcar, caminhou até a entrada
da área e chutou: o goleiro defendeu
parcialmente e Zico emendou, fazendo
4 a 0. O quinto foi semelhante ao pri-
meiro, só que do outro lado. Zezé foi à
linha de fundo, cruzou para a área e
Nílton Batata, como sempre sozinho,
matou a bola e chutou. Zico completou
o marcador em jogada individual, dri-
blando dois zagueiros e o goleiro. O Bra-
sil desperdiçou outras oportunidades,
sempre em ritmo de treino.

Local: Maracanã. Renda: Cr$ 3 milhões 795 mil 140. Pú-
blico pagante: 70 mil 627. Juii: Arnaldo César Coelho.
Auxiliares: José Roberto Wright e Luís Carlos Félix. Ca."
toes amarelos: Edinho e Escobar. Seleção Brasileira: Leão,
Toninho, Amaral, Edinho, e Júnior. Carpeggiani (Cereza),
Falcão e Zico. Nílton Batata (Roberto), Sócrates e Éder
(Zezé). Seleção Paraguaia — Roberto Fernandez,. Espino-

¦ Ia, Villalba, Carmona (Benitez) e Ischettina. Escobar, Tito
Vera e Fanego. Perez, Meza (Morei) e Fernandez. Gols:
no primeiro tempo, Éder (4m), Zico, de pênalti (21m), no
segundo tempo, Nilton Batata (9m), Zico (14m), Nílton Ba-
lata (20m) e Zico (29m).
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JOE LOUIS - 65 ANOS
ESTÃO LONGE OS TEMPOS EM QUE ELE NÃO CONHECIA A DERROTA

João Máximo

QUANDO 

Joe Louls che-
gou ao luxuoso salão
principal do Caesar's
Palace, em Las Vegas,
empurrado numa cá-
deira de rodas, os

olhos cheios de lágrimas, os lábios
trêmulos de emoção, talvez tenha
esquecido, por um momento, que o
mesmo esporte que lhe deu fama
e fortuna, nos anos de ouro do
boxe, praticamente o levou à des-
truição.

Comemorava-se ali, com um
jantar para 100 pessoas, seu 65.°
aniversário. Como sempre ocorre
nessas festas que volta e meia os
amigos organizam para ele .— jrir
sando a tornar financeiramente
menos penoso o seu fim de vida —
o jantar reuniu toda sorte de gen'-
te famosa, de Frank -Sinatra a
Anatoly Karpov, passando por poli-
ticos, beldades, intelectuais, grã-fi-
nos e até Max Schmelling, o ale-
mão com quem Louls travou duas
das mais memoráveis lutas da hls-
tória, perdendo e ganhando por no-
caute.

Entre os convidados especiais,
estava Sid Hudson, amigo de in-
íancia e homem que acompanhou
de perto a trajetória de Louis, den-
tro e fora do boxe. Com um misto
de tristeza e ironia, Sid recorda-a
época em que os punhos do amigo
derrubavam desafiantes, ganha-
vam milhares de dólares e faziam
a legenda do inesquecível Demo-
lidor de Detroit.

— Estou certo de que, na hls-
tória do boxe, nunca houve alguém
que conhecesse tão intimamente os
dois extremos, a glória e a deca-
dència. Às vezes penso que, no fun-
do, essas homenagens são uma for-
ma de pagarmos um pouco do mui-
to que a América lhe deve.

Sid refere-se, naturalmente,
aos milhares de dólares que Louls
ainda deve ao imposto de renda.
Mais de uma vez — e sempre sem
êxito — amigos influentes apela-
ram para o Governo no sentido de
que a dívida "fosse perdoada, Se-
guindo eles, as' coisas estavam in-
vertidas: os Estados Unidos ó que
deviam a Louis, se não dinheiro,
pelo menos o reconhecimento pú-
blico por tado que ele fizera pelo
país, durante a n Guerra Mundial
(como campeão mundial, passou'dois anos exibindo-se de graça pa-
ra o Exército, ajudando a arreca-
dar fortunas que eram convertidas

. em armas e uniformes).
t Ao descalçar as luvas para
sempre, em 1951, Louis não só já
havia perdido tudo o que ganhara
em seus 22 anos de boxe profis-
sional (4 milhões 626 mil 721,69
dólares), como também devia mais
de 1 milhão de impostos atrasa-
dos. Tem início exatamente aí um
dos extremos de que fala Sid Hud-
son; a decadência, as lutas livres
em ginásios de quinta categoria, os
cachês de fome que lhe paga-
vam para servir de juiz em lutas
de amadores, as pontas em filmes
sobre o boxe, os mil e um empre-
gos que tentou, sempre sem suces-
so. Sua vida só começou a melho-
rar em 1959, quando se casou com
Martha Jefferson, advogada bem-
sucedida de Los Angeles, que pra-
ticamente o manteve durante os
anos em que cada níquel ganho
por ele — às vezes com sacrifício
— ia para o fisco.

II • A dois anos, Louis so-
freu um derrame ce-
rebral. O homem vi-
vo, alegre, sempre
bem-humorado, mes-
mo nos piores mo-

mentos, deu lugar a uma triste
sombra do grande campeão do pas-
sado. Agora, preso à cadeira de ro-
das, já não pode dedicar-se ao gol-
fe ("O ünico esporte que realmen-
te amo..."), nem ganhar alguns dó-
lares extras como recepcionista do
Caesar's Palace. Até mesmo a te-
levlsão, que vez por outra o cha-
mava para contar e recontar sua
história, em entrevistas ilustradas
com filmes de suas melhores lutas,
parece tê-lo esquecido. A imagem
de Louls, doente, derrotado, já não
é promessa de bons índices de au-
dlência.

Mas, e o outro extremo? E os
anos de glória que lhe valeram, pe-
Io menos até que surgisse Cassius
Clay, as honras de maior peso-pe-
sado dé todos os tempos? E o Joe
Louis ágil, astuto, técnico, cuja
direita explodia como uma bomba
no queixo dos adversários?

Como quase todo grande pugi-
lista da história, Joe Louis teve
uma infância pobre. Não em De-
troit; como pensam muitos, mas em
Lafayette, Alabama, onde nasceu,
a 13 de maio de 1914. Como se pa-
ra confirmar a tese um tanto cruel
de alguns empresários de boxe
americanos — segundo a qual os
melhores lutadores sempre passam
fome na infância — Joe e sua fa-
milia enfrentaram duras dificulda-
des até que os filhos de Mun Bar-
row Louis, velho trabalhador nas
plantações de algodão, pudessem
ganhar seu próprio sustento. Joe
Louls aprendeu a fazer isto muito
cedo — e com os punhos. Aos 14
anos, já distribuía punches no pe-
queno ginásio para negros que ha-
via num dos bairros pobres da ci-
dade.

Ali, foi descoberto por um dos
oZfteiros do empresário John Rox-
borough. Ao que parece, a agressi-
vidade mais do que a técnica ("a
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O começo e o fim do mais longo
reinado da história dos pesos-pesados:
acima, treinando para enfrentar (e
derrotar) Max Schmelling, na histórica
luta de 1938; ao alto, nocauteando Billy
Conn, em 1941; à esquerda, derrubado
pelos golpes de Rocky Marciano,
o adeus ao ringue, em 1951

agressividade dos famintos", para
usar uma expressão cunhada por
Rinq Lardner, escritor americano
apaixonado pelo boxe) foi a quall-
dade de Joe que primeiro chamou
a atenção do homem que o desço-
briu. Mais tarde haveria uma- in?
versão: mesmo considerando a po-
tência de sua direita, seria a técni-
ca que o transformaria, num luta-
dor excepcional.

Sua carreira profissional co-
meçou quando tinha apenas 16
anos. Embora não tivesse idade
para assinar contrato com Roxbo-
rough ou qualquer outro empresa-
rio. ganhava alguns dólares por
baixo do pano. Em Detroit, onde
realmente se projetou, foi ficando
conhecido depois de uma série de
nocautes em lutas menores. Até
que, em 1935, Mike Jacobs entrou
em sua vida:

— Podem observar uma coisa
— diria muitos anos mais tarde,
de uma forma genérica, Muham-
med Ali — por trás de todo pugi-
lista negro que se mata dentro de
um ringue: há sempre um empresa-
rio branco que o explora.

Louis nem de longe pensava
assim de Jacobs, quando o conhe-
ceu após a' vitória sobre Natie
Brown, em Detroit. Pelo contrário,
no homem que o procurara com
um contrato na mão — e viria a
empresariá-lo em todas as suas
maiores lutas — sempre viu uma
espécie de "pai branco". No entan-
to, ao lado de sua grande visão em-
presarial, do olho clinico que o
permitia antever um campeão, do
conhecimento que tinha do mundo
(e também do submundo) do es-
porte, Jacobs era um manager
típico dos anos 30, quando o boxe
parecia um pouco mais romântico,
bem mais apaixonante e, ao mes-
mo tempo, muito mais cruel. Ele
não chegava a ter a falta de es-
crúpulos que caracterizava aqueles
que levaram Primo Carnera à mi-
séria, mas era um homem frio e
ambicioso que, se por um lado aju-
dou a enriquecer Louis, enriqueceu
ele próprio à custa de seus socos.

Jacobs apostou tudo em seu no-
; vo pupilo. A partir de 1935, orien-
I tou-o ambiciosamente para che-

gar, o mais cedo possível, ao título

mundial. Na época, a coroa dos pe-
sos-pesados estava firmemente as-
sentada na cabeça de James Brad-
dock, que a arrebatara do irreve-
rente Max Baer.

Na noite de 19 de junho de
1936 — depois de uma fantástica
campanha promossional tempreen-
dida por Jacobs — Louis subiu ao
ringue do Yankee Stadium para
a primeira grande luta de sua car-
reira. O adversário era Max Sch-
melling, em cujas luvas Jacobs não
acr-ditava muito.

— Na época — lembraria ele
mais tarde — nem me passou pela
cabeça que Max pudesse resistir a
Joe por mais de cinco rounds.

No entanto, Louis acabou so-
frendo a primeira dterrota de sua
carreira — e por nocaute. Para ele,
porém, a luta teve pelo menos dois
pontos positivos: foi uma valiosa
experiência, sobretudo para o luta-
dor jovem e autoconfiante que
era, e lhe valeu a excelente bolsa
d. 125 mil 535 dólares. Para Sch-
melllnger, contudo, a vitória signi-
ficava muito mais- Ele sonhava em
recuperar o titulo que perdera pa-ra Jack Sharkey, quatro anos an-
tes, e se sentia um homem real-
nrente importante, quando Hitler
se referiu àquele nocaute como
uma grande vitória de sua raça.

Todos esperavam que, agora,
Schmelling tivesse o direito de en-
frentar Braddock pelo título. Mas
um golpe inteligente de Jacobs,
acionando toda a sua sofisticada
mquina, pês o alemão de lado, deu
deu a Louis a oportunidade de en-
frentar o campeão. Assim, a 2 de
junho de 1937, para surpresa de
muitos, o Demolidor de Detroit
mandou Braddock à lona no oitavo
round e tornou-se campeão.

Na Alemanha, protestaram to-
dos: Schmelling, seus empresários
e treinadores, membros do Parti-
do Nazista, o povo. Os americanos
haviam mudado as regras de jogo
para que um pugilista negro — a
quem Schmelling nocauteara —
tivesse o direito de enfrentar e der-
rotar Braddock. Tal fato, um ano
depois de Jesse Owens haver de.-
moralizado a teoria da raça supe-
rior, nas pistas do Estádio Olimpi-
co de Berlim, revoltava os alemães.

Mais uma vez o tino comercial
de Jacobs entrou em cena: os pro-
testos que vinham de Berlim, as
questões re.ciais que se faziam em
torno dos dois lutadores, a vonta-
de de Louis de vingar-se daquele
nocaute, as próprias, tensões poli-,
ticas, que melhor backgrounã pro-
moclonal poderia haver para uma
revanche com Max Schimelling?

Mais de 70 mil pessoas lotaram
o Yankee Stadium na noite de 22
de junho de 1938, quando os dois
grandes pesos-pesados se enfren-
taram. A luta despertou tanto in-
teresse que muitos atravessaram o
Atlântico para vê-la. Até o Duque
de Windso.r fez questão de conse-
guir lugar nas primeiras filas, pa-
ra acompanhar de perto mais uma"luta do século". Problemas de
transito atrasaram seu carro nas
ruas de Nova Iorque, ele chegou
ao estádio três minutos atrasado e
não viu nada: em apenas dois mi-
nutos e quatro segundos, Louis,
com a sua direita, havia nocautea-
do Schmeliing.

DEPOIS, 

até 1949, o De-¦ molidor de Detroit
reinou absoluto. Fo-
ram os anos de gló-- ria, de bolsas milio-
nárias, de fortunas

feitas a cada nova luta, todas ga-
nhas espetacularmente: Arturo
Godoy, Lou- Nova, Johnny Paychek,
Buddy Baer, Tony Galento, Billy
Conn, Tami Mauriello, Jersey Joe
Walcott. Ainda com o título nas
mãos, ele se retirou a 1.° de mar-
ço daquele ano, certo de que po-
deria viver tranqüilo com o que ga-
nhara.

^Alguns investimentos desastro-
sos— e mais do que tudo a vida
de mão aberta que levava — -não
tardaram a mostrar a Louis que não
era possível ficar longe do ringue.
À essa altura, Jacobs já não era o"pai branco", não o acompanhava
tão de perto, não o.ajudara sequer
a investir seu dinheiro, nem tam-
pouco se preocupara multo com os
gastos descontrolados de seu luta-
dor. No auge da fama, campeão do
mundo, Louis usava roupa, caris-
simás i pagava 200 dólares pjr um
roupão de dormir e só usava smo-
kings de feitio especial, cada um

de uma cor) e fazia questão de pa-
gar todas as despesas nas muitas
noitadas com amigos e mulheres.
Seus dois primeiros casamentos não
duraram muito. Continuou, porém,
amigo das ex-mulheres e fez quês-
tão de pagar-lhes generosas pen-'
soes.

Em 1950, confiando ainda em
seus punhos — e certo de que sua
popularidade continuava intacta —
desafiou Ezzard Charles, o novo
campeão. Charles era um pugilista
jovem, ligeiro, e acabou derrotan-
do Louis por pontos, numa luta de
15, rounds no Yankee Stadium.

Louis mão desistiu. Voltou aos
treinamentos, preparou-se com um
entusiasmo fora do comum para
nova tentativa. Amigos e treina-
dores aconselhavam-no a mudai
de idéia, mas os problemas finan-
ceiros e a certeza de que poderia
recuperar ó titulo o mantiveram
de pé até nova chance de sagrar-se
campeão. Quando essa chance apa-
receu, o rei do ringue já era outro:
Rocky Marciano, um filho de emi-
grantes italianos que tinha nos
punhos, segundo diziam, uma for-
ça mais idemolidora do que a de
Louis (acabaria sendo o único
peso-pesado da história a encerrar
sua carreira sem derrota, ganhan-
do por nocaute 42 de suas 47 lu-
tas, até retirar-se, em 1956).

A 26 de outubro de 1951, os
sonhos de Louls morreram sobre a
lona do Madison Square Garden.
Após impiedoso castigo que lhe foi
imposto por Marciano, no oitavo
round, ele caiu pesadamente. Fez-
se um estranho silêncio no estádio.
Até os fãs de Marciano se calaram
por um instante. O juiz Ruby Gol-
dstein, ao notar que Louis não ti-
nha mais condições de se reerguer,
interrompeu a luta. E só então o
público vibrou com a vitória do
campeão.

A vida de Louis não tinha sido
muito diferente de sua longa, apai-
xonante e dramática carreira de
lutador. Por um momento, talvez,
no jantar que os amigos lhe ofere-

¦ ceram no Caesar's Palace, ele se te-
rá esquecido do último nocaute que

j sofreu. E das muitas derrotas que
| tem conhecido fora dos ringues.
I Mas apenas por um momento.

cgdgaig

No Cáèsár's Palace, com Sinatra
e Schmelling.

O smoking de modelo exclusivo é um dos
poucos pontos que lembra

o Joe Louis dos velhos tempos
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Cartas
Notícia da v«flp«ral

Este é o roiato de um leitor do
JORNAL DO BRASIL, apreciador do
canto lírico e que assistiu à ópera
Madame Butterfly, em recita de as-• siroatura C, vesperal, no Teatro Muni-
clpal do Rio de Janeiro, no dia 6 de
maio de 1070.

Com início marcado para 17h, o
pspetáculo só começou às 17h22m, em

; flagrante desrespeito ao público pre-'sente. 
Só nesse instante íoi ligado o' 

que chamam de ar condicionado. Uma
: desconsideração. Teatro reformado,
."tapetes novos, programas reduzidos e
; t Cr| 20,00, abolição do tradicional
.cafezinho, lotação esgotada, público-ansioso e polido. Minha cadeira, no

.. balcão'nobre, floa Junto à estreita en-
- trada dos números pares. Para alcan-
:çar a poltrona, levo cerca de cinco
.minutos, em virtude da aglomeração-formada na escada por pessoas sem
bilhete e que se dispõem a assistir ao

•espetáculo dali. Esses convidados im-"possibilitam a passagem e esperam a
luz apagar, para se sentarem e ocupar'o melhor lugar da escada. Um senhor'já sentado em sua poltrona recebeu•em seu braço todo o peso de uma llus-
]tre dama freqüentadora das escadas.
Há também na escada um fotógrafo
que a cada três ou quatro minutos
dispara sua máquina, com um sonoro
cllc maculando o santo silêncio que
deve existir durante a representação.

E o espetáculo? De má qualidade,
sob todos os pontos. Os artistas im-
portados sào muito fracos. A Butter-
ily, japonesinha apaixonada e meiga,
mais parece uma senhora slolliana,
•apertando contra si o pobre garoto,"quase asflxlando-o. Que saudade da
nossa doce e suave Violeta Coelho
Neto de Freitas, na ternura de sua in-
terpretação do papel, que nos propor-
clonava momentos realmente subll-
Vnes. A orquestra, malconduzlda e
apesar dos esforços dos músicos, não
Se encontrava com os cantores. Hou-
ve pausas Incríveis, forçando o barí-
tono a repetir três vezes o mesmo ges-
Io, para então iniciar o canto, O te-
nor, quase inaudível. Os figurantes, ao"entrarem na casa de Butterfly, ora se
descalçavam, ora entravam mesmo de
sapatos. As perucas eram piores do
ime as usadas em picadeiro. pelos pa-
lhaços de circo e todos os japoneses
eram calvos. O iluminador se perdeu
inteiramente e apagou todas as luzes
do palco, com Paulo Fortes contra-
cenando com o oficial americano in-
teiramente no escuro, em plena ária.
Um vexame. Mais parecia que assls-
tíamos a uma paródia cômica da
famosa e bela ópera de Pucclnl.

Tivemos uma excelente Travlata,
com um nível maravilhoso, cenário
lindíssimo e digno de nosso Municipal.
A diferença para essa Madame But-
terfly foi muito grande. E' necessário
que numa temporada lírica oficial de
tinia cidade como o Rio de Janeiro
não se Improvise e não se repitam
tais situações. A Funterj, órgão res-
ponsável, deve tomar providências
imediatas. Ao encarregado do Teatro
proibir o abuso dos convites e da dire-
ção artística exigir um espetáculo à
altura do prestígio do Municipal, pelo
menos relativo aos preços cobrados
pelas entradas, que são, como bem
demonstrou o JORNAL DO BRASIL,"mais 

elevados do que os cobrados em
outros teatros de categoria do mundo.
Afinal, nosso povo merece. Vinícius M.
de Araújo Jorge — Rio de Janeiro.

Mal desnecessário
No momento em que o Clube de

Criação do Rio de Janeiro e o Depu-
tádo J. G. de Araújo Jorge conseguem
vencer mais uma luta contra o impe-
rialismo ianque — a da tão desejada
nacionalização do cartaz de cinema —"creio que é chegada a hora de se tra-
var mais outra batalha: a da salvação

_dos quadrinhos nacionais.
A situação é caótica. Os quadri-

nhos estrangeiros invadem nossos
¦próprios domínios como se aqui fosse
a casa de mãe Joana — e olhem que
os syndicates acham que é. Revistas"como Tio Patinhas, Luluzinha e ou-
trás bobagens mais poluem nossa cul-

;tura com costumes que não vão de en-"contro 
à realidade brasileira, trans-

formando-nos em eterna colônia dos'poderosos syndicates americanos.
E' chegada a hora de combater-

mos esse mal desnecessário que atrofia
nossos desenhistas — alguns poucos
privilegiados na grande imprensa e o
•restante relegado à própria sorte nas
publicações underground. Que se
façam leis protegendo a prata da
casa. Que as editoras e os grandes jor--nais — há alguns com página inteira
de quadrinhos enlatados — abram
-suas páginas para os quadrilhos naci-"onais. Flávio José Teixeira de Almeida
-— Rio de Janeiro.

Salário alemão
". . Np JORNAL DO BRASIL do dia

8 de março li sobre um tema deveras"interessante no oampo da Sociologia,
-o salárlo-f amilia. Foi em carta em que
;o missivista dizia ser o salário-família
. cópia infeliz de legislações nazlfaseis-
tas. O referido senhor limitou-se'. 
somente ao cotidiano interfronteiras,

-pois as legislações que regem a estru-
.tura social, com referência ao bem-
•estar do assalariado, existem desde o• século passado. Seu autor foi o grande

Chanceler Bismark, da Prússia, em•mensagem apresentada ao Rei em
1878. Essas legislações entraram em-vigor a partir de 1881. Foram adota-"das pelos demais países da Europa,
que até o presente pagam o salário-família.

Aqui na República Federal Alemã,
.uma das mais liberais democracias do
mundo, o salário-familia é pago pelo
Governo central a todos os pais de

-família, indiscriminadamente, quer
ganhem 10 mil marcos ou apenas 1
mil marcos por mês. O salário é pago"nas seguintes proporções: 50 marcos
para o primeiro filho; 80 marcos paia
o segundo; 120 marcos para o terceiro

e assim por diante.
A partir de junho, entrará em

vigor uma lei de proteção à mãe: fia
deverá ficar em casa a partir dos úl-
tlmos seis meses da gravidez e durín-
te os seis meses após o nascimento da
criança, com uma dotação de 750 mnr-
cos mensais e garantia de emprego
por todo o tempo.

Mesmo assim, com todas essas
vantagens, ós jovens casais hoje em
dia não querem ter filhos. Em vista
do que acima foi exposto, aqui deveria
ser um paraíso para esses Irrespon-
sávels produtores de filhos. W. Nlco-
Jaus Frankfurt (Alemanha Federal).

Méritos
Com referência à carta do Sr José

Augusto Pinheiro, publicada em 26 de
março, gostaria de saber em que pro-
vas o Sr Pinheiro se baseia para fazer
ís comentários que fez a respeito de
homens que tanto fizeram pela UERJ.
O Sr Wilson Choeri, Vice-Reltor da
UERJ, náo só merece o cargo que
ocupa como talvez até mais do que is-
so, pois foi ele quem conseguiu, atra-
vés de muito esforço e trabalho ho-
nesto, elevar o nome da Universidade
e fazê-la uma das mais modernas do
pais, tanto em termos de ensino como
de Instalações. Foi ele também quem
Implantou o Projeto Rondon, que tan-
to tem feito para o progresso do nosso
pais, dando oportunidade a jovens
profissionais de conhecerem o Brasil
e ajudarem os irmãos mais carentes
nos diversas áreas, tais como* Medi-
clna, Educação, etc. Indubitavelmente,
creio que o Sr Pinheiro não foi feliz
em seus comentários a respeito de
pessoas que talvez nào tenha tido
oportunidade deoonheoer.pessoal-
mente, não podendo assim comprovar

.o amor e a dedicação prestados du-
rante anos a uma causa, como é o
caso do professor Choeri. Leila M. V.
Resende — Rio de Janeiro.

Auto-suficiência alimentar

Muito bem fazem os estudantes
da UFRJ ao procurar se alimentar
melhor e mais barato. Mas convém
lembrar que eles só- atingirão seus
propósitos se ajudarem na produção
e no preparo da comida. Eles não
podem só ficar esperando que alguém
dê um jeito por eles. Melhor farão
tomando iniciativas concretas: or-
ganizando uma cooperativa que as-
suma a direção e os trabalhos do fes-
taurante, criando hortas nos inúme-
ros locais disponíveis, cozinhando com
energia solar ou outras alternativas,
conlpostando os restos da cozinha pa-
ra transformá-los em adubo, evitando
embalagens que não sejam biodegra-
dáveis, procurando se informar mais
sobre alimentação e saúde, tornando-
se o mais possível auto-suficientes.
Pois, afinal, se nem os estudantes,
com toda sua juventude e disposição,
sua disponibilidade e oportunidade de
convívio, seus oampos e laboratórios,
conhecimentos, recursos e conexões,
conseguem ser auto-suficientes, como
esperar que o restante da população
se erga de seu atual estado de alie-
nação, parasitlsmo e dependência?
Joaquim Moura — Rio de Janeiro.

Rua dos retardatários

Jazz Religião

®ü©

Com multo espírito, Carlos Eduar-
do Novaes retratou em crônica (JOR-
NAL DO BRASIL, 19/4/79) a triste re-
alidade da Rua das Laranjeiras, uma
das mais engarrafadas do Rio. Para
o morador do bairro, tornou-se uma
temeridade assumir compromissos
com hona marcada: tem poucas chan-
ces de chegar na hora. Tentar tomar
um táxi de qualquer ponto da cidade
para o Cosme Velho é recusa na certa
(...). Quanto ao pedestre do Cosme
Velho, esse coitado, não pode andar
nas calçadas — viraram estado-
namento da Dataprev, prédio constru-
ido há menos de dois anos com 20
vagas de garagem para cerca de mil
funcionários — nem nas ruas {...).
Maria Ignez Borges Rocha — Rio de
Janeiro.

Judas
O JORNAL DO BRASIL publicou

um artigo interessante a respeito do
Lava-Pés. Como informação cultural,
relata que a cerimônia "foi instituída
no século XIV pelo Papa São Grego-
rio, mas não praticada até 1959, quan.
do o Papa João XXIII decidiu inclui-
Ia nas celebrações da Quinta-Felra
Santa". A luz da Bíblia Sagrada (...),
Jesus só lavou os pés dos apóstolos
que tinham parte com ele, e na ver-
dade Judas Iscariotes não tinha, e o
diabo já havia posto em seu coração
que traísse Jesus (versiculo 2.?). Por-
tanto, acho infeliz essa idéia de lavar
os pés de 12 membros da comunidade
de Emaús, por D Eugênio, e de 12 an-
ciãos, com idade média de 70 anos, re-
tardados mentais (e isso está no JOR-
NAL DO BRASIL), pelo Papa João
Paulo n. Se a cerimônia realmente é
um retrato do que o Senhor Jesus
queria (o que não me parece), per-
gunto: qual dos 12 é o Judas? (...)
Ernani Pinto de Souza — Rio de
Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou om parte entre as que tiverem
assinatura, noma completo e legível e
endereço que permita confirmação prévia.

O NONETO DE
LEE KONITZ:
O EXERCÍCIO

DA PARÁFRASE
Luiz Orlando Carneiro

-mrm M 1048, Mlles Davis e sua
Hj Tuba Band' révelaram-se
flii no Royal Roost, clube de
-¦¦-" Nova Iorque. A orlglnall-
dade e a qualidade da produção da-
quele noneto, que incluía uma tu-
ba e uma trompa, chamaram ' a
atenção dos responsáveis pela gra-
vadora Capltol, que perpetuou, em
1949, as sessões hoje clássicas co-
n h e c 1 d a s como The Birth of the
Cool, ou seja, o nascimento do cooZ
jazz.

O saxofonlsta-alto Lee Konltz,
que tinha naquela época entre 21
e 22 anos, era um dos nove que,
com Miles Davis, Gerry Mulligan e
John Lewis, mais os arranj adores
Gil Evans e John Carísi, propu-
nham um estilo derivado do bop,
em que a sobriedade da execução e
a eruditização através de arranjos
complexos não entravam em con-
fllto com o svfing'e com um beat
mais sugerido do que marcado.

Konitz, aluno de Lennie .Trls-
tano, ficou desde" então conhecido
como o paradigma do saxofonista
perfeccionista que sabe aliar a uma
sonoridade cristalina, depurada,
uma coerência melódica de extre-
ma lucidez, lírica mas nunca melo-
dramática.

Quase 30 anos depois (1977),
Lee Konitz — que foi estrela da or-
questra de Stan Kentoh dos bons
tempos de New Concepts of Artis-
try in Rhythm — criou um noneto
com o qual fez sucesso em Nova
Iorque; que mais particularmente
nas noites do Strykeris.

O grupo gravou para a etique-
ta Chiaroscuroum disco que vem
de ser distribuído no Brasil pela
Continental: The Lee Konitz No-
net.

Não se busquem slmllltudes
maiores nos nonetos de Konltz e
no histórico noneto de Miles Davis.
Em 1948-49, Davis, Mulligan, Evans,
Carlsl e John Lewis davam ao jazz
uma forma nova,* em grande parte
escrita. Em 1977, Konltz lidera oito
companheiros em duas sessões des-
contraídas, .em que os arranjos não
têm a complexidade de Israel (Ca?
risi) ou de Moon Dreams (Evans),
mas são em boa parte o desenvol-
vimento, em passagens e solos, de
orquestrações de composições, mo-
mentos e mesmo solos que se tor-
naram para Konitz como que fio-
res de seu orquidário.' O noneto compraz-se em se de-
dlcar, as vezes, a nostálgicas relel-
turas de Armstrong, Parker, Col-
trane, Tristano, e de alguma coisa
do jazz que marcou a West Coast
na década de 50.

Konltz e o impecável Wârne
Marsh (sax-tenor), eeu companhel-
ro dos tempos da escola Tristano,
já haviam feito com sucesso o que
os músicos chamam de re-master
a tune, ou melhor, re-master o te-
ma (ou parafraseá-lo) a partir de
um solo famoso ou importante, an-
teriormente gravado. Foi o que os
dois fizeram, por exemplo, com
uma admirável transcrição do so-
Io que Lester Young gravou sobre
a melodia de Pounâ Cake, em 1939,
com a orquestra de Count Basie
(of. Warne Marsh Quintet at the
Café Montmartre, Copenhague,
1975).

Chi-Chi, a faixa mais longa do
novo üisco de Konitz, começa com
a transcrição em uníssono da gra-
vação de Charlie Parker (1953). O
noneto pouco funciona como tal.
Expõe o tema, o seu desenvolvi-
mento, não havendo durante os so-
los • (longos) Intervenções destina-
das a criar a textura harmônico-
melódica densa das sessões Capltol

do noneto de Davis. Mas os solistas
deleltam-se com a idéia da para-
frase, c Ronnle Cuber (excelente
sax-baritono) denuncia, ao enun-
ciar o seu solo, que Chi-Chi é, por
sua vez, uma paráfrase parkerlana
de Confirmation (também de Par-
ker), passando os demais solistas a
se ajustar mais à linha melódica de
Confirmation do que à de Chi-Chi.

If You Could See Me Now é
mais uma oportunidade para Lee
Konltz demonstrar que, em termos
de pungêncla, ó Insuperável nas ba-
Iodas. Ronnle Cuber, de novo, prova
que é, ao lado do lider, o músico
mais interessante e ágil do noneto,'
com citações, Interpelações e remi-
nlscências perfeitamente integra-
das na linha do seu discurso. O
arranjo, ai, é tipicamente West
Coast.

Em Sometimes Um Happy, bai-
xo e tuba dialogam com tal origi-
nalidade que criam um clima, apa-
rentemente insólito, que lembra ao
mesmo tempo o velho Slam Ste-
wart e a obra dos anos 50 de John
Graas.

O highlight do disco é, sem
dúvida, Giantf Steps, um dos me-
morávels momentos da fase de
transição de John Coltrane do hard
bop para a música modal e as
sheets of sounds que começam com
My Favourite Things. O noneto
apresenta o tema e há um enun-
ciado quase ipsi litteris do Início
do famoso solo de Coltrane pelo
agilisjlmo Ronnle Cuber. A parte
mais bela da faixa é a seqüência
das passagens coltraneanas toca-
das em uníssono pelo noneto, que
serve como uma longa bridge entre
os solos e o retorno ao tema. Uma
emocionante recriação do clima e
da essência da musica de Coltra-
ne, quando, com Giant Steps, deu,
ao pé da letra, o seu primeiro pas-
so de gigante.

April/April' Too é uma para-
frase da paráfrase de Tris-
tano de I'll Remember April
(Konltz em grande momento
no diálogo com o trombonista Jlm-
my Knepper e os trompetistas).
Who You, composição que deve ser
de Jimmy Knepper, propõe um cli-
ma solene e hieráticó para os blues
num tratamento ò Ia Mingus.
Fourth Dimension é uma peça ba-
seada em riffs desatinada a desta-
car o baterista Kenny Washington.
Strutin' With Some Barbecue é a
homenagem do eclético noneto ao
Louis Armstrong dos Hot Five e
Seven, e à popularidade que o te-
ma e alguns outros deram ao Di-
xieland.

Televisão

INEVITÁVEL COBRANÇA
Maria Helena Dutra

A 

paciência Já se esgotou.
Fica quase impossível fa-
zer análise fria e Isenta
de um dos mais impor-

tantes problemas da televisão ca-
rioca que entra pelo seu terceiro
ano consecutivo de existência sem
nenhuma perspectiva de solução. O
tempo passa e a TV Studios, uma
das cinco estações do Rio de Ja-
neiro, permanece oferecendo ao ca-
rente público da cidade uma pro-
gramação quase que totalmente
importada. Não cumpre, ao persis-
tir nesta opção de custo reduzido
e ótima rentabilidade, nenhuma
das obrigações que deveria realizar
como concessionária de um servi-
ço de reconhecida utilidade social.

' E' inevitável a cobrança. Prin-
clpalmente agora quando, através
de enormes anúncios pela impren-
sa, essa organização revela os seus
tentáculos e a multiplicação de seus
canais. Já é majoritária na TV Re-
cord de São Paulo, sem que isso
tenharevitalizado a tradicional es-
tação paulista, e recebeu recente-
mente o direito de exploração do
canal de Nova Friburgo na região
serrana fluminense.

Prova de confiança do Gover-
no na empresa, liderada por Sílvio
Santos, que tem obtido vitórias em
concorrências arbitradas por entl-
dades oficiais e não encontra obs-
táculos, também, para adquirir
controle de organizações já estabe-
lecidas. O público, que 

' 
jamais é

cheirado ou consultado sobre essas
transações de cúpula, é que não
revela o mesmo entusiasmo. Afinal,
está há três anos esperando que a
pedra fundamental da agora ex-
tensa rede diga o que veio fazer no
vídeo. A TVS, durante todo este
tempo, não nos deu bons programas
— mesmos os importados que exi-
be são de segunda mão e muito che-
gados ao lixo industrial — nem
alargou o mercado de trabalho pa-
ra técnicos e artistas ou revelou
qualquer característica que pudes-
se ser defendida.

Situação bastante diferente
daqueia acontecida em 1975 quan-
io venceu a concorrência para o
canal 11 do Rio de Janeiro. Muitos
se colocaram contra, é fato, mas
houve também adesões ardentes.
Ainda me lembro de Plínio Mar-
cos dando a maior força a Sílvio
por achá-lo capaz de realizar uma
televisão eminentemente popular e
multiplicadora de empregos. Mau
profeta, porque as quebradas deste
mundinho provaram que os oposi-
tores é que estavam certos. Sem
preconceitos ou muitas esperanças,
o prudente público viu a estação ir
rapidamente para o ar; Plena de fil-
mes, seriados, desenhos e um tele-
jornal chamado Fatos e Fotos, to-
do feito de material emprestado. A
maratona dominical, que tornou co-
nhecido o cidadão através da Rede
Globo, era ali exibida, mas em
conjunto com a Rede Tupi para
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que pudesse chegar aos Estados e
não ficasse limitada a um peque-
no canal sem força para brigar ou
penetrar nas afiliadas alheias.

Tudo bem, era o começo e ha-
via paciência. Depois, algumas ten-
tativas. Uma novela, O Espantalho,
que agora conseguiu impingir à
mesma Tupi, qúe obviamente não
podia dar certo por faltar produ-
ção adequada, experiência e venda
certa em todos os mercados brasi-
leiros. Um seriado infantil, a se-
guir, não teve melhor sorte alguns
programinhas com artistas brasi-
leiros, tipo Ivon Cúri, Sargentelli e
poucos mais, também definharam
pelo amadorismo reinante.

E .por ai acabaram as tentatl-
vas de fazer do canal 11 algo mais
do que uma cabina de projeção.
Há cerca de um ano, sem nenhum
rigor, ele não passa disso. De se-
gunda a sábado, 90% de suas atra-
ções de mão-de-obra nacional só
têm a dublagem. O restante é pre-
enchido por força de lei. Um pro-
grama educativo e obrigatório, ge-
rado pela TVE, e um telejornal,
também compulsório, de feição in-
digetne. A TVS já foi até multa-
da por transgredir a portaria que
regula esse tipo de serviço público
em cada estação. Para escapar da
reincidência, passa este troço gra-
vado em São Paulo e feito como
um dever escolar de matéria exe-
crada. Dizem que os comentaristas
cariocas que ali aparecem para dis-
correr sobre coisas altamente re-
levantes como horóscopos, crimes
e futebol fazem todo o trabalho da
semana em apenas um dia. Dá pa-
ra sentir a atualização e o grau de
informações do noticioso.

No domingo, a estatística mu-
da porque a maratona do dono fi-
ca oito horas e mela no ar. Agora
também plena de desenhos estran-

MARIA, A
IGREJA E

AS OUTRAS
MÃES

geiros para que nenhum dependen-
te de dublagens possa reclamar.
São poucos os minutos dessas do-
ses, porém, se comparados aos jo-
gos, sorteios, júris e outros quadros
nacionais que compõem o muito
discutível arraial. Mas, sem entrar
nos méritos culturais da coisa, é
forçoso, e até engraçado, consta-
tar que com esta produção Silvio
Santos vem sendo campeão de au-
diência há muitos domingos no Rio.
As duas estações, 6 e 11, que exi-
bem seu programa, estão vencendo
a quase imbatível Globo por boa
margem. Conseqüência lógica da
má estratégia do canal 4 que en-
garrafou a tarde com superamigos
e super-heróis que cansam as cri-
ancas e nada interessam a seu pais
numa tarde desocupada. Assim, pa-
radoxalmente, quando fala, mesmo
mal, "português ao vivo", o con-
cessionário da TV Studios tem sua
maior audiência e pode veicular
seus anúncios — o que parece ser
a única coisa que lhe interessa —
a um enorme público.

Uma lição, entretanto, que ele
parece nao compreender no resto
da semana. Quando prefere pou-
co investimento, poucos emprega-
dos e quase nenhum público. Uma
situação já estável, sem nenhum
anúncio de que será alterada em
futuro próximo ou distante. E ain-
da há autoridade que acredite que
ele vá fazer, como outra vez obri-
ga a lei, uma programação regio-
nal quando instalar a TV Nova Fri-
burgo dentro de dois anos. Se até
agora não fez isso no competitivo
Rio de Janeiro, como acreditar que
mudará de comportamento quando
for senhor e dono do único canal
de uma cidade bem menos esperta
e ciosa de suas tradições? A bru-
xuleante esperança é sermos tam-
bém ruins de profecia.

Dom Marcos Barbosa

A fase em que nos encontra-
mos do ano lltúrgleo, a piedade
popular do mês de maio e um dia
que já se torna tradicional pro-
puseram-nos domingo passado uma
figura de mulher: a Mãe. Joãc
Paulo I causou escândalo ou pclt
menos surpresa aos jornalistas ao
segundo o Gênesis, ao Criador ho-
comparar Deus não apenas ao pai.
mas à mãe, Ora, não fazia mal»
que lembrar as palavras colocadas
por Isaías na boca do próprio
Deus: "Tal a mãe que consola o fl-
lho, assim vos consolarei. Deus.
segundo o Gênesis, ao criar o ho-
mem (isto é, a humanidade), o fez"homem e mulher", para que fosse
mais plenamente sua imagem. Pois
há no amor de Deus um toque
feminino e maternal, atestado aliás
por São João Evangelista na espís-
tola de domingo passado.

"Jamais me lembro de minha
máe. (escrevia alguém) sem sentir
de novo, como um suave calor, o que
no seu amor me parecia diferente
de todos. Mesmo quando, adoles-
cen/te, era levado a enfrentá-to e
contrazidê-Ia, causando-lhe mágoa
ou irritação, alguma coisa me dizia

. que uma parte dela própria, no
momento em que me parecia mais
contrária, tomava o meu partido e
desejava intensamente ver-me feliz
e satisfeito — e não mais tarde,
mas no mesmo Instante. Aquele lu-
gar secreto do seu coração, nada —
nem eu com minhas revoltas, nem
ela no auge da contrarledade —
poderia arrebatar-me. Esta maravl-
lhosa certeza, esta pacificadora
segurança me encantavam interior-
mente mesmo ao rebelar-me, e
levavam-mè em seguida, suavemen-
te, a pensar'e agir segundo o seu
desejo. Mais tarde, com a sensação
de ter, num imundo de aparências,
tocado alguma coisa de absoluto,
disse, muitas vezes, no meu íntimo,
que é assim que Deus deve amar-
nos, .que .o amor materno deve pa-
recor com a caridade divina. Pode-
mos ignorá-lo, feri-lo, obrlgárlo a
punir-nos; paciente, misericordioso
e fiel, ele nos invade e nos leva,
semirecuar ou desistir, ao encalço
do nosso bem. Jamais corremos o
risco de mos voltar em vão para es-
se amor: não porque o mereçamos,
mas porque somos filho". Sim, o
amor de Deus é assim materno e'
feminino, e quem o afirma é jus-
tamente o discípulo amado, que eu-
viu pullsar-no peito de Jesus o cora-
ção de Deus: "Filhinhos, se o nosso
coração vier a condenar-nos, tran-
quiUzemo-nos diante de Deus, pois
Deus é maior que o nosso coração.

Mas se contemplamos Deus
através de um coração materno e
feminino, como nãò poderíamos
mais facilmente contemplar a Igre-
ja, a Santa Mãe Igreja, através das
mães e de Maria? Porque a fase
do ano litúrgico em que estamos
nos convida a contemplar a Igreja,
que o livro dos Atos nos mostra
reunida no Cenáculo de Jerusalém,
num só coração e uma só alma, sob
o manto azul de Maria, que é a sua
miniatura e o seu esplendor, e a
Senhora deste mês de maio. E, se
Jesus nos disse no Evangelho de
domingo que ele é a videira, será
que não se refere antes a Igreja,
que deixa plantada aqui na terra,
esposa tirada do seu lado na cruz,
mãe de seus filhos fecundada pelo
Espírito Santo em Pentecostes, e à
qual já referia o Salmo 127: "Tua
esposa é a parreira fecunda / no
coração de casa?" E Jerusalém é a
casa, e seu coração o Cenáculo. Até
Paulo, que não conhecera Jesus e
é chamado a levar o Evangelho às
nações, faz questão de ir em busca
dos Doze, levado por Banabé. Ele
sabe que é preciso enxertar-se no
Cristo e que enxertar-se na videi-
ra que ele nos deixou, que não é
mais Israel, mas a Igreja com os
12 ramos dos Apóstolos, superando
as 12 tribos. Quando vemos apon-
tarem aqui e ali comunidades que
pretendem guiar-se apenas por
Cristo, que pretendem repudiar a
Santa Mãe que lhes foi dada a re-
ler segundo novas luzes o Evange-
lho que encontraram em seus joe-
lhos, como é belo vermos Paulo in-
do a Pedro para enxertar-se na
Igreja e, por ela, em Jesus! Paulo
subindo à Igreja-Mãe, acampada
em Jerusalém, como depois em Ro-
ma.

Uma feliz coincidência quis que
o domingo passado fosse 13 de
maio, dia não apenas de Nossa Se-
nhora de Fátima e Santa Maria
Mazarelo, terceira Auxiliadora de
Dom Bosco depois da Virgem e de
Mamãe Margarida, mas também de
outra rainha e mãe. Aquela a quem
José do Patrocínio chamou "loura
mãe dos cativos", pondo em risco o
trono paterno em breve derrubado,
não pôde conter os seus sentlmen-
tos. E, dona de casa a quem o Im-
pérlo fora entregue por alguns dias,
assinou para sempre a Abolição da
escravatura.

Contemplamos a Igreja, nossa
Mãe. Contemplemos Maria, Mãe da
Igreja. E peçamos-lhe pela Igreja
e por todas as mães do mundo,
ameaçadas pelo divórcio, pelo abor-
te • pelos bebês de proveta.
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SERVIÇOS E COMPRAS
Produtos naturais —
Na Cenário e Figurino,
um bom tratamento de
pele: uma linha completa
de produtos artesanais,
não alcrgênlcos,
vindos dc Belo Horizonte.
O creme contra celullte,
a água de flor de
laranjeiras e rosas e a
loção que prevlne queda
dos cabelos são
alguns exemplos desta
Unha, que tem o preço
máximo de Cr$ 150.
(R. Visconde de Plrajá, 82,
subsolo, loja 113).
Sapatos masculinos —
Na moda, e a bom preço,
os modelos fechados, ,
de camurça e forma de
bico mais fino, à venda na
Formoslnho, por Cr$ 890.
(R. Visconde de Plrajá,
106-A).
Nova ''boutique" — Depois
de abrir lojas na Tijuca
e em Ipanema, a
Andarella leva suas
sandálias e sapatlnhos de
camurça colorida
também para Copacabana,
inaugurando o novo
edifício com galeria da
esquina de Av.
Copacabana com a
R. Santa Clara.
Espumante — Lançado
pela Martinl e Rossi
o primeiro espumante
brasileiro, o vinho Astl
Spumante, elaborado
a partir de uvas Moscato,
nas cantinas da cidade
gaúcha de Garibaldl.
As uvas são trazidas em
pequenas mudas,
diretamente da Itália,
acondlclonadas em
câmaras a baixas

temperaturas, até o
momento de serem
transplantadas para o solo
de Garibaldl. Técnicas
especiais de fermentação
e tratamentos garantem
ao Astl Spumante a
conservação do aroma
e sabor característico das
uvas até o momento do

consumo.
Relógios — Os modelos
de pulso femininos e
masculinos são as
novidades da Casa Hermes,
de Paris. A pulseira é de
couro de foca ou lézard,
e o mostrador branco
ou preto traz os números
inclinados.

iGESTANTES
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\\ I WjkJ atual Para
l ™ gestantes.

Vestidos, calças, batas, etc.

Av. Copacabana, 1.066 Loja C

INGLÊS AOS SÁBADOS
AUDIO-VISUAL INTENSIVO

HORÁRIO 7 -10 -13 e 16 horas

< ^^

Pre*. Vargas, 509/16?'222-5921-224-4138
Largo do Machado, 29/317-265-5632-285-0530
Conde de Bonfim, 297/23-264-0740 -284-0842
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NÃO COBRAMOS TAXA DE MATRÍCULA
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LÚCIO ALVES
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MÚSICA BRASILEIRA AO VIVO
COM O SEXTETO VOCAL"VIVA VOZ"

. A partir das 21:00 hs- Reservas: 294.2915
Av; Gal, San Martin, esq.com Rainha Gúilhormina

ii— in , i ——J

:.::,...:j:.ii:iim^:i:s^ :m:m:ã:.:í
COMÉDIA DE MÁRIO FARIAS DRA5INI

ANDRÉ VILLON THÉRESAAMAYO MÁRIO BÀASINl
DIREÇÁO DECECILTHIRÍ Cenórioe Figurinos de Abel'Gornés#|

TEATRO. GLÓRIA Ingressos à venda;.
Reservas: 245-5527 e 245-5533

REALIZAÇÃO: J.A. AYER PRODUÇÕES

¦1 TEATRO. GLÓRIA Ingressos à vèridà;. • 
i^^Í^f3èÍ

H Reservas: 245-5527 e 245-5533 ^ST¦'K.fcf.V*- *r

^L ; REALIZAÇÃO: J.A. AYER PRODUÇÕES ^V^mZ y'':;:: j^MLtt

f\ Hi fiiflil RESTÀURAN;IES'
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... ) ;¦¦¦ : COZINHA INTERNACIONAL
CALDEIRÃO A mesma categoria e bom atendimento de sua filial na Rua do Ouvidor.

Pratosyinternacipnals, «petitoso» fruto do. mar, feijoada completa aos «á-
bados • Paella alia Valenciana aos domingos.' Também, no Solarium Bar, Sldney fftarzullo ao planee bebidas internacionais. R. Gen. Venancio Flores, 171..— Leblon. (294-2945).

MOLINO/DOM QUIJOTE — Delicias culinárias' Internacionais e. espanholas, buffet
frio (com mais da 22 variedades) e 5 prato» quentes

por apenas Cr$ 90,00 com café • «obremesa você encontra neste requintado restaurante. No anexo,
os cantores Valéria ¦ Ddé, além dos conjuntos de Luís Carlos e Jacaré. R. Bartolomeu Mitre, 450
(274-3549). •¦'..'..'

SERVIÇO A DOMICÍLSO.
GRANDE CHINA — A90ra' e5,e «ótico restaurante,chinêsxda Zona Sul é dotado de um

perfeito serviço de entrega a domicílio. Disquei 235-3157 e o seu
pedido chegará sem demora. Tudo é feito na base do moderno e rápido. Abre diariamente paraalmoço e jantar. Rua Siqueira Campos, 12.

HAMBURGERHOUSE
ROCK DREAMS CAFÉ — A.qui' você encon,r« os melhores sanduíches da Cidade. Todos

são acompanhados de saladas • molhos especiais. Prove tam-
bém os seus doces o sorvetes. Bebidas finas. Conforto, tranqüilidade, música «téreo • ar condido-
nado. Rua Almirante Pereira Guimarães, 79-A — leblon. Tel.i 287-9349.

ASJVrELHORES CARNES

GAÚCHA — A ,radlci°nal churrascaria de Laranjeiras, com seus salões totalmente refrigerados,
seu serviço impecável, propicia reuniões de amigos e parentes, além de ban-

queíes em qualquer época do ano, para almoço ou jantares. Giácomo toca o seu érgSo todas as
noites e no almoço aos domingos. Rua das Laranjeiras, 114. (245-2665/245-3185).

RODA VIVA — A íamllia ln,eira . P°da desfrutar d<! agradáveis momentos almoçando
ou |antando, nesta ampla e moderna churrascaria da Praia Vermelha. Per-feito atendimento e serviços de alta categoria. O conjunto de Waldir Calmon, a cantora Valéria • o

guitarrista Sérgio alegram o'ambiente. Av. Pasteur, 520. Tels.: 246-7205/266-6345.

COZINHA FRANCESA
O TECLADO/LeS TempIíerS — Plan°-bar e restaurante francês quatro estrelas. Noprimeiro, 

show com Marisa Gata Mansa ao som do
maestro Eduardo Prattes. Ainda Angela Suarez, Márcio José e teclados de Zé Maria. No segundo,
cardápio bem variado da culinária francesa. Av. Borges de Medeiros, 3.207 — Lagoa. Tel.: 266-1901.

COZINHA ITALIANA

BELLA ROMA — LEME — Esta ele9an,e P'*""» é a primeira na América do Sul a
contratar cozinheiros vindos diretamente da Itália e França.Massas e carnes também figuram no menu. Três ambientes, com ar condicionado central. Capa-cidade para 300 pessoas sentadas. Entrega a domicílio. Almoço e |antar. Av. Atlântica, 928. Pedi-dos: 275-2599.

COM SHOW

SOLARIS •— A ™i!i nova churras«ria da Cidade. A primeira a ter carne de boi confinado,
servindo churrasco personalizado. Abre diariamente para almoço e jantar. Às23:30h o musical "Brasil com S", com Vera Regina, Luís César, Sambacanas, mulatas e passistas. R.Humaita, 110. Tels.: 246-7858 e 286-9848.

OBAOBA — Sargentelli está muito satisfeito com o seu novo show: "Gandaia-80". Em cena,
as "Mwlatas 

que não Estão no Mapa", cantores, orquestra, projeção de slides, a
participação especial de Paulo Gracindo, declamando, cm gravação os versos do poema 

"Nega Fulô"
e muito mais. Rua Visconde de Pirajá, 499. (227-1289/287-6899).

CHURRASCÃO GAÚCHO  Um oxcele,nlc Pr°3r;>™ Para o sou fim de semana, esta
churrascaria. Não só por seus churrascos, que são sim-

plcsmente deliciosos, mas também pelo seu correto atendimento. Logo mais, a cantora Kátia Maria.
Amanhã Ângelo Máximo dando o seu recado. Av. Brasil, 6.505. Tels.: 230-4230/230-4605.

Esta jeçSo ó publicada todas ás 6as. • sábados. Dicas: 243-0862

Zózimo
Vista para'

o barco
Roberto Carlos acaba de se

tornar proprietário ãe dois
apartamentos em final de cons-
trução na Urca. Vai ocupar o
de cima, cedendo o outro parasua mãe, D Laura.

Explica-se a preferência pe-
Io local: da janela, é possívelao cantor contemplar seu barco
ancorado na enseada de Bota-
fogo.

¦ ¦

JANTAR DE
HOMENAGENS

Vera e João de Souza Campos
abriram anteontem sua bela co-
bertura do Leblon recebendo um
grupo numeroso de amigos para
um Jantar em homenagem ao Em-
baixador e Sra Hmar Penna Mari-
nho e Sr e Sra Eduardo Guinle.

Uma noite extremamente des-
contraída e agradável, engrande-
oida pela boa conversa e elegan-
cia das senhoras presentes, que
se distribuíram em mesinhas es-
palhadas pela sala, ornamentadas,
assim como a casa inteira, com ar-
ranjos de rosas e flores do campo.

O buffet, Irrepreensível, arma-
do na sala de jantar, tinha a as-
sinatura do chef Isidrô, que se es-
merou na apresentação dos pratos
sobretudo uma mousse de Coin-
treau, "a vedeta do jantar, todo
escoltado, antes, durante e depois,
por um excelente Moet et Chan-
don.

Entre os inúmeros presentes,
estavam o Embaixador e Sra Luis
Bastian Pinto, os Srs e Sras
Eduardo Oliermont de Brito, Jay-
me de 'Mârsillac, Roberto Andra-
de, Teófilo de Azeredo Santos,
Hildegardo Noronha, David Gui-
marães, Otávio Guinle, Jorge
Brando Barbosa, John, Lowndes,
José Eugênio de Macedo Soares,
Antônio Salgado, Roberto Rego,
Sérgio Magalhães.

Assim como a Condessa Pereira
Carneiro, as Sras Mercedes Miran-
da, Maria Cecília Geyer, Nenette
Weinschenk, Eveltna Chamma,
Ruth Cohn, Karla Sampaio, os Srs
Marcelo de Castello Branco, Antô-
nlo Trolsr, Luís Miranda Corrêa,
Eric Baumgarten e Jacques Hut-
chimger.

¦ ¦

Curso no Rio
Não .será surpresa se após a

temporada que cumprirá no Rio e
São Paulo, Maurice Béjart penha-
necer por'algum tempo aqui, sem
a sua companhia, para dar um cur-
so de bale,a bailarinos cariocas.

As negociações começaram, mas
o coreógrafo ainda não se decidiu.

Parece que ainda não se che-
gou à cifra pretendida.

Regina Lima Rocha,
tout court >'¦¦¦¦

O MAIOR
São Paulo será sede de 26 de maio a 30

de jvmho da 2a. Copa Internacional de Segu-
ros, reunindo 6Ú0 tenistas de, todo o país.,

Pelo número' de participantes, assim co-
mo pelo tempo de duração, a# promoção .já
tem reservadas as características de maior
acontecimento do tênis nacional este ano.

Aos vencedores — participam tenistas de
10 a 76 anos — serão atribuídos prêmios,, em
dinheiro e, mais importante, uma temporada
de aulas práticas • com o treinador Van der
Meer. ,-, , .

Bolas
pretas

Até a Sociedade Hípica Brasileira,
sempre tão liberal na apreciação das pro-
postas de candidatos a sócios, está ade-
rindo à política de bolas pretas.Sua mais recente vítima, alvejada
com três bolas pretas, é uma conhecida
figura do setor de construção. •

O QUE* SE* OUVE
Do total de discos vendidos no ano passa-

do no mundo Inteiro, 41,7% eram de- musica
rock.

. • A música disco ficou com 9%, atrás da
pop (13,1%) e da aountry (10,2%).

O fazzi representou uma parcela pequena
de 3,9%, mas conseguiu ainda vender mais
que a música clássica, responsável por ape-
nas 3,4%.

O MAIS CARO
Será entregue esta semana o carro mais

caro do mundo, encomendado pelo Rei Kha-
led, da Arábia Saudita, por 500 mil dólares.

É um Stutz Ceremonial conversível dota-
do de trono com elevador rotativo, branco e
com um motor que faz um quilômetro por
litro de gasolina.

Clássicos em FM
Todos osxlias. das 8 às 11 da noite.

Rádio JB FM 99,7 MHz
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Patrocínio da sua
CADERNETA DE POUPANÇA

Quem poupa conquista o que
avidatem de melhor.

Rádio JB FM 99,7 MHz

Pragmatismo é isso
O Governo se mostra condescendente, embora

nnda anuncie oficialmente, em relação à abertura
de um escritório da Organização para a Libertação
da Palestina (OLP) no Brasil.

Pelo ônus que esse tipo' de relacionamento pode
significar, a providência em outros tempos arre-
plarla de horror qualquer autoridade.

O Governo negou termlnantemente que a pre-
sença brasileira na reunião dos não alinhados em
Havana, em setembro, Implique uma aproximação
política com Cuba.

Pelo ônus que esse tipo de aproximação pode
significar, qualquer movimento nesse sentido ar-
repiou e continua a arrepiar de horror qualquer
autoridade.

• A OLP, ou o suporte árabe que a sustenta, tem
petróleo; Cuba, não.

FELIZ ANIVERSÁRIO
O jovem tenista

americano John McEn-
roe comemorou seu 20?' aniversário comme ü
faut: assumindo a lide-
rança da relação de jo-
gadores que mais di-
nhelro ganharam até
agora em 79.

Completou os 281
mil dólares (mais de
Cr$ 7 milhões), graças
a dois ou três títulos
importantes que con-
quistou, inclusive o Mas-
ters, em Nova Iorque,
além de outros menores,
superando Borg e Con-
nors.

Segundo Arthur
Ashe, vencido por ele

precisamente na final
do Masters, McEnroe já
se acredita o melhor
tenista do mundo, títu-
Io que, segundo seu
atual treinador, ó me-
xicano Tony Palafox,
será dele sem dúvida
daqui a mais um ano.

• Não é improvável,
aliás, que McEnroe ve-
nha a disputá-lo um
dia com outro McEn-
roe. Seu Irmão mais
moço, Patrick, está ho-
je classificado como o
sexto jogador do ram-
king americano de 12
anos. Com esta idade,
o McEnroe mais velho
nunca foi além da sé-
tima colocação.

¦ ¦ ¦
MISTÉRIO RODOVIÁRIO

Até hoje o DNER não sabe ainda qual a exten-
são real da- rede rodoviária pavimentada em todo
o país.

Em 78, quando realizou um levantamento inicial,
o órgão federal verificou que tinham sumido do
mapa 11 mil quilômetros de estradas.

O trabalho de medição ainda não acabou, mas
pelas contas já conferidas, computando informa-
ções recebidas dos Governos estaduais, municipais
e da própria esfera federal, já se sabe que o nú-
mero de quilômetros fantasmas cresceu. Só não
se sabe ainda para quanto.

PREFERÊNCIA
Não se chegou ainda

a uma conclusão quanto
ao pouso definitivo do
Xá da Pérsia e sua f ami-
lia.

Os assessores do Re-
za Pahlavi estão tentan-
do comprar uma ilha
nas Bahamas, com dois
quilômetros quadrados (o
dobro de Paquetá) para
ali instalar a residência
oficial do ex-Imperador
do Irã.

O fato é que até mea-
dos do mês que vem toda
a Família Imperial deve-
rá deixar Paradise Island
e, embora as negociações
estejam adiantadas, ain-
da não há nada de con-
creto em relação à posse
da ilha.

* * *
Os que ouviram Fa-

rah Diba a respeito do
futuro local de pouso
descobriram que a ex-
Imperatriz continua de
pé firme: ou Argentina
ou Brasil.

De preferência, o
Brasil.

MAIS
UM MÊS

Dois meses e três
dias depois da posse,
todas as repartições pú-
blicas da área federal
continuam a ostentar
em suas paredes o re-
trato oficial do Presi-
dente Geisel.

Como a lei deter mi-
na que o retrato só po-
de ser retirado quando
o do novo Presidente
for entron/zado, tudo
indica que as coisas
continuarão como estão
por mais algum .tempo.

A foto oficial do Ge-
neral Figueiredo ficou
pronta .mas não agia-
dou ao modelo. Foi fei-
ta com muita luz, ficou
esmaecida e com muito
brilho — a mesma coi-
sa, aliás, que ocorreu
com a primeira foto ti-
rada pelo ex-Presidente
Geisel.

Mais um mês e os
pregos das paredes te-
rão novos inquilinos.

¦ ¦ ¦

RODA-VIVA
O treinador e Sra Cláudio Coutinho deixaram

de se preocupar com as entradas para assistir ao
bale de Maurice Béjart. Luis Eduardo Guinle ofe-
receu-lhes dois lugares em seu camarote para o
espetáculo de estréia.

A Galeria Trevo estará mostrando a partir do
dia 23 os trabalhos de Fernando Coelho.

Leopoldo dl Mottola segue hoje para a Itália
por alguns dias. No roteiro, uma esticada até Mon-
te Cario para assistir ao grand prix em compa-
nhia de Rui Brandolinl.

Rodolfo Garcia tem tudo pronto para a aber-
tura, dia V> de junho, no Copa, do Salão de Anti-
quários, hoje um must do calendário oficial da ci-
dade.

Paula Barreto e Cláudio Adão de casamento
marcado para outubro. Por enquanto, procuram
apartamento.

O filme O Coronel e o Lobisomem, de Alcino
Diniz, baseado no romance de José Cândido de
Carvalho, estréia dia 4 de junho no Cincarte da
UFF em beneficio do Programa de Creches de
Celina Moreira Franco.

Está saindo Comes e Bebes — Ensaios de Culi-
nária e Gastronomia, de Guilherme Figueiredo.

Em seguida à apresentação de Luciano Pava-
rotti, o Sr Rubem Argollo reúne em casa um grupo
de amigos para souper.

Sylvia e Homero Vieira Perdigão e a Sra Van-
da Pamplona estão convidando para o casamento
dos filhos Lúcia e Lélio, amanhã, às 18h30m, no
mosteiro de São Bento.

O Women's Club do Rio de Janeiro comemora
seu jubileu de ouro promovendo dia 24 no restau-
rante Zur Katz um almoço-bridge-biriba beneficen-
te.

A discoteca New York City está promovendo a
partir do dia 29, em três etapas, o concurso Garo-
ta de Ipanema.

Fernanda e Zezito Colagrossi liderando ontem
uma grande mesa de amigos na Noite de Tango do
Canecão.

Zózimo Barrozo do Amaral
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Mea culpa
Viena — Dominique está. furiosa

pois soube por telefone que fiz dela
uma caricatura bastante cruel. A crô-
nica está vindo pelo correio. Como são
fofoqueiras os cariocas! Gastaram um
dinheirão para transmitirem por te-
lefone internacional uma noticia des-
sa ordem...

Bom, mas não esperem que me
justifique. Aliás, nem sei se tenho jus-
tificativa. Sei que tenho uma dor cru-
ciante por baixo do umbigo. Sei que
essa dor é destilada continuaãamente
por três ferimentos que palpitam na
parte superior do meu pancreas. Sei
que as pessoas geralmente dizem:

. "José Carlos está sofrendo do pan-
creas". Não ocorre a ninguém dizer:
"O pancreas do José Carlos está so-
frenão". No entanto, a segunda fór-
mula é a correta. Meu pancreas é um
órgão vivo, sensível; de seu aspecto e
desempenho, herdei algumas carac-
terísticas minhas, insubstituíveis; em

. sentido contrário, o meu jeito destru-
tivo de ir vivendo, ir levando a vida,

' ocasionou modificações no aspecto e
distúrbios no funcionamento do meu

, pancreas. Se o meu pancreas é, hoje,
. o que é, a responsabilidade é minha;

• se, portanto, devo justificar minha
conduta diante ãe alguém ou ãe algo,
é ao meu pancreas que devo esclare-
cimentos... Primeiro ele, depois Domi-

- nique e finalmente o resto do mundo.

A Deus, que me admoestava do-
, cemente, repliquei outro dia, rude e

desãenhoso, que não lhe havia pedido
para nascer. E meu pancreas? Acaso
teve opção? Com que direito a Natu-

¦ reza o jungiu ao corpo de um indiví-
duo não apenas incapaz de cuidar de
si mesmo, mas ãoiáo a ponto de inju-

: riar sistematicamente sua carnadura
por meio dos mais condenáveis exces-
sos, alguns ãos quais se acham mui
justamente incluíãos entre os Sete Pe-
eados Capitais? Nessas festas de dis-
sipação, entregou-se ele intrépiáo à
desenfreada lubriciãaãe e ao consumo
imoderado de álcoois; encheu os pul-' mões de fuligem, fumando milhares
de quilômetros de cigarros (e ainda
hoje é tabagista emérito, o pancreti-
no!). Muito bem, e o que é que o meu.
pancreas tem a ver com isso? Tratan-
ão-se de um órgão inocente, imacula-
do mesmo (o pancreas não nasce com
o estigma do Pecado Original), não
teria sido mais honrado encaixá-lo no
sistema digestivo de um atleta impe-
nitente?

Oh! Funestos pensamentos! Me
deixaram envenenado de remorso e

. vergonha. Esquecido ãe Dominique,
que de nariz encostado à vidraça con-
templa a árvore ésgalhaãa que é toda
a paisagem ãe Viena, corro furtiva-
mente aos meus guardados, pego nu-
ma sacola de lona uma radiografia
particularmente tocante...

Meu pancreas! Meu querido pan-
creas em retrato de corpo inteiro! Ou
melhor, num big-close. Coitadinho,
está inchado. Parece uma bola de fu-
tebol recheada ãe quiques. Bem lá no
cucuruto, apresenta três feriãas, co-
mo oriundas de pedraáas, três peque-
ninas crateras ensanguentaãas e la-
tejantes. E' dali que sai a famosa áor,
a qual imediatamente se alastra no
meu sistema nervoso, tornando im-
possível a meu corpo conservar-se em
qualquer posição. Me deito áe costas,
áe bruços, engatinho através da sa-
Ia, planto bananeira encostado à pa-
reáe, corro quaãradamente neste sa-
lão vienense antiquado, burguês, atu-
lhaão de sólidos móveis. Nada! A dor
não me ãeixa sossegaão. Sento e le-
vanto. Pulo e áesfaleço. Grito. Domi-
nique! Dominique!

— Sinto muito, mas não posso fa-
zer naãa por você — responde ela,
sem despregar o nariz da vidraça.

Desisto. Já desfalecião, emendo
num desmaio, caio num pesaãelo,
afunão numa alucinação, tropeço num
projeto de suicídio, me lanço nos bra-
ços de um plano de assassínios em
massa! Estou demente! Fora eu Aãolf
Hitler, manáaria toãos vocês para o
Inferno! Porque no Inferno ando eu
— «77i circunscrito inferno, invisível,
e neste ninguém me acompanha. No
auge áa dor, contemplo a foto do meu
pancreas e lhe sorrio apiedado. Ele
tem uma biografia, esse pancreas! Ele
viveu bastante! Ele se chama Crêcrê
d'Oliveira, e foi outrora um rapaz di-
reito, que tinha crédito na Exposição...

I>Ii/i
MAIICA <j)ui:
ARQUITETOS
VÃO VENIIKK
NA ÁFRICA

José Nêumane Pinto __

SAO 

Paulo — A partir da
semana que vem,' 10 mil
exemplares de um catálogo
de fotografias, mostrando

projetos arquitetônicos elaborados
por profissionais brasileiros, com-
textos em Inglês e português, se-'
rão distribuídos na África e na
América Latina. Dentro de três
meses, uma missão composta por
cinco arquitetos, e patrocinada
pelo Itamaratl, irá a Lagos, Nlgé-
ria, para Iniciar trabalho de cola-
boração cultural. O próximo pas»
so será a criação, ainda em Lagos,
de um escritório brasileiro de pia-
nejamento de arquitetura, cujas
atividades servirão para financiar
o projeto cultural.

O primeiro objetivo é a Nigé-
ria; depois, a África. Se o projeto
der certo, outros países do Tercei-
ro Mundo serão alcançados pelo
primeiro grande plano conjunto de
escritórios de arquitetura brosllei-
ros para a conquista de mercados
no exterior. Todas as terças-feiras,
os sete membros do conselho da
Associação Brasileira dos Escrito-
.rios de Arquitetura — Asbea — se
reúnem no sofisticado restaurante
Le Jacquet, na Zona Sul de São
Paulo, para ultimar a estratégia
que vem sendo elaborada desde a
criação da entidade, há três anos.
Afinal, além do relacionamento
desses escritórios com órgãos pú-
blicos, através de contratos e con-
corrênclas, a exportação de servi-
ços de planejamento é a principal
finalidade da Asbea.

Os proprietários dos 30 maio-
res escritórios de arquitetura do
Rio e de São Paulo, reuniram-se há
quase três anos, no Instituto dos
Arquitetos do Brasil, e elegeram o
ex-presidente da Empresa Munici-
pai de Urbanização — Emurb — de
São Paulo, arquiteto Alberto Bottl,
seu primeiro presidente, para ini-
ciar o planejamento, de uma ação
em conjunto destinada a exportar
a arquitetura brasileira para os
países do Terceiro Mundo. Ao mes-
mo tempo, vinha ao Brasil o reitor
da Universidade de Lagos, que, in-
teressado num programa de inter-
cambio cultural, foi apresentado
pela Itamarati à Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro — UFRJ

e à Universidade de São Paulo
USP. A Faculdade de Arquitetu-

ra e Urbanismo da USP, segundo
um de seus professores, o Sr Pau-
Io Bruna, também secretário do
conselho da Asbea, logo se mostrou
interessado no programa. Em con-
seqüência disso, vieram vários ni-
gerianos estudar no Brasil, entre
outros cursos, Arquitetura.

Mas o que os nigerianos, na
realidade, queriam mesmo era pro-
fessores de arquitetura brasileiros
para Lagos, o que não íoi possi-
vel, porque demandava um custo
com o qual a USP não queria ar-
car. A solução foi achada pela
AsBEA, que propôs a criação de
um escritório de arquitetura em
Lagos, em que trabalhariam os
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Edifício da IBM em São Paulo,
arquitetos Croce, Alflalo e Gasperini

professores brasileiros enviados pa-
ra a África, num projeto cultural
auitofinanciado. A AsBEA procurou
o Departamento de Promoção Cul-
tural do Itamarati, e seu diretor, o
embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, logo demonstrou grande in-
teresse. Resultado: assinou-se um
convênio de Serviços de Arquitetu-
ra e Urbanismo Brasil/Nigéria, reu-
nindo todas as partes e ainda a Se-
cretaria de Cooperação Econômica
e Técnica Internacional — SUBIN
— da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, e a
Financiadora de Estudos e Proje-
tos — FINEP — que entram com
o dinheiro.

Além desse convênio, que resul-
tara em treinamento prático e es-
tágios para estudantes e pOs-gra-
duados nigerianos nos escritórios
da AsBEA no Brasil e em Lagos,
asslnou-se outro, de Ensino e Pes-
quisa em Arquitetura e Urbanismo
Brasil/Nigéria, em que a Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
USP substitui a AsBEA junto aos
mesmos participantes do primeiro.
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Av. Paulista, desenho urbano,
projeto Rosa Grene Kliass

A cooperação será feita diretamen-
te com a Faculdade de Desenho
Ambiental da Universidade de La-
gos — FEDUL.

O ex-presidente da EMUB de
São Paulo e da AsBEA, arquiteto
Alberto Bottl, diz: "A arquitetura
brasileira tem renome internado-
nal, mas não tem condições de
concorrer com as dos paises desen-
volvidos, em termos de exportação
de serviços de planejamento, se
pensarmos em termos de escritórios
isolados, individuais. Nossos escri-
tórios, normalmente com uma equi-
pe de três a 10 arquitetos, são de
porte muito pequeno, em relação à
dimensão dos escritórios de arqui-
tetura de outros países do mundo.
A AsBEA dá condições de o arqui-
teto brasileiro por o pé no bonde,
até há pouco inacessível^para nós".

Oscar Niemeyer; segundo o
presidente da AsBEA, arquiteto
Roberto Aflalo, é uma exceção na
exportação da arquitetura brasi-
leira. "Mesmo assim, ele sempre
trabalha com estruturas de escri-
tórios locais, nas obras que fu

pelo mundo afora. No ramo do
planejamento não existe nenhum
caso positivo de exportação d*
serviços em larga escala, por bra-
sileiros. E esse setor ó tão impor-
tante que a exportação de servi-
ços dos Estados Unidos, por exem-
pio, dá mais dinheiro que todo o
Produto Nacional Bruto brasi-
leiro".

O arquiteto Alberto Bottl ex-
pllca que a exportação de proje-
tos arquitetônicos tem efeito mui-
tlpllcatlvo. "Iniciamos pela expor-
tação do projeto. Depois vão a
tecnologia e seus componentes. A
exportação continua normalmen-
te nos serviços áe engenharia e se
estende á venda de materiais de
construção. Na realidade, é um
iceberg: só se vêem 10%, mas de-
baixo dele estão 90%. Além disso,
há a venda da marca Brasil, que
é multo Importante. Só que é pre-
ciso vencer a barreira. Trabalhar
fora do Brasil é sempre um gran-
de desafio".

O professor Paulo Bruna diz:"A opção Nigéria é o primeiro tes-
te. A partir de nosso desempenho,
dos resultados, das dificuldades
que enfrentaremos, poderemos
orientar novas tentativas a serem
feitas em outros paises do mundo".
Roberto Aflalo fala na "ponta-de-
lança", da exportação de serviços
de planejamento arquitetônico. E
Alberto Bottl cita o exemplo de
um hotel no 'Paraguai: "O Brasil
vendeu a planta. Atrás do projeto
venderam-se elevadores e até ta-
petes. A possibilidade dr colocar
produtos num mercado para o qual
se exportaram serviços é muito
maior".

O Governo federal — princi-
palmente o Embaixador Paulo Tar-
so Flecha de Lima — acreditou
muito no projeto dos arquitetos
brasileiros. E vai custear durante
um ano, segundo Roberto Aflalo,
o escritório central a ser montado
em Lagos, na Nigéria, além de pa-
gar a viagem da missão, que de-
verá ir à África entre julho e agos-
to e será composta por três arqui-
tetos da AsBEA e dois da FAU. "O
escritório será o ponto de apoio.
Logicamente, os projetos contrata-
dos serão desenvolvidos aqui, mas
precisamente de gente para levan-
tamento de dados antes, e para
gerenciamento da operação depois
da elaboração do projeto arqulte-
tônico", o presidente da AsBEA.
Mas a criação do escritório vai de-
pender do resultado da missão dos
arquitetos da AsBEA e da FAU.

Tudo Isso começou com a par-
tlclpação dos escritórios brasileiros
de arquitetura em exposições inter-
nacionais em Teerã, Jedá e em
Lagos. Agora, o êxito depende do
acerto das previsões dos conselhei-
ros da AsBEA, que são otimistas:"Os arquitetos dos países desenvol-
vidos têm sempre soluções,que en-
volvem altos níveis tecnológicos,
irrealistas para paises do Terceiro
Mundo. Para a previsão de retira-
da de ar de uma sala, eles usam
máquinas poderosas, enquanto nós
somos obrigados a criar altematl-
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Teatro da Ópera de Belgrado,
projeto Jorge Wilheim

vas mais simples, mas não menos
eficientes, pois não dispomos de
condições tecnológicas para a uti-
llzaçáo excessiva de grandes ma-
qulnarlas. O Brasil tem uma larga
experiência em tecnologias inter-
medlárlas, o que pode ser multo
útil para os nigerianos, que têm
multo dinheiro por causa do pe-
tróleo, mas não têm uma grande
Infra-estrutura econômica", diz
Alberto Bottl.

O professor Paulo Bruna exem-
pliflca: "Os nigerianos estavam
precisando de uma máquina para
benetlclamento de mandioca. Os
ingleses dispõem de uma máquina
fantástica para isso. O sujeito põe
a mandioca dé um lado, e sal tu-
do já torrado e embalado do ou-
tro, sem qualquer contato manual.
Os industriais brasileiros nem dis-
punham de catálogos em inglês
com especificações técnicas. Mas
foi um industrial de Sorocaba quem
levou na máquina e a vendeu lá.
Por quê? Era uma máquina rústl-
ca, de fácil manipulação e conser-
vação pelos nigerianos, e 20 vezes
mais barata que a máquina ingle-
sa. No nosso caso, a maior dificul-
dade deles não é ter um engenhei-
ro de alto nível, mas de gente trel-
nada para gerenciar as obras em
seus canteiros. Eles, como nós, não
têm uma mão-de-obra qualificada,
e conosco têm até Identidades cli-
máticas e culturais",

Os arquitetos brasileiros não
querem Ir com o pacote pronto,
mas querem formar os nigerianos.
E é isso que torna os importadores
africanos simpáticos ao projeto de
exportação de arquitetura dos bra-
sileiros. "Nós não somos favoráveis
ao sistema de pacotes fechados"
dos países desenvolvidos, muito co-
mum inclusive aqui no Brasil. Mui-
tas multinacionais já cregam para
se instalar aqui com tudo pronto,
e nada fica para nós, arquitetos lo-
cais, Tanto não queremos isso, que
vamos levando junto um projeto
cultural de formação intensiva de
mão-de-obra", comenta o presidên-
te da Asbea, Roberto Aflalo.

O professor Paulo Bruna, que é
secretário do conselho da Asbea e
ensina na FAU da USP, acha isso
uma vantagem: "Temos condição
de diálogo e nosso programa é pa-
ra desenvolver a arquitetura aírl-
cana, só que isso será pago com ser-
viços de arquitetura do Brasil, pon-
to de partida para a entrada de
projetos e depois de produtos brasi-
leiro num mercado bom".'Podemos até fracassar no
projeto, porque é um programa-
piloto, e não temos ainda uma ex-
periêncla nesse tipo de exporta-
tação. Mas certamente aprende-
deremos, e a partir da Nigéria po-
deremos entrar em outros mer-
cados, corrigidos os erros, apara-
das as arestas dessa primeira in-
vestida no mercado internacional",
explica Alberto Bottl, do escrito-
rio Bottl Rubin Arquitetos Asso-
ciados.

O professor Paulo Bruna, da
Rino Levl Arquitetos Associados,
acha que logo estarão indo pro-
fissionais brasileiros dar aulas na
Universidade de Lagos e, quem sa-
be, na de Ife, na Nigéria, e tra-
balhar no escritório da Asbea na
África. "Qualquer trabalho de
grande porte pressupõe levanta-
mentos de dados, sondagens e um
acompanhamento permanente, in-
clusive o gerenciamento das obras.
Por isso precisamos ter gente lá,
enquanto, os escritórios aqui fa-
Bem o trabalho. Além disso, nlge-
rianos poderão estagiar nos 30 es-
crltórios associados à Asbea aqui
no Brasil".

O presidente da Asbea, Ro-
berto Aflalo, da Croce, Aflalo &
Gasperini Arquitetos, também é
otimista: "A grande vantagem que
temos na exportação de serviços
no ramo de planejamento é a
condição de adaptabildade à reall-
dade africana. Os profissionais
estrangeiros exigem muito luxo e
não conhecem os problemas da
mão-de-obra sem qualificação.
Nós conhecemos os candangos há
pelo menos 20 anos, não é mes-
mo?"

FESTIVAL DE CANNES I"NORMA RAE"
CANDIDATO

DE MARTIN RITT,
A PALMA DE OURO
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CANNES 

— Um dos mais
fortes candidatos à Pai-
ma de Ouro de Cannes
foi apresentado ontem

durante a oitava jornada do
Festival. Trata-se de Norma
Rae, produção norte-americana
de Martin Ritt sobre uma ex-
traordinária figura feminina
que ajuda a criar um sindicato
numa fábrica têxtil do Sul dos
Estados Unidos.

Martin Ritt é um diretor
que alterna filmes de puro di-
vertimento com outros em que,
sem deixar de ser comercial, as-
sume posições mais definidas.
Realizador irregular, Ritt de-
pende em larga margem da
qualidade dos roteiros sobre os
quais trabalha para fazer um

bom filme. Norma Rae tem sem
dúvida uma história de primei-
ra ordem, escrita por Irving Ra-
vetch e Harriet Frank Jr., du-
pia de autores que já colaborou
em outros filmes do diretor, co-
mo Hud, Hombre e Conrack.

O personagem principal é
Norma Rae, jovem operária, be-
Ia mas pouco instruida, inter-
prelada por Sally Field. Ela tra-
balha com o pai e a mãe na fá-
brica de tecidos que garante
emprego a toda a cidade e on-
de seus filhos seguramente tam-
bém trabalharão. Sua vida sen-
timental foi bastante agitada,
mas sempre dentro dos limites
da moral provinciana. Quando
surge na cidade um sindicalis-
ta para criar um sindicato den-

tro da fábrica (Ron Leibman),
Norma Rae se entrega total-
mente à campanha, apesar de
que seu segundo marido (Beau
Bridges) não se coloque muito
de acordo com a decisão. No fi-
nal, depois de uma série die
pressões e contrapressões, vio-
lências mais oú menos ocultas
e prisões, Norma Rae vê coroa-
dos seus esforços para instalai
o sindicato.

Na realidade, Norma Rae
é um tipo de filme não muito
freqüente na produção hollywo-
odiana, embora nos últimos
tempos este tipo de cinema
comprometido tenha obtido
êxito um pouco maior nos EUA,
como já ocorre há tempos na
produção européia. E', além
disso, um filme otimista, o que

realmente significa uma mu-
dança em relação a obras desse
gênero. Esplendidamente inter-
pretado — inclusive a nível de
extras — com a naturalidade
tão característica das produ-
ções americanas mais recentes,
Norma Rae tem excelente foto-
grafia de John Alonso e músi-
ca eficaz de David Shire.

Decepção total, contudo,
foi LTingorgo — O Engarrafa-
mento — de Luigi Coencini,
também mostrado ontem. Para
produzir o ambicioso filme, fo-
ram necessários capitais de
quatro países: Itália, França,
Espanha e Alemanha. Grande
parte desse dinheiro, imagina-
se, deve ter sido empregado pa-
ra pagar o elenco milionário

que inclui Alberto Sordi, Mar-
cello Mastroiani, Annie Girar-
dot, Fernando Rey, Angela Mo-
lina, Harry Baer e muitos ou-
tros.

Mesmo assim, atrapalhada
por uma superprodução em quecada história pararela é repre-
sentada por um ator famoso, a
ação do filme se resume a um
grande desfile de estrelas. Na
realidade, apenas Alberto Sor-
di consegue tirar partido de seu
papel que, de qualquer modo,

j pouco difere dos que já inter-
: pretou em outros filmes. L'In-
| gorgo conta a história de um
i imenso engarrafamento de trá-

fego que afeta toda a Itália e
: quem sabe — talvez toda a Eu-
j ropa.
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PREÇO DE HORTIGRANJEIRO
TAMBÉM
TEM
SEMANA ¦
DA CAÇA

Enfim, e felizmente
— para o consumi-
dor — uma semana
atípica, no que diz res-
peito aos preços dos
hortigranjeiros: as bai-
xas foram mais numero-
sas do que as altas. En-
tre estas, apenas duas
de maior peso: a do pre-

ço da vagem, que sal-
tou espetacularmente de
Cr$ 23,70 para Cr$
32,80, tornando-a ver-
dura de luxo, e a da co-
tação da batata-inglesa
da Cooperativa Agríco-
Ia de Cotia (de melhor
qualidade), que passou
de Cr$ 12,00 para Cr$

13,08, o quilo. As bai-
xas mais significativas
ficaram com o preço da
ervilha, que caiu de Cr$
42,00 para CrS 36,00;
da alface (queda de
Cr$ 9,00 para Cr$ .
6,50); e da cenoura,
que desceu de Cr$ 18,40
para Cr$ 16,90.

¦- I

DISCO BANHA SENDAS PEG-PAG | Boulevardl Carrefour
Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona j Zona 

Barra 
da

Nor*e Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul | Norte Tijuca
LATICÍNIOS

manteiga Itambé - 200g
iogurte Danone — polpa
iogurte Chambourcy — polpaCatupiry — 440g
Leite Longa Vida - Parmalat

SALGADOS

10,10
6)10
6,10

52,00
13,60

10,10
6,10
6,10

52,00
13,60

10,30
6,30
6,30

50,00
16,25

6,30
6,30

13,00

10,32
5,60
5,60

13,70

10,32
6,10
6,10

52,00
13,70

10,30
6,10
6,10

48,00
15,65

1.0,30
6,10
6,10

57,00
15,60

10,10
5,60
5,60

45,60
13,60

12,00
5,50
5,50

49,90
15,20

carne seca traseiro
toucinho paulista
lombo salgado
lingüiça fina

HORTIGRANJEIROS

78,00
45,00
62,00
98,00

88,00 92,90 92,90 88,00 88,00 85,00 88,00 88,00 115,00
45,00 44,60 44,60 48,00 48,80 46,00 55,00 45,00 52,00
68,00 68,80 68,80 69,50- 69,50 .87,00 83,80 68,00 85,00

105,00 99,70 72,80 75,40 87,00 92,00 84,00 109,00

ovos — tipo grande
marca

alface
tomate
cenoura
repolho (branco)
vagem
beringela
ervilha
chuchu
beterraba
pepino
abobrinha
cebola
alho — 200g
batata-inglesa

FRUTAS

JM0 18,40 20,00 18,40 18,40 18,40 18,50 f8~5Õ T8,40 ".7,40Aviirio S. C. Hs C«ml Ovonovo Cami Cami Aviário S. C. Caml Caml A. S. Criltóvão
4,00 3,80 4,50 4,50 - 4,00 6,50

15,00 15,00 20,00 16,90 19,00 17,50 18,90 18,90 15,00 16,30
14,00 14,00 15,80 , 15,80 15,50 15,50 16,00 14,00 14,00 16,90
3,00 3,00 6,00 2,30 4,00 4,00 3,00 4,00 5,40

16,00 16,00 18,80 ' 18,80 17,00 17,00 24,00 18,00 16,00 32,80
7,00 7,50 8,80 8,00 7,50 10,00 7,50 11,00

30,00 30,00 36,00 32,50 26,00 36,00 36,00 34,00 22,30
1,60 1,60 2,00 1,80 2,50 2,50 1,30 1,10 1,60 3,50

12,00 12,00 14,00 12,80 13,00 11,00 13,00 13,80 12,00 15,40
9,00 9,00 10,50 10,50 9,00 10,00 12,00 9,90 9,00 12,10
6,00 6,00 10,00 4,50 4,00 8,00 8,00 6,00 4,80

18,00 18,00 19,00 15,40 15,40 15,40 15,60 15,60 19,00 19,08
12,00 18,00 12,00 12,00 13,60 13,76 10,80 10,50 12,00 13,40
7,50 4,00 10,00 «9,20 6,00 10,25 3,25 3,50 6,50 13,08

H.B.T. pequena miúda H.B.T./Extr» H.B.T./Exlra miúda H.B.T. Bolinha Bolinha escovada CAC

limão
laranjaJlima
tangerina
banana prata
maça

6,00
11,00

13,00
25,00

6,00
10,00
12,00
13,00
25,00

9,00

16,00
26,00

5,90
8,50

12,55
26,00

CEREAIS

6,00
9,00

12,90
26,00

6,00
10,00

13,00
26,00

7,00

16,00
10,40
27,50

4,60
13,80

10,40

6,00
10,00
12,00
13,00
25,00

6,10
14,80

13,40
26,80

arroz
marca

feijão
tipo

creme milho Granfino - 500g
farinha de mesa Paty

12,10
Ouro negro

12,00
preto

12,10
Alazão
12,00
prelo

10,80 10,80

12,10
Dona Odeto¦12,50

preto

12,10
Los Pampas

12,50
prato

11,20 11,08

9,35
Gabriela

12,50
preto
4,95

10,90

9,35
Gabriel»
13,00
preto
4,95

10,90

12,10
Pirâmide

12,00
preto

10,35

12,10
Pag-Pag
12,00
preto
5,10

10,35

12,10
Alazão
12,00
preto

10,50

12,10
Brejeiro
11,00

preto
6,80

MASSAS
espaguete Adria — ovos
massinhas Piraquê
água e sal Tostines

CAFÉ E ALIMENTAÇÃO INFANTIL

11,80

9,60

11,80
5,60

11,80
4,90
9,65

11,80
5,60
9,65

11,80
5,60
9,80

11,80
5,60
9,80

11,80

9,80

11,80
5,20
9,80

11,80
4,95
8,35

10,45
4,30
8,50

Café Pele-solúvel - lOOg
Nescau — 500g
Geléia Ritter (potinhos)
creme arroz Colombo - viram.
Corn Flakes Kellogg's
Maizena - 500g

LATARIA

26,30 26,30 27,00 26,30 26,30 26,30 26,30 26,20 21,15 21,40
31,80 31,80 31,80 31,80 26,80 31,80 - 31,80 27,80 27,80
13,80 14,00 15,40 14,30 13,50 13,50 15,20 10,75
3/55 3,55 3,10 3,10 2,40 3,10 3,10 3,10 3,10

18,80 18,80 19,90 20,30 • 19,50 19,50 16,50 18,80 18,10
_8,40 - 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,35

azeite Carbonell - espanhol 72,00 72,00 62,45
óleo de soja Violeta _ _ _
ervilha e cenoura Jurema 13,30 13,30 13,50
salsicha Bordon - Viena - 200g 15,10 15,10 15^10
presuntada Wilson 32,10 32,10 25,00
extrato tomate Elefante - 370g — — _
sardinha 88 - 135g (comum) 10,40 10,00
marrom glacê Peixe 24,90 26,50
leite condensado — Moça 16,50 16,50 16*50
creme de leite Nestlé 19,50 19,50 19,50

SUCOS E BEBIDAS 
~~

62,45

13,30
15,10
24,80
15,30
9,15

29,15
16,50
18,50

58,50

10,00
12,15
22,85
15,50
9,50

24,90
14,55
17,25

13,30
15,10
22,85
15,50
9,50

24,90
16,50
19,50

13,00
14,40

15,50
9,10

15,10
16,95

13,00
14,40
22,50

9,10

15,10
16,95

53,30 57,50

10,00
13,95
21,45
15,50
10,20

15,25
17,70

10,00
13,00
21,80
15,50
10,35
25,25
14,95
16,90

suco de cajuMaguary 18,30 19,60 21,20 19,25 18,30 18,30 17,30 16,50 16,65 15,75
suco de uva Único - pequeno 14,80 16,90 13,75 — - - — 16,45 -
Coca-Cola (litro) 8,50 8,00 8,45 8,20 8,00 8,00 8,00 8,00 7,80 7,60
Cerveja Brahma Chopp 9,20 9,20 9,10 9,30 8,65 9,20 9,10 9,10 8,65
OUTROS ~~

leite de coco Socôco 15,40 14,40 ~ 15,00 14,60 14,50 14,50 14,40 14,50 11,80
catchup Etti 19,60 - - _ 18,30 -
vinagre vinho Peixe - 750 ml 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25
maionese Hellmann's - limão 23,10 23,00 22,60 . 23,10 23,10 18,70 16,80 18,20

i * A l-i r-•» A I" lll/*lrtir> " —^ "—" ¦— " ' ¦ —

detergente Minerva - 500 ml 12,30 12,30 11,50 11,50 11,90 11,50 11,25 10,25 10,20
sabão pó Spuma Floral 22,75 22,75 - 19,90 ,19,90 22,90 22,90 20,05 20,35
Vim Clorex - 300g 10,80 10,80 8,50 10,80 9,10 9,05 9,40 -
papel higiênico Scott - 2 rolos 11,30 12,00 12,30 11,30 11,20 9,40 8,85
BELEZA ——-
xampu Adorn - lOOml 23,60 21,85 21,30 21,30 21,00 21,00 23,00 23,30 21,85 -
pasta dental Gessy - lOOg 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 - 7,60 7,60
desodorante Mistral - 55 ml 11,50 12,30 12,95 11,25 10,95 10;95 11,40 10,80 11,50 -
sabonete Lux - Luxo - 90g 6,80 6^80 6,25 6,30 6,30 - 6,95 5,70 5,90

TOTAL 1 129,80 1 142,85 1 176,95 96U3^ ] 050,97 1 07ó,6lT~ 995,45 982JO TTÕ5TÕ5 J_145,Vl- 10 prod. - 9 prod. - 9 prod. - 1J prod. - | prod. - 5 prod. - 16 prod. - 16 prod. - 5 prõí ^~Í0~mii.no total de: no lotai de: no total de: no total de: no total de: no total de: no total de: no total de: no total de: no total de-

 106,10 125,25 114,60 247,35 134,35 109,00 232,10 259,55 71,65 141,10

* Etta petqulia < publicada todai ei eaxtat-felraa.

•a* - F°i,am Jpe.5.qu'"di?,.?ií li90!1?'" ;uP<"mfr."tlV: -?N,: R.i;coVCond? Í' Bon'inV ,5°; Casa» da Banha, Conde de Bonfim, 703; Sendas, Uruguai, 329; Peg.Pag, Haddoclc lobo,203; Boulevard, Maxwell 300. ZS: Disco, Voluntário, da Pátria, 224; Casa» da Banha, Voluntários da Pitria, 213; Sendas, Jc.í linhares, 345; Peg-Pao, Av. Copacabana, 493-Á; Carrefour S„.ra da Tijuca, Km o da Rto—Santos/Barra.ii|uca. Km 6 da Rto—Santos/Bai

O* artigos de preçci mate baixei, numa comparação entre oi supermercado! eitio em negrito.

Cartas
Padrões conhecidos

No dia 21 de abril de
1978, mudei de residência, da
Rua das Laranjeiras para a
Rua Dr Júlio Otonl. Pedi a
transferência do meu teleío-
ne, pois o prefixo 225 é o mes-
mo. Dez dias após, aproxima-
damente, rellgaram o apare-
lho, que ficou (funcionando.
No dia seguinte, estava mudo.
Depois de inúmeras reclama-
ções, em julho de 1078 um
funcionário da Telerj ligou ao
meu telefone um equlpamen-
to ohamado carrier — provi-
soriamente, segundo a Telerj.
Deixou na ocasião uma carta,
justificando a medida. Nela
estava escrito que, "tão logo
sanados os problemas que lm-
pediram a regularização nor-
mal de seu aparelho, será
providenciada a retirada do
equipamento especial e resta-
beleçida de imediato a liga-
ção dentro dos padrões esta-
belecidos pela empresa". Até
hoje a situação é esta: o te-
lefone funciona de 10 a 15
dias e enguiça durante um,
dois e até três meses, ficando
totalmente mudo. Alegam que
o defeito é do cabo e mais
nada. Nenhuma satisfação
por escrito. O equipamento
carrier continua na minha re-
sldência. Não foi retirado, mas
sei que está ativado. Nos pou-
cos períodos em que o telefo-
ne funciona, parece que a 11-
gação se faz combinada a um
cabo de outro assinante. En-
fim, uma bagunça total. As
conseqüências pessoais que
venho sofrendo há um ano,
com essa situação, são indes-
critíveis. Na rua em que mo-
ro, em Santa Teresa, não há
orelhões. A condução é longe
e moro apenas com dois fi-
lhos menores. Trabalho, au-
sento-me de casa deixando
sozinho meu filho de nove
anos. Trabalho deslocando-me
pela cidade, não posso comu-
nicar-me com meu filho, não
posso ter contato com minha

¦ mãe que mora longe, não te-
nho mais contatos com ami-
gos e parentes. Estou cansada
de reclamar pelo serviço
225-0103, sem nada obter. Ze-
ni Pinheiro — Rio de Janeiro.

¦ ¦ ¦
Em julho de 1976 adquiri

um telefone pelo Plano de
Expansão da Telerj pagando-
em 12 prestações mensais de
Cr$ 986, num total de Cr$ 11
mil 832. Tal quantia, se cor-
rigida pelo índice oficial de
inflação, representaria Cr$ 24
mil 859 atuais e, se acrescida
dos juros da caderneta de
poupança, Cr$ 30 mil aproxi-
madamente. Sucede que esse
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é o valor de mercado para
um telefone particular, com
Instalação e funcionamento
quase imediatos. (...) Não
satisfeita, entretanto, com
sua arapuca financeira, a Te-
lerj, no meu caso, conseguiu
superar-se: em outubro de
1978, após quase dois anos de
reclamações, Instalou pom-
posamente um aparelho, ri-
gorosamente mudo até hoje,
de número 248-6682. Seu ho-
mônimo, porém, funciona lm-
pávldo em uma privilegiada
residência na Praça da Ban-
deira cujo morador, confor-
me apurei depois, tem a fe-
licidade de privar da intimi-
dade de um dos Inúmeros dl-
retores da empresa. Sérgio
Pace — Rio de Janeiro.'

¦ ¦
Há três anos que meu te-

lefone está ligado ao de outro
assinante, não adiantando as
reclamações que foram feitas.
Agora, porém, a coisa piorou.
Depois de ficar cerca de um
mês com o aparelho mudo, a
Telerj decidiu colocá-lo em
ação. Não durou o benefício
mais do que uma semana. Es-
tá mudo novamente. Alberto
Ribeiro Lamego — Rio de Ja-
neiro.

¦ ¦
Em entrevista ao JOR-

NAL DO BRASIL (1/5/79)
sobre o que tenclona à fren-
te da Telerj, o Coronel Nél-
son Souto afirmou: "Não
venderemos telefones que
não possamos instalar no
prazo proposto ao compra-
dor". Em nome dos morado-
res do Conjunto Residencial
Roberto Silveira, Centro, em
Duque de Caxias, venho
alertar-lhe para o seguinte
fato: estamos com os nossos
telefones comprados há mais
de oito anos, e atada não li-
gados, restando só promessas
por parte da Telerj quanto à
ligação dos aparelhos. Solicl-

to o apoio do presidente da
Telerj na certeza de sua pos- .
slbllldade de nos tirar dessa
situação (...). Ricardo Go- :
mes da Silva — Rio do Ja-
neiro.

¦ ¦
Moradores do Conjunto

Habitacional Roberto Silvei-
ra, em Duque de Caxias, Cen- ;.
tro, apelamos ao bom senso
dos responsáveis pela Insta-
lação de telefones. Compra-;
mos os nossos em 1971 e, mes- í
mo cumpridas as exigências ;
da Telerj, ainda não foram l
instalados. O último prazo;
dado pela Telerj-Nova Igua-;
çu não ligar nossos telefones.
expirou em março último.••
Sady Pinto Ribeiro — Duque •'
de Caxias (RJ).

¦ ¦ '
(...) Manifestar minha i

indignação diante de uma i
propaganda da Telerj que vi"
em um dos seus carros, onde jdizia: "Ainda temos telefonei
para quem. não tem". Isso pa-,-i
rece piada, uma vez que estou 

'•'
no Plano de Expansão da Te- '¦
lerj há quatro anos, com o}
carne totalmente pago há um :
ano, e até hoje não recebi}
qualquer notícia a respeito da ;'
instalação e ligação do apare- t
lho. (...) Marcos Schafer íãaj
Azevedo — Rio de Janeiro.

¦ ¦
Leio que a presidência da;

Telerj se dispõe a ouvir as j
queixas através do gabinete;
da presidência. Em dezembro-
do ano passado paguei lnte-'
gralmente, na Telerj, o preço "
de um telefone, com a pro-.
messa de receber o aparelho,
antes do carnaval deste ano. j
Posso adiantar que no meu
endereço já existiu telefono
instalado, sinal de que há
cabo e linha para que o meu
possa ser entregue logo, não
se justificando tanta demora.
Agostinho Fernandes Rodri-
gues — Rio de Janeiro.

"Cavalheiros"
do Sul

No dia 30 de novembro
de 1974, meu marido entrou
para o Montepio da Família
Médica Brasileira. Propunha-
se a pagar durante 10 anos o
que lhe era atribuído no Pia-
no D 4, mensalidades reajus-
táveis anualmente, para usu-
fruir uma renda mensal vi-
talícia. Depois de pagas 30
mensalidades de Cr$ 260, cor-
respondentes a dois carnes,
nunca mais recebemos ou-
tro para pagar. Já escreve-
mos cartas e não recebemos
respostas. A quem apelar? A
quem recorrer? Agora, nova-
mente, voltamos a ser pro-
curados por um representan-
te da Caixa de Aposentadoria
e Pensão dos Profissionais Li-
berais Universitários do Bra-
sll. O mais engraçado de tudo
isso é que todas só têm sede
em Porto Alegre. Levam dl-
zendo no rádio, jornais e te-
levisão que o brasileiro é aco-
modado, não reclama de seus
direitos, só sabe gemer e não
sabe agir.

Multo bem. Agir como?
Cabe aos órgãos governamen-

tais proibir, punir, zelar pela
segurança do povo. Como elas
tiram licença? Quem as fis-
callza? A quem reclamar? Pe-
ço a quem, como nós, se sin-
ta e prove que foi lesado, pa-
ra unidos contratarmos ad-
vogados e iniciarmos uma
ação criminal contra esses
cavalheiros, que devem e pre-
cisam ser punidos. Fernanda
Tinoco do Amaral — Rio de
Janeiro. .

Carnes
supérfluos

Gostaria de perguntar à
Caixa Econômica Federal por
que, ao receber os três car-
nês referentes às prestações
a pagar pelo imóvel financia-
do pelo Sistema Financeiro
da Habitação, recebo junto
um carne referente ao mês
já vencido e previamente pa-
go. Essa duplicidade de car-
nês em relação aos últimos
meses de cada trimestre se-
ria aceitável, se a lmportan-
cia a ser paga não fosse me-
nor do que a constante no re-
cibo já pago. Quando isso
ocorreu pela primeira vez, fui
à Caixa- saber como deveria

proceder e me disseram que
jogasse fora o recibo atual,
caso já houvesse pago o an-
terior. Agora, desejaria sa-
ber: se é para ser jogado fo-
ra, por que enviar? Devo
aguardar o novo carne, para
pagar menos? Caso assim
proceda (pois ao recebê-lo o
mês já venceu), pagarei mui-.
ta? Além das dúvidas acima !
suscitadas, ficam ainda no es- !
pinto do usuário a sensação
de frustração por ter pago a,
mais e a má impressão em |
relação àquela conceituada
instituição. Milton Gouveia —
Rio de Janeiro.

Armadilha
antiga

Ao ler no JORNAL DO
BRASIL a reclamação de
Dulce Arruda dos Santos con-
tra a empresa Rijetur (Rio de
Janeiro Empreendimentos Tu-
rísticos SA), fiquei Indigna-
da, pois há três anos o mes-
mo ocorreu comigo. Fui vítl-
ma da mesma armadilha e do
mesmo expediente desonesto
da empresa (...). Creio que
são muitas as vítimas (...).
Vera Suzigan — Rio de Ja-
neiro.

Atendimento improvável
Recebi dia 6/4/79 carta do

senhor chefe do Dacon aten-
dendo parcialmente as recla-
mações que fiz em carta publi-
cada no JB de 16/3/79 a res-
peito de dividendos de n"? 144
do Banco do Brasil. Embora
demonstrando falhas no aten-
dimento aos acionistas do
Banco do Brasil, a situação
só ficou parcialmente resol-
vida, conforme documentos
em meu poder. Até 16h do dia
6/4/79, quando estive na
agênca Penha do Banco do
Brasil, não havia cheque com
pagamento de dividendos de
números 144 e 145 de meus
filhos menores, portadores
das inscrições 257.227-3 e
257.250-8. Se o Sr Délio Brito
(chefe do Dacon, signatário
da carta datada de 2/4/79)
souber que o último pedido
de reconfirmação dos dados
cadastrais dos meninos foi
feito em 10/1/79, vai argu-
mentar milhões de coisas e
tentar provar que o atendi-
mento aos acionistas minori-

tárlos do Banco do Brasil está
maravilhoso. E logo no tão
falado e cantado Ano Um da
Criança Brasileira é que meus
filhos, crianças brasileiras, re-
cebem este tratamento cari-
nhoso do Dppartamento de
Acionistas do Banco do Bra-
sil. Quando virão os dividen-
dos n.°s 144 e 145 dos meni-
nos? Virão com juros? Jorge
Cardoso Branco — Rio de Ja-

Há mais ou menos três
anos, o Banco do Brasil pa-
gava os dividendos de suas
ações mediante a apresenta-
ção dos cupons das ações ao
portador, sendo os referentes
às nominativas pagos junta-
mente com os primeiros. Pos-
suo algumas ações dos dois
tipos, e recebia os dividendos
juntos, na mesma data, de
uma só vez.

Agora, o pagamento dos
dividendos referentes às ações
ao portador é feito imediata-
mente à apresentação dos

oupons, e o referente às no-
minativas através de cheques:
remetidos ao acionista, não
sei se pelo correio ou outro
meio qualquer. Nunca recebi
o cheque a mim remetido, e;
só tenho recebido esses divl-
dendos depois de decorridos
de três a quatro meses da
emissão desse cheque, que
nunca me chega às mãos.
Sempre que reclamo por es-
crito o pagamento dos divl-
dendos, reafirmo junto ao
Banco meu endereço, onde
resido há mais de 30 anos.

Os dividendos referentes
ao 2.° semestre de 1978 ainda
não me foram pagos e, se-
gundo informações do DASEG
— Rua Barão de Francisco —
os cheques foram emitidos em
22 de janeiro de 1979, donde
se conclui que só os receberei
depois de decorridos 90 dias
(validade do cheque) e mais
ou menos 45 dias, tempo ne-
cessário ao Banco para ave-
riguações. Antônio Liberalino
de Moraes — Rio de Janeiro.
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Carlos Alberto L. Andrade

A 

partir de 15 de setembro próximo, du-rante nove dias, a Filatelia brasileira es-tara vivendo um dos seus momentos maisimportantes, com a realização simultânea,nos salões do Hotel Nacional no Rio de Janeiro(RJ), de duas mostras internacionais, reunidas sobo título geral dè Brasiliana 79.
O empreendimento conta com o patrocínio fl-nanceiro da Empresa Brasileira de Correios e Telé-

grafos (ECT) e Integra a programação oficial demostras da FIP (Federação Internacional de Fila-tella) e da FIAF (Federação Interamericana de Fi-latelia), compreendendo as apresentações. temátl-cas e clássica da 3a. Exposição Mundial de FllatellaTemática e Ia. Exposição Interamericana de Fila-tella Clássica.
A Comissão Organizadora da Brasiliana 79 éIntegrada por Hugo Fraccaroll (presidente dehonra);, General Èuclydes Pontes — presidente(presidente da FEBRAF); Francisco V. .Crestana —

vice-presidente; Heitor Fenício — comissário-geral
(Caixa Postal 30 396 — 01000 — São Paulo — SP);Laís Scuotto — secretário-geral, e Henrique Ferrei-ra de Macedo — tesoureiro-geral.

A Comissão Organizadora vem mantendo um
plantão de Informações em São Paulo, com o co-mlssário-geral e na Asséssoria Fllatélica da Direto-ria Regional do Rio de Janeiro, no Paço Imperial,na Praça 15 de Novembro, com D Cloris Leda Nas-cimento.

Além. da reserva de 100 apartamentos do pró-prlo Hotel Nacional, a Comissão Organizadora vemapressando o preparo de cerca de 1 mil 500 vltri-nas (quadros de dupla face) para a mostra das co-leções participantes que deverão contar com doissalões do hotel, com cerca de 3 mil m2 cada um.No primeiro desses salões serão expostos os selos eno outro deverão ser montados 250 stands de 2x3e 3x3m para utilização por comerciantes interna-cionais de selos.
Em outra dependência do Hotel Nacional deve-rá ser realizada a Bolsa Filatélica Internacional,

órgão destinado à troca de material filatélico e que,
pela primeira vez se realiza na América Latina.

De acordo.com informações divulgadas pelaAsséssoria Filatélica da presidência da ECT, as me-dalhas destinadas às coleções premiadas já forammandadas cunhar pela Casa da Moeda e serão duasas séries de medalhas: ouro de módulo grande, ou-ro de módulo menor, vermeil, prata, bronze pratea-do e bronze. Além das medalhas serão dados aos
ganhadores dos grandes prêmios objetos gravadosem ouro, também já encomendados a uma joalhe-ria. ...

Entre as novidades que serão utilizadas pelaECT durante a Brasiliana 79 está a utilização deum carimbo comemorativo diferente para cada um
dos nove dias de duração do evento; até o dia 23,
destacando as seguintes riomenagens: Brasiliana
79, Dia do FIP, Dia da FIAF, Dia do Comércio Fi-
laitélico, Dia da Fflátélia Clássica e Temática, Dia
dos Correios, Dia -da Divulgação Filatélica, Dia daFEBRAF e Dia da UFU.

PICOTES & FILIGRANAS

A Rede Ferroviária Federal editou no ano pas-sado e está distribuindo às pessoas interessadas,uma das mais perfeitas publicações sobre filatelia
já lançadas no Brasil. A publicação, impressa emoffset, sobre papel cuchê em bem cuidado trabalhode edição, é dedicada à História das Ferrovias Atra-vés dos Selos. São 24 páginas que tratam os maisrepresentativos'selos já emitidos, tendo por temaa estrada de ferro.
•' A Administração Postal das Nações Unidas edi-tou este ano o seu Catálogo dos Selos emitido pelaentidade, compreendendo todos os lançamentos ve-riflcados de 1951 até 1978. No Brasil, o catálogo,cujo preço é de 95 cents de dólar, pode ser pedidoao Sr Adalberto Marcus — Rua Barão de Itapeti-ninga, 262 — salas 313/314 — 01042 — São Paulo —
SP.

Os leitores Saturnino da Silva (Tijuca — Rio deJaneiro) e Augusto Andrés de Rialba (Jardim Pau-lista — São Paulo) complementam as informaçõessobre as omissões nas homenagens filatélicas brasi-
leiras, destacando que neste ano se comemora ocentenário de nascimento de Carlos Chagas e o ses-
qüicentenário do nascimento de José de Alencar.
O senhor André estranha também "o silêncio do
presidente da ECT, tão pronto em responder às tírí-
ticas que são feitas à empresa". NR — O engenhei-
ro Advaldo Botto de Barros, presidente da ECT,
mantém o melhor relacionamento com o jornalis-mo filatélico brasileiro e a ausência de um comen-
tário do presidente da Empresa de.Correios e Te-
légrafos se deve, certamente, à colocação das crítl-
cas veiculadas em nossa matéria e que visavamapenas a orientação futura da Comissão Filatélica
Nacional, não se dirigindo à direção do órgão.

Com a entrada em operação em agosto próximode Central de Triagem pelo Sistema ótico, do Rio
de Janeiro, à ECT poderia se utilizar de idéia ado-
tada pelos Correios do Canadá e que vem surtindo
o maior efeito naquele país. Trata-se da emissão de
um selo que lembre a essencialidade do uso nos en-
velopes do Código de Endereçamentp Postal. Esse
selo poderia ter o valor facial de, por exemplo, CrS
0,70, o que complementaria a tarifa atualmente em
vigor,' permitindo a utilização de milhares de selos
emitidos com a tarifa anterior (Cr$ 1,80) ainda dis-
poníveis nas agências da ECT.

O» sexos da série Artes Plásticas, programados
para emissão no mês de maio em curso, ainda não
tinham, no início da semana passada, uma data
prevista para sua circulação. Esses selos serão dedi-
cados aos chafarizes da Praça Maciel Pinheiro, em
Recife (PE), de Marília, em Ouro Preto (MG) e do
Mestre Valentln, no Rio de Janeiro.

Os Correios da Holanda emitiram quatro selos
na série Música e Vitrais com sobretaxa em favor
de instituições que trabalham no setor social e cul-
tural. Dois deles retratam um fragmento de parti-
tura e um concerto de coral, e os outros dois os vi-
trais Maria e Rompido o Cerco de Leiden, da Igreja
São João em Gouda.
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

-, PROBLEMA N.° 23 Morus (6)

A-r 
r\ ... 12. pigmento corante da urina consisto o Logogrifo «m

J» \J ' • ave W) (8) encontrar-se determinado vo-
2. berro (4) 13. que diz respeito a urocrasia cábuto, cujai cqnsoantei já
3. cálculo UrináriO (7) (10) estão inscritas no quadro' ' 
4. curare (6) 14. que queima (7) «i™ At> lado,< * dlrei,a< *

I | 5. dar upas (4) 15.. que tem cabelos crespos (8) ^» 
um» relação d. 20

1:1 Hl t j j • ií\ u 1 x- . . . ,_ conceitos, devendo ser en-¦ ¦ 6. deKradetro (6) r fj. relativo à utopia (7) cbntrado um ,lnônimo para
I U 7. exame de urina (9) 17. terminar <7) cada um, com o número de
m, M 8. frisão (4) 18. trajar (4) letras entre parênteses, •
^^g0r 9. hora final da vida (7) 19. urocrasia (9) todos começados pela le-

10. olmo (4) 20. vantajoso (4) tra inicial da palavra-cha-
11. país imaginado por Tomas Palavra-chave: 16 letras ve\A> le,ras de todos °5

sinônimos estão contidos

0r\ 
Solusões do problema n.» 22: Palavra-chave: NARCOTIZANTE. Parciais: nitrato, no termo encoberto, e res-

V/ nactar, nênis, natento, nacar, nazareno, nanar, noire, norte, nona, noz, nectário, . peitando-se as letras repe-
"¦^^^"¦¦^¦¦¦"¦¦•^^«"¦^"^¦"«J nica, nacarino, nlceno, nazi, nariz, nanico, neto, notar. tidas.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS: 1 — diz-se di segunda fass
do desenvolvimento sexual da criança,. fase
que se estende durante o segundo • ter-
ceiro ano, e caracterizada pela transforma-
ção das vias de excreção em zonas eróge-
nas. 10 — fazei convergir para um s6 fim.
11 — espora de aço que se põe nos gaios
para a rinha, Intervalo entre os dentes do
pente do tear. 12 — (ant.) fazer. 13 — sim-
bolo do amerício. 14 — de maneira ne-
nhuma. 16 — mama de vaca ou de outra fê-
mea de animal. 18 — variedade de canha-
mo, cujas folhas e flores se usam como
narcótico o produzem sensações semelhantes
às provocadas pelo ópio. 22 — desinência
tônica do infrnitivo dos verbos da segunda
conjugação. 23 — perturbação que provoca
o tremor de uma ou ambas as pálpebras.

24 — cabo fino e velho, usado para seir-
viços eventuais de menor importância, cabo
de meia polegada de bitola. 26 — interjel-
ção de ameaça, incredulidade. 27 — numa
cidade, vila, etc, qualquer logradouro pú-
blico ou outro lugar que não seja casa de
residência, local de trabalho, etc. 28 — qua-
dratim, no sistema anglo-norte-americano. 29
— associações de caráter religioso, uniões ou
intimidades fraternais. 31 — epíteto que os
chineses acrescentam ao nome dos deuses
principais. 32 — pequeno texto que sai na
primeira página, com o fim de chamar a
atenção para a matéria publicada em pá.
gina interna, e que é um resumo dessa ma-
teria. 33 — (ant.) dor. 34 — que vivem no
desterro.

VERTICAIS: 1 — a diferença a mais entre a
receita e a despesa. 2 — ave cuculiforme
caracterizada por ter bico forte, comprimido
lateralmente, cauda longa e mole, anum.'3 — a lua, a prata. 4 — árvore européia da
família das Taxáceas, de folhas sempre ver-
des. 5 — forma de transação em que a mer-
cadoria é posta no lugar de destino por pre-
ço que inclui o custo, o seguro e o frete.
6 — perfuração redonda nas rodas do carro
de bois. 7 — espécie de bolo que os nahm-
biquaras prepa-am com um tatu moquea-
do, triturado em pilão e misturado com fa-
rinha de mandioca. 8 — nada, coisa nenhu-
nia. 9 — fecro que sa embebe no vão éè

fêmea « sobre o qual se move a porta oü
a janela. 13 — imitação grosseira ou ridí*
cuia, paródia. 15 — manjeronado-campo.
17 — atordoadas, zonzas. 19 — animal cam!-
voro da família dos mustélidas. 20 —i fruto
do abrunheiro, abrunho. 21 — sulcar com
arado. 25 — sessões de catimbau ou feiti-
caria, estrados de madeira, pentagonais, que
constituem a parte principal dos carros de
bois. 30 — elemento de composição usado
em Química, prefixado ou sufixado, para
indicar * presença de amônia ou amonía-
co. Léxicos: Melhoramentos, Aurélio • Casa-
novas.
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HORIZONTAIS — refil, ente, água, amear, qui, tapume,
um, pelar, sal, cali, trol, mal, nacar, re, suedes, mar, me-
tal, pali, oratório. VERTICAIS — raquitismo, egum, fui,
ia, empacar, neural, tam, eremiterio, aal, tel, paladar, so-

neto, mas, cela, raÜ, ue, mar, po.

Correspondência e remessa de livros a revistas para:
Rua das Palmeiras, 57, apto. 4 — Botafogo — CEP 22.270.

JEAN PCRRIKR

Aries (21 da março - 20 da abril)

Finanças: Período construtivo com Júpiter em slx-
Hl. Estude bem uma nova proposta. Ela provável-
mente lhe permitirá melhorar a sua situação. Amor:
Não tenha dois amores ao mosmo tempo, pois vo-
cê sairá perdendo. Saiba escolher. Procure por seus
amigos. Harmonia com sous familiares. Saúda: Óll-
ma resistência física. Você dove fazer loga. Pes-
soai: Organize melhor seu tempo, não assuma mui-
tos comprpmlssos.

Touro (21 de abril - 20 de maio)

Finanças: O plano profissional será excelente com
Saturno bem-lnfluendado. Você pode comprar ou
vender uma casa. Viagens favorecidas. Amor: Dia
repleto de alegrias, com Vênus bem-lnfluenclado.
Procure se Interessar mais pelos problema» da pes-
soa amacfa. Você poderá receber uma carta h< mui-
to esperada. Saúde: Cuidado, se você guiar, risco ds
acidente. Pessoal: Uma reação violenta mostrará que
você está errado (a).

Gêmeos (21 de maio — 21 de junho)
Finanças: Plano financeiro excelente, você pode |o-
gar na Loteria. Cuidado com sua intuição no plano
profissional. Estudos e viagens favorecidas. Amor:
Não faça confidencias. Seus filhos e sua família
não estarão da acordo com você. Saúde: Excelente.
Grande forma física. Tome vitaminas C. Pessoal:
Ponha em dia a sua correspondência « seus do-
cumentos.

Câncer (22 de junho — 22 de julho)

Finanças: Você deve tomar importantes decisões no
plano profissional. Se quiser, pode mudar de em-
prego. Prudência no setor financeiro. Amor: Clima
de ternura, de confiança. Você deve fazer projetos
com a pessoa amada. Harmonia com sua família.
Saúda: Irritabilidade e nervosismo, loga e massa-
gens benéficos. Pessoal: A sua situação depende ex-
clusivamente de sua boa vontade.

Leão (23 de julho — 22 de agosto)

Finanças: Seja muito prudente no plano financeiro.
Evite as despesas. Não jogue na Loteria. Os repre-
sentantes serão favorecidos. Amor: Não deixe esca-
par uma boa oportunidade, apesar de Vênus estar
neutro. Procure resolver seus problemas familiares.
Saúde: Você deve praticar esporte para manter a
sua forma. Pessoal: Coloque flores na sua casa.

Virgem (23 de agosto — 22 de setembro)

Finanças: Trabalhe o mais que você puder para ten-
tar recuperar um negócio. Não deixe escapar uma
boa oportunidade. Amor: Você dificilmente escapa-
rá de uma -separação com a pessoa amada. Pro-
cure ser extremamente diplomata. Saúde: Controla
o seu nervosismo e sua impulsividade. Não tome ex-
citantes. Pessoal: Você deve dedicar mais tempo
a seus amigos.

Balança (23 de setembro — 23 de out.)

Finanças: Você não deve hesitar. Siga as suas idéias
e modifique seus métodos de trabalho. Dia bené-
fico para as solicitações, estudos e para procurar
um novo emprego. Amor: Apenas os amores sin-
ceros serão favorecidos. Não procure por aventu-
ras, pois terá aborrecimentos. Discussões no seu
lar. Saúde: Cuide de seu fígado. Não abuse de con-
dimentos. Pessoal: Seja mais audacioso (a).

Escorpião (24 de outubro — 21 de nov.)

Finanças: Seja prudente, porque este dia será mar-
cado por contratempos no plano financeiro. O setor
profissional será bem-lnfluenciado. Associações fa-
vorecidas. Amor: Este dia será benéfico. O plano
da amizade lhe dará muitas alegrias. Você deve
fazer projetos. Bom clima em família. Saúde: Boa
forma. Cuidado, apenas, com suas dores de cabeça.
Pessoal: Um escândalo poderá comprometer a sua
situação.

Sagitário (22 de nov. — 21 de dez.)

Finanças: Assuma as suas responsabilidades e im-
ponha seu ponto-de-vista. Você deve mostrar a sua
capacidade. Assinaturas e escritos bem-influencia-
dos. Amor: Muito cuidado com Vênus mal-InHuen-
ciado. Você poderá magoar profundamente a pes-
soa amada. Evite as discussões no seu lar. Saúda:
Excelente. Você pode fazer grandes esforços. Pes-
soai: Seja mais realista.

Capricórnio (22 de dez. — 20 de janeiro)

Finanças: O plano financeiro será neutro. Perspec-
tivas excelentes no setor sentimental com Saturno
em sêxtil. Estudos bem-influenciados. Amor: Dia be-
néfico no piano afetivo. Uma mudança poderá acon-
tecer, mas não tome uma decisão definitiva. Saúde:
Perturbações de origem nervosa. Pessoal: Em qual-
quer circunstancia, fique calmo (a) e tenha bom-
senso.

Aquário (21 de janeiro — 18 de fev.)

Finanças: Dia excelente no plano financeiro. Você

pode aplicar dinheiro em novos empreendimentos.
Colaboração de seus colegas no trabalho. Amor:
Livre-arbítrio. Você poderá receber uma carta que
o (a) deixará muito feliz. Saúde: Controle sua inv
pulsividade. Faça ginástica. Pessoal: Você saberá
acabar com os mal-entendidos.

Peixes (19 de fevereiro — 20 de março)

Finanças: Este dia será benéfico. Você terá sorte
e poderá realizar seus projetos, com a ajuda de
seus amigos. Amor: Plano sentimental excelente. O
mesmo não acontecerá no setor familiar. Procure
evitar as brigas e discussões, Saúde: Você nad»
deve temer, saúde excelente. Pessoal: Muito cuí-
dado com a solidão.
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O PRATO DO DIA

FRITADA DE MILHO VERDE COM CAMARÕES
Um quilo de camarões, oito ovos,
duas latas de milho verde, duas
colheres (sopa) de manteiga e
azeite, uma cebola grande, sal,
pimenta-do-reino, limão, dois to-
mates, salsa, coentro, cebolinha
verde, queijo parmesão ralado.

Modo de preparar: Limpe os ca-
marões e tempere com limão, sal
e pimenta-do-reino. Escalde o mi-

lho com água fervendo. Faça um
bom refogado e Junte o milho,
quando os camarões estiverem ro-
sados. A seguir, acrescente uma
xícara de água, prove os tempe-
ros e deixe cozinhar em fogo
brando até ficar com o molho re-
duzido. Estando pronto, despeje
em um pirex untado com man-
teiga e deixe amornar. Basta as
claras em neve e, sem parar de

bater, vá juntando as gemas uma
a uma. Adicione, por último, o
queijo ralado. Despeje em segui-
da sobre o camarão com milho.
Asse em forno quente. (20 minu-
tos são suficientes. Sirva com ar-
roz branco.

Ruth Maria
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- - ejohn Mclaughlín and Electric Band ...'

Convidado Especial
Egberto Gismonti 8i Academia de Danças
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Dia 19 de maio Maracananzinho 21 horas
. . Ingressos à venda: no local/Teatro Municipal/Lojas Billboard.
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Diariamente, de 4a. a 2a. feira, das 23:00 às 24:00 horas, a RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL/AM e o BANCO MINEIRO S/A apresentam: NOTURNO. Os últimos lançamentos em
discos, entrevistas sobre "shows", teatros, livros' e sugestões dos ouvintes. Aos sábados a
retrospectiva da semana (os melhores momentos do NOTURNO). Aos domingos, Jazz e
Blues. m i

Banco MineiroS .A.
o banco que ouve você.

Líder do Grupo Financeiro Hércules

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

LAÍS SOUZA
UM PIANO INDEPENDENTE,

PELO QUE VALE EM SI MESMO
Maria Alice Paes Barreto

BRAHMS, 

Schum-
man, Skriabin e
Camargo Guarnie-
ri compõem o pro-
grama da próxima

sexta-feira-da Sala Cecília Mei-
relles, às 18h30m, a cargo da
pianista brasileira Laís de Sou-
za Brasil que há cinco anos não
se apresenta em recital no Rio,
dedicando-se somente às apre-
sentações com orquestras. Co-
nhecida na Europa onde rece-
beu, em Londres, a medalha
Harriet Cohen, nos Estados
Unidos onde foi solista da Or-
questra Sinfônica de Chicago e
no Brasil — destacando-se em
dois concertos sob a regência
de Hindemith e nos lançamen-
tos das primeiras audições das
obras de Camargo Guarnieri

Laís de Souza Brasil resol-
véu agora mostrar ao público
um trabalho que desenvolve
desde criança e que estava pra-
ticamente adormecido em sua
vida profissional:Comecei a tocar em pú-
blico como solista de orquestra
aos seis anos. Isso deixou uma
impressão muito forte já que
além de tocar èu tinha que f in-
gir uma calma, uma tranquili-
dade que não existiam. Eu era
uma criança, sabia a responsa-
bilidade que tinha e não podia
deixar, transparecer o medo.
Essa coisa de criança-prodígio
ficou muito marcada em mi-
nha vida, pois à medida que ia
crescendo, ia me valorizando
pelo que os outros, os grandes,
diziam de mim.

E sempre dependente
continua — primeiro de mi-

nha mãe, depois de meu mari-
do, não percebia que podia fa-
zer música para mim, fazer coi-
sas pelo que elas valiam, viver
maduramente. De repente nou-
ve um vazio em minha vida: fa-
zer música para que, para
quem? Razões pessoais desmo-
tivaram-me a tocar sozinha em
recital. E o processo de tornar-
me um ser humano indepen-
dente levou-me a dar uma pau-
sa em termos profissionais.

Há cinco anos, exatamen-
te, Laís Souza Brasil vem atu-
ando somente como solista de
orquestra no Rio:

No período de confusão
quanto ao meu valor e minha
vontade de fazer música, não
podia desligar-me da orques-
tra. Precisava dela, precisava
sentir que tinha aigo junto de
mim, um apoio, um trabalho
de equipe. Mas agora que es-
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Uma reformulação em
termos humanos e pessoais

levou Laís a assumir
inteiramente sua arte

tou descobrindo minha capaci-
dade total como ser indepen-
dente, estou plenamente confi-
ante.

Na escolha do programa a
ser apresentado na sexta-feira,
Laís não só distinguiu autores
de sua preferência como sele-
cionou músicas e compositores
que tivessem' um ponto de en-
contro entre si e com ela pró-
pria — românticos, líricos, im-
petuosos, contrastantes:

— Na primeira parte, apre-
sento o Intermezzo em Si Be-
mol Maior de Brahms e a Fan-
tasia Op. 17 de Schuimman.
Brahms foi aluno de Schum-
man e os dois amaram a mes-
ma mulher. Esse laço humano
entre os dois, desembocando
nessa linguagem profunda-
mente humana da música, é
muito importante para mim já
que atravessa os tempos e é
sempre atual, Esse ponto de en-

contro tem muito a ver com
minha razão de escolher o pro-
grama, essencialmente roraan-
tico como eu. Fantasia, na mi-
nha opinião, é a obra mais
apaixonada de toda a criação
de Schumman.

Schumman fez, sobretudo,
obras compostas de várias pe-
quenas partes — Carnaval, Es-
tudos Sinfônicos, Cenas Infan-
tis — compondo três sonatas e
a Fantasia Op. 17, ímpares em
seu repertório para piano. Es-
sa última, Schumman compôs
pensando na futura mulher,
cujo pai proibia o casamento
na época, e dedicou-a oficial-
mente a Listz.

O primeiro movimento
— explica Laís — extravasa to-
da sua paixão secreta. Ele apre-
senta o tema sempre em tom
maior e menor exatamente pa-
ra mostrar a tristeza e'a ale-
gria de amar. E' todo um
transbordamento de paixão, li-
rismo, revolta, conformação e
fantasia. O segundo movimen-
to é uma marcha triunfal que
canta a vitória de seu amor e
o terceiro contraria a tradição
clássica de se encerrar uma
obra com um movimento bri-
lhante. E' a sublimação de tu-
do. E' o etéreo, o amor lírico,
pairando muita emoção. A
obra termina serenamente: a
paixão, a energia, a sublima-
ção.

Na segunda parte do pro-
grama, Laís apresenta Sete
Ponteios do brasileiro Camar-
go Guarnieri e Sete Estudos do
russo Skriabin.

Ponteio é uma palavra
criada por Camargo Guarnieri
e é prelúdio brasileiro. Vem de
ponteado-improvisação que os
violeiros fazem antes de tocar
a música, para criar o ambien-
te. E essas obras de Guarnieri,
50 no total; são ponteios por-
que improvisações essencial-
mente brasileiras de sentimen-
tos. Portanto, prelúdios brasi-
leiros. E o último dos sete, que
vou tocar, Torturado, foi inspi-
rado no último estudo de Skria-
bin, Patético. As duas obras
musicalmente não se parecem
em nada, mas têm o mesmo
pathos, atingem a mesma den-
sidade de emoção. Um à moda
brasileira, outro à moda russa.

Dos ponteios de Camargo
Guarnieri, Laís de Souza Bra-
sil tocará Triste com Profunda
Saudade, Raivoso e Ritmado,
Fervoroso, Grandioso, Vagaro-
so, Animado e Torturada. Dos
estudos de Skriabin selecionou
Anãante, A Capriccio, Tempes-
toso, Lento, Alia Ballata, An-
dante Cantabile e Patético.

VILA ISABEL:
A fábrica do apito virou super shopping center; em vez de casas, os edifícios

de esquadrias de alumínio. Em compensação, os restaurantes se multiplicaram e uma nova vida, com hábitos peculiares, se impôs.

Na Revista do Domingo desta semana:

MAURICE BEJART:
O revolucionário criador do bale fez tudo inspirado em
Isadora Duncan. Ele rejeita o título de coreógrafo
avant-garde, diz que sua arte é popular, não pode
viver sem o público, mas é capaz de fazer dançar uma
cadeira.

OS MAIS BELOS ÍNDIOS:
O chileno Roland Stevenson descobre, no Brasil,
índios de cabelos louros e olhos claros, verdes e
azulados. São os yanomamis, uma estranha mistura
de raças, que vivem na fronteira com a Venezuela,
perto do pico da Neblina.

DECORAÇÃO:
Encravada no alto de uma pequena colina, cercada
por um vale cheio de árvores, gramados e jardins
floridos. Conheça a pequena casa de Itaipava, que
tem todos os confortos de uma casa de campo, sem
os excessos da cidade.
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E MAIS:

VERÍSSIMO:
A sabedoria das mínimas: "Em terra de cego, quem
tem um olho emigra", pois "miséria pouca é
miragem", mas "pense duas vezes antes de agitar",
porque "quando um não quer dois obrigam".

HORÓSCOPO

JOGOS:
Cruzadas, charadíssimo, continuex etc.

Domingo
'\



ETERNA NORMA,
SEMPRE MUDANDO

Maria Lúcia Rangel

SOLIDÃO 

é o que Norma Bengell
está sentindo antes da estréia do
espetáculo que faz, a partir de ho-
je, no Teatro da Lagoa. Aos 44
anos, afirma que ó o que é, não
muda mais. Medo não faz parte

do seu vocabulário, nem ansiedade. Está re-
traída é associa seu sentimento ao da mu-
lher que está dando h luz. Apesar de direção
e roteiro trazerem o nome de Luiz Carlos Ma-
olel, Norma afirma que ele não chega a dlrl-
gir. Faz mais: recebe o que ela. quer dizer.
Norma é Terna ("Sou mesmo") tem ainda di-
reção musical de João Donato e músicos es-
colhidos por ele: Alberto Arantes (plano), Pe-
dro Pereira (guitarra), Fernando Leporace
(baixo), Nilton Rodrigues (plston), Marcos
Rodrigues (sax e flauta), Cabocllnho (per-
oussão) e Lula (bateria).

Acho que tenho de assumir que sou
um bicho do mato. Adoro as pessoas. As ruins,
a gente já sabe quais são. Mas não gosto de
festas, de fazer charme, como certas mulhe-
res e homens aprenderam com o sistema.
Sempre que saio da minha cultura me dou
mal.

Uma menina livre. Assim foi a infância
dessa mulher filha de um aflnador de pia-
nos alemão e uma cabocla brasileira, base,
segundo ela, de seu bom-caratismo. O am-
blente em casa era de trabalho. Para viver.
Primeiro a casa no Rio Comprido, onde nas-
ceu.'Depois passou pelo Riachuelo, Catete e
finalmente Copacabana, mais precisamente o
Lido:.

Aí a barra pesou. Meu pai era alemão
e com a guerra não podia mais trabalhar.
Mas não era do Eixo. Ele fez a Primeira Guer-
ra Mundial e quem fez uma guerra não quer
saber da segunda.

Ser alguém foi sempre uma das metas da
menina Norma. Não pensava em fama, mas
confessa que gostava de se exibir. Vivia em
torno de um mundo cinematográfico liderado
pelos filmes da Metro:

¦ — Mas quando fui trabalhar era para ga-
nhar dinheiro. Quase um grito contra a misé-
ria. Ou você faz revolução ou ganha dinheiro.
A miséria é chata.

O atual show, é um trabalho feito com o
coração, mas Norma confessa que é, também,
para ganhar dinheiro. Está se autoproduzin-
do: .

— Como. não estava achando textos para
teatro, revolvi cantar. Aliás, não separo uma
coisa dá outra. O cantor representa com um
som atrás. Inclusive, quando vou filmar, de-
pendo do diretor, peço que coloquem música
se tiver uma cena de amor. A música é tudo.
Durante a minha caminhada pela praia no

filmo Os Cafajestes, o Rui Guerra me pediu
que pensasse numa música. Cantarolei Dlndl
e ficou lindo. Sou multo amorosa. E como não
estou vivendo nenhuma história de amor in-
tensa, viverei no show.

O show começa com uma homenagem a
Blllle Holllday, que marcou multo um período
da vida de Norma. Morreu por amor, segundo
ela "assassinada". Sem se Importar com atuall-
dade ou mercado, colocou somente seu senti-
mento na escolha do repertório. Tureco, por
exemplo.- "é um poeta Incrível". E dele.can-
ta Falando de Pobreza. Mas há músicas de 30
anos atrás como A Mulher tem Razão, de Ma-
rílla Batista, ou outras que ajudaram a tornar
famosa a cantora Dalva de Oliveira. Além de
suas próprias composições, como Cigana, de
parceria com Jacobina, feita para uma prós-tltuta:

—Tenho certeza de que as pessoas vão
gostar, porque é verdadeiro. Não posso nem dl-
zer que me identifico mais com o.homem ou
com a mulher, mas com quem diz alguma col-
sa ao meu coração.

Um espetáculo corrido, de umá hora é pou-co, em que Norma se apresenta de vermelho,
Até os lábios ela diz que pintará. Nas mãos
uma orquídea, a flor preferida, que será pou-sada no palco em homenagem a todos os poe-tas eternos. Talvez este trabalho seja uma
etapa em sua vida. Cantará o amor para se
libertar dele. Há quatro anos de volta aoBrá-
sll, depois de longa temporada européia, Nor-
ma tem feito coisas bem diversificadas. Gra-
vou um" disco, Norma Canta Mulher, que con-
sidera bom mas multo mal divulgado. Fez um
espetáculo no Teatro Nacional de Comédia,visto por 15 mil pessoas ("o que considero im-
portante") e outro na Bahia, por ocasião do
lançamento do livro Mulher da Vida. Como
atriz, trabalhou em quatro filmes: A Idade da
Terra, de Glauber Rocha; Mar de Rosas, dé
Ana Carolina; Abismo (é miúra, porque de
arte), de Rogério Sganzería e Paranóia, de An-
tonio Calmon:

Com o filme do Glauber, decidi que não
posso mais fazer qualquer coisa. Sei que" sou
uma grande atriz. E o panorama brasileiro é
terrível. Uma atriz politizada aqui não está
com nada. E eu não posso mais fingir.

Ela chega a afirmar que A Idade da Terra
mudou sua vida. Não foi nem por ter sido seu
primeiro trabalho com Glauber, mas pelas
coisas que o diretor lhe mostrou:

Nós, urbanos, teorizamos muito sobre a
miséria, socialismo e outras coisas. Mas nin-
guém vai lá na miséria. E eu vi. Cheguei a'íl-
car doente durante dois meses. Não estava
preparada para aquele espetáculo, como não
estava.para ver b que aconteceu em 1968. Pa-
ra mim foi terrível. E eu era uma estrela de
cinema".

Há poucos dias, Norma ouviu do jornalis-
ta e escritor Paulo Francis que ele iria escrever
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uma peça sobre Anita Garibaldl para ela. Elà
diz que tem que ser um ótimo texto. Garante
estar ''com a cabeça feita":

O Brasil está deslocado culturalmente
cerca de 20 anos. E eu me sinto fora dele. Co-
mo não tive uma teoria, minha vida foi de
prática e teorização, prática e teorlzação. Hoje,
choro multo. E não estou triste.

Por isso, prefere cantar. Em 1960, quando
gravou seu primeiro disco, ouviu.do composi-
tor João Gilberto que havia sido a melhor In-
-érprete de Oba-Lá-Lá. Acreditou. Quando
Paulo Francis afirmou que era uma grande
atriz: .também acreditou:

*
— Em São Paulo, disseram que eu era a no-

va Cacilda Becker. Não "quero ser. Ela era ela.
Eu sou eu. Inclusive, viemos de culturas mui-
to diferentes. Afinal, comecei no teatro rebo-
lado, bem colonizada, cantando em inglês.

Hoje, seu desejo maior concentra-se numa
só coisa: que o Brasil seja o oásis do mundo:

O dever do revolucionário é preparar
um mundo melhor.

Norma Bengell diz que
seu atual "show" é também para ganhar dinheiro:"A miséria é chata"

K >.

Na comédia, a forma brasileira mais autêntica de pensar a vida

Mcírio Brasini
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Emília Silveira

irasini: duas peças em cartaz,
numa atividade apenas paralela

IDENTIFICADO 

com o rádio, o palco e
a televisão, não ficou muito conheci-
da a outra forma através da qual
Mário Brasini expressa sua incon-
testável vela de artista. Dramaturgo
bissexto, como 'ele mesmo se define,

coleciona sucessos desde os tempoá da pri-
meira peça, "um dramalhão horroroso",
aplaudido de pé pelos colegas, também es-
tudantes do colégio Santo Antônio Maria
Zacarias.

Todos os seus textos tiveram montagens
bem sucedidas, e com um deles, Nadim Na-
dinha Contra o Rei de Fuleiro, chegou a
ganhar o terceiro prêmio no concurso do
Serviço Nacional de Teatro, em 1978. Ago-
ra, passa a viver uma experiência rara pa-
ra o autor brasileiro. Com intervalo de uma
semana, vê a estréia dos seus dois últimos
trabalhos — Aqui e Agora e Nadim Nadi-
nha — ainda este mês. A primeira entra
em cartaz sexta-feira e a segunda, dia 23.

 A montagem quase simultânea das
duas peças foi provocada pela soma de boas
oportunidades e alguma sorte. Uma não
tem a menor ligação com a outra, e tudo
aconteceu de forma um pouco precipitada,
mas sem amadorismo. O produtor Jorge
Ayer leu o Nadim e, como estava em ne-
goclações com o Teatro Ginástico, para
possivelmente levar um musical, se interes-
sou em montar. Mas ele só teria o teatro
em 1980, e resolvemos desistir. Uma tarde,
toca o telefone e minha filha diz: "É aque-
le moço que quer montar sua peça". Pen-
sei Imediatamente que era o Ayer. Quando
atendi, me surpreendi com o interesse de
outro grupo, ps rapazes que estão com o
Teatro da Galeria. Desfiz meu compromls-
so e entreguei a eles o Nadim Nadinha.
Dias depois, relendo minha última peça,
Aqui e Agora, escrita durante a Semana
Santa, resolvi pedir ao Ayer que desse sua
opinião. Ele gostou muito e, como estava
precisando de um espetáculo em condições
de estrear o mais breve possível, no Tea-
tro Glória, propôs que montássemos sob a
direção de Cecil Thlré.

As coisas precipitaram-se, mas Mário
Brasini não perdeu o controle. Estava en-
volvido diretamente com os dois espeta-
culos, e ao mesmo tempo, conseguia man-
ter um distanciamento para definir o que
mais lhe Interessava. Em principio, não
estava pensando em trabalhar como ator.

— Quando os três personagens de meia
idade começaram a delinear-se em Aqui e
Agora, pensei imediatamente no André
Villon para interpretar um dos homens.
Terminei de escrever, e diante da possi-
bilidade de encenação, convidei o Villon
para o papel. Ele mais ou menos condi-
cionou sua aceitação a que eu fizesse o
outro papel masculino. O Jorge Ayer tam-

bém insistiu muito, e acabei conicordando.
A Theresa Amayo faz a mulher. Talvez a
união de três yeteranos, vivendo os per-
sonagens dessa icomédia em um ato, de
estrutura simples e muito centrada no de-
sempenho dos atores, tenha facilitado o
trabalho e permitido que Cecil Thiré co-
locasse o espetáculo de pé em apenas 20
dias. Apesar do tempo, bastante curto, na-
da foi feito às pressas. Estudamos o texto
com a maior profundidade e calma e, se
andou rápido, foi porque a coisa estava
muito amadurecida em nós.

Já Nadim Nadinha contra o Rei de
Fuleiro., teve.de percorrer tramites bem
mais complicados até chegar à montagem.
Escrita em 1965, foi vetada pelo Departa-
mento de Censura Federal, depois de se
colocar em terceiro lugar no concurso de
dramaturgia do SNT do ano passado. Má-
rio Brasini fala desse texto com um cari-
nho todo especial.

Nadim é uma burleta infantil para
adultos em dois atos não de todo institu-
clonais. E' evidente que se trata de uma
sátira política, uma homenagem ao ho-
mem em sua luta incansável pela liberda-
de. As Intenções e objetivos da peça estão
muito claros, mas acho que não é o mo-
mento de fazer profissões de fé. Não é hora
de posar ao lado do leão morto. Quem te-
ve fôlego e coragem para ajudar a ma-
tá-lo, parabéns, mas agora seria fácil de-
mais botar a boca no mundo. A peça ex-
pressa um profundo desgosto por anos e
anos de obscurantismo a que fomos sub-
metidos. Só que hoje a peça é mais im-
portante do que o rancor pelo que passou.

Escrever para teatro sempre foi uma
atividade paralela na vida profissional de
Mário Brasini.

E como toda atividade paralela, é
difícil fechá-la dentro de uma disciplina
rígida. Escrevo quando sinto necessidade,
e jamais consegui fazer nada sob encomen-
da.' De vez em quando, sou acometido de
uma veidadeira psicofisiológica de escre-
ver, e esse exercício acaba por definir uma
espécie de reencontro comigo mesmo. O
vício de escrever de repente foi firmado
por ser a única forma possível para quem
atua ao mesmo tempo em rádio, televisão,
teatro e cinema. Escrevi muito mais no
tempo em que me dividia entre várias atl-
vidades do que ultimamente, quando meu
lado artístico esteve um pouco' esquecido.
Se eu plahificar uma peça, se eu estabele-
cer aquela divisão em cenas, paro no pia-
no, não vou conseguir prosseguir.

Mário Brasini escreve a partir de ce-
nas do cotidiano. Há casos de notícias de
jornais chamarem sua ateção e, tempos
mais tarde, estarem transformadas em tex-
tos de teatro. Outras vezes, a conversa na
mesa ao lado amadurece algum tempo pa-
ra ganhar nova vida através de seus per-
sonagens.

Eu estava almoçando no Hotel In-

tercontinental, no final da tarde, quando
entraram três velhinhas, pediram o chá e
começaram a discutir sem parar durante
todo o encontro. Terminado o lanche, uma
delas pagou a conta e saíram as três de
braços dados, com aspecto muito tranqui-
Io. Comecei a pensar sobre a solidão, o
Isolamento, a falta de diálogo na velhice.
Assim nasceu Quarta-Feira, sem Falta, lá
em Casa, interpretadas por Eva Todor e
Henriete Morlneau.

Essa peço foi uma espécie de marco na
carreira de dramaturgo de Mário Brasini.

Eu vinha de um hiato como escri-
tor. Vivia sob a sensação de ter desapren-
dido a linguagem dos novos. Dizia comigo*
mesmo que estava superado, que tinha mor-
rido como autor. Essa insegurança me le-
vou a parar de escrever durante um longo
tempo. Quando ultrapassei a fase de car-
pintaria, com a estréia, tive uma grande
alegria. O espetáculo teve uma carreira
brilhante, e a maior parte do público era
de jovens. Cheguei à conclusão que a lin-
guagem não mudou. O teatro traduz um
sentimento, e os sentimentos são univer-
sais e duradouros. Acho intolerável o jar-
gão de época. Todo fenômeno microseopl-
camente local não tem como interessar du-
rante uma larga faixa de tempo, a não ser
que traduza alguma questão esterna do ho-
mem.

Outra questão que preocupa Mário
Brasini é a atualidade de textos escritos
há multo tempo. Ele ultimamente está às
voltas com esse problema por causa da
montagem de Nadim Nadinha, 14 anos de-
pois da conclusão do texto.

Como já falei antes, se falamos so-
bre sentimentos eternos, o texto é eterno.
Basta lembrarmos os gregos. Já os textos
baseados em determinados momentos po-
liticos podem perder a atualidade se os fa-
tos que abordam já estão apagados na me-
mória do povo. Mas este não é o caso de
Nadim Nadinha. Escrito ainda sob o im-
pacto das mudanças de 1964, não perdeu a
atualidade à medida que a situação poli-
tica nacional estacionou, não sei se feliz
ou infelizmente. De lá para cá, os proble-
mas vividos pelos brasileiros são rigorosa-
mente os mesmos.

Com duas comédias em cartaz, uma sá-
tira política e outra de costumes, Mário
Brasini pensa em sua carreira de drama-
turgo, que soma mais de 10 textos, e resu-
me este lado meio escondido do artista de
uma forma bem humorada.

Escrevo sobre o que vejo e sinto. Ml-
nha inspiração, se é que existe, nasce do
nosso dia-a-dia como brasileiros de cias-
se média. Afinal, eu escrevo me divertindo,
e acho que o público pode estar em con-
tato com a cultura através da comédia, que
é a nossa forma mais autêntica de pensar
a vida. A amargura está implícita em tudo
que faço, o que não impede que algumas
situações sejam muito engraçadas.
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LUCIANO PAVAROTTI
(O NOVO CARUSO?)

ESTRÉIA NO BRASIL
PARA 

os apreciadores do
bel canto, um fim de
semana histórico: apre-
senta-se finalmente no
Rio Luciano Pavarottl,
de quem Karajan che-

gou a dizer que é melhor do que Ca-
ruso. As gravações que precederam o
divo não indicariam tanto; mas afl-
nal, gravações não são. o mesmo que
apresentações ao vivo. E a essa altu-
ra, o mito Pavarottl tomou um tal lm-
pulso que é Impertinente especular em
torno dele antes desse tão falado re-
citai de amanhã, as 21 horas, mo Mu-
niclpal, em que Pavarottl estará
acompanhado por John Wustman
num programa que promete incluir
algumas das jóias de arte lírica: Una
Furtiva Lagrima, In Questa Tomba Os-
cura e peças de Rossini, Verdl, Respl-
ghl, etc.

Nascido em Modena, Itália, onde
continua a morar com a mulher e
três filhas, Pavarottl, embora já sa-
bendo que possuía uma voz privilegia-
da de tenor, estava decidido a tor-
nar-se professor; e chegou a ensinar
por dois anos antes de decidir tor-
nar-se cantor profissional. Estudou
com Arrlgo Pola e Campogalliani até
que, em 1961, venceu um Concurso In-
ternacional em Reggio Emilia e estreou
em seguida como intérprete da Bohè-
me. Em pouco tempo. estava cantan-
do em toda a Itália, transpondo as
fronteiras de seu país em 1963 para
apresentar-se em Amsterdã, Viena e
Zurique. Substituindo um adoentado
Di Stefano no Covent Garden de Lon-
dres, ainda na Bohème, conquistou o
público britânico e começou a apare-
cer, também, em programas de tele-
visão. Em 1964 voltou à Inglaterra pa-
ra cantar o Idomeneo, de Mozart, a
que se seguiram apresentações nas
principais casas de ópera européia.

Sua estréia norte-americana, em
1965, foi logo seguida de um convite
para acompanhar La Sutherland até
a Austrália. Um ano depois, estreava
no La Scala cantando a Bohème sob
a regência de Karajan. Karajan con-
vidou-o, então, para fazer a parte de
tenor numa audição do Réquiem de
Verdi em homenagem ao centenário
de nascimento dé Toscanini.

Desde então, Pavarottl tem acres-
centado anualmente um novo papel
ao seu repertório.

"É uma voz no estilo da de Gigll",
escreveu Harold Schonberg no The
New York Times, "mas usada com
maior gosto e musicalidade". Desme-
surado elogio, que só uma audição ao
vivo pode confirmar.

A discografia de Pavarottl cresceu
no mesmo ritmo das suas apresenta-
ções em público, e abrange atualmen-
te todos os cavalos de batalha do re-
pentórlo lírico. Nessas gravações, tem
dividido os louros, na maior parte das
vezes, com a Igualmente mítica Joan
Sutherland.
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Pavarotti já foi
definido como

"uma voz no estilo da
de Gigli"

Ao lado desse monstro sagrado,
cabe registrar uma série de bons con-
certos programados para este fim de
semana. No Salão Leopoldo Miguez da
Escola de Música (Rua do Passeio),
apresenta-se hoje, às 20 horas, um
respeitável trio formado por Norton
Morozowicz (flauta), José Botelho
(clarinete) e Noel Devos (fagote).-No
programa, peças de Walter Piston,
Henrique de Curitiba e Guerra Peixe.

Outro trio de peso é o que se apre-
senta hoje, às 21 horas, na Sondotéc-
nica: Michel Bessier (violino), Mar-
cio Malard (violoncelo) e nze Trinda-

de (piano) executam um belo progra-
ma que inclui o Trio Op. 70 n"? 1, de
Beethoven, o Trio em dó maior de
Brahms e o Trio em ré menor de Men-
delssohn — exemplo perfeito de musl-
calldade romântica inserida numa es-
trutura de acabamento refinado.

Também hoje, às 18h30m, na sé-
rie Grandes Vesperais da Sala Cecília
Meireles, apresenta-se a ilustre pia-
nista Laís de Souza Brasil num pro-
grama que inclui a Fantasia Op. 17,
de Schumann, 7 Estudos, de Scriabln e
7 Ponteios, \ie Camargo Guarnieri,
compositor com que Laís tem parti-
cular afinidade.

Para amanhã, às 20 horas, está
prevista uma apresentação da Orques-
tra do Teatro Municipal, regida por
Mário Tavares, na concha acústica da
UERJ, como parte dos Sábados Musl-
cais ali realizados. No programa, Bar-
tok, Debussy, Tchaikovsky e Rimsky-
Kprsakof, entre outros.

Amanhã, às 16h30m, quarta apre-
sentação da OSB na série Vesperal do
Teatro Municipal, com um Festival
Wagner: abertura de Rienzi, Prelúdio
e MOrte de Isolda, de Tristão e Isolda,
Cavalgada das Walkírias, Idílio de
Sigfried e abertura do Tanhauser. Re-
gente: Isaac Karabtchevsky.

Domingo, às 21 horas, na Sala Ce-
cílla Meireles, há um importante pro-
grama a cargo da Orquestra Siníônl-
ca Nacional que inclui a primeira au-
dição mundial da Drummondiana
(Cantoria para voz e orquestra), de
Guerra Peixe, sob a regência do autor
e tendo como solista Maria da Gló-
ria Capanema. A primeira parte do
programa compreende a abertura Co-
riolano e o Concerto n"? 1 para plano
e orquestra, de BeetWoveiiL Maria Lul-
za Corker, que será a solista do Con-
certo, tem-se apresentado recente-
mente em duo pianístlco com Anto-
nina Wood. Ex-aluna de Myrlan
Dauelsberg, Jacques Klein e Magda-
lena Tagliaferro, é detentora de dl-
versos prêmios em concurso de piano
e já se apresentou com as principais
orquestras brasileiras.

Luiz Paulo Horta
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A PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA ESTÁ NA PÁG. 8
Luciano Pavarotti, um verdadeiro mito

do hei canto contemporâneo, faz apresentação única amanhã,
às 21h, no Teatro Municipal

INVESTIGAÇÃO

PEQUENOS
ASSASSÍNIOS

INVESTIGAÇÃO 

na
Classe Dominante em
vez de Está Lá Fora
um Inspetor: a mu-

dança de titulo insinua que
na transposição da" ação da
Inglaterra 1912 para o Bra-
sil 1978 também a ênfase
teria sido deslocada do
suspense místico-policial
de Priestley para a crítica
social de Flávio Rangel.
Não é bem assim, ou pelo
menos só é assim numa pe-
quena medida. Sem dúvida,
já no original de Priestley,
escrito nos anos 40, havia
um certo libelo contra o
egoísmo da classe domi-
nante; só que um libelo tão
desprovido de aprofunda-
mento sociológico e tão
afastado das linguagens
modernas do teatro políti-
co que seria difícil hoje le-
vá-lo a sério. A cuidada
adaptação de Flávio Ran-
gel tem a vantagem de
aproximar o diálogo do re-
ferenclal do nosso público
que tem mais facilidade de
situar-se dentro dos acon-
tecimentos quando ouve o
grande industrial da peça
referir-se a Lula, ou citar
alguns notórios problemas
da atual economia brasi-
leira, do que ocorreria se
nas respectivas falas apa-
recessem nomes e dados in-
gleses.

Isto não quer dizer, po-
rém, que a adaptação con-
siga, s u b stanclalmente,
mais do que o original de
Priestley, abrir um proces-
so relevante contra a in-
sensibilidade da alta bur-
guesia brasileira. Com efei-
to. o contexto social básico
da peça e o comportamen-
to social dos seus persona-
gens, mesmo com os nomes
a b r asileirados, permane-
cem muito afastados da
nossa realidade atual; a
tal ponto que as figuras
que vemos em cena só nos
convencem como grosseiras

caricaturas da classe que
p r e t e ndem representar.
Para analisar criticamente
a nossa classe dominante
de hoje, tem que se escrever
peças originais, com dados
originais do nosso aqui e
agora, e não com dados
alheios meramente rebati-
zados. Neste sentido, uma
peça como Bodas de Papel,
de Maria Adelaide do Ama-
ral, embora sendo dra-
maturgicamente mais pri-
mária do que a de Pries-
tley, joga uma luz crítica
muito mais esclarecedora
sobre praticamente a mes-
ma humanidade que povoa
Investigação na Classe
Dominante.

Tildo isto não tem uma
fundamental importância,
porque o interesse essen-
ciai do teatro de Priestley
em geral e desta peça em
particular, com ou sem
adaptação de Flávio Ran-
gel, não reside no seu in-
gênuo esboço de crítica so-
ciai, e sim na capacidade
do autor de manipular os
artifícios da teatralldade.
A extraordinariamente há-
^i»^—^——

Leonardo Villar
na adaptação de Flávio

Rangel para
Está Lá Fora um

Inspetor,
no Teatro Mesbla

bil estrutura da ação dra-
mática, o atraente jogo de
incertezas entre ficção e
realidade, a sutil intro-
dução de elementos de
perce p ç ã o premonitória
aos quais ninguém conse-
gue ficar indiferente, os
golpes teatrais que Pries-
tley arma com extrema
eficiência — é o que basta
envolver o espectador na
magia da convenção tea.
tralista, levá-lo a passar
por cima das numerosas
implausibilidades da ação
e fazer que ele assimile
com facilidade a verdadei-
ra idéia central da obra,
mais modesta talvez mas
certamente mais sólida-
mente realizada ido que o
seu disfarce de análise so-
ciai.

Esta idéia é a de que por
um misterioso concurso de
circunstancias cada um de
nós pode ser levado a in-
fluir nas trajetórias êxis-
tendais de outras pessoas,
às vezes praticamente
desconhecidas, muito mais
profundamente do que cos-
tumamos admitir e do que
a lógica nos levaria a ad-
imitir. O pivô da história
de Priestley, uma moça que
acaba de se suicidar, foi na
verdade levada ao suicídio
pela soma dos gestos — às
vezes meramente impulsi-
vos 'e isoladamente despro-
porcionais à opção final da
suicida — cometidos em re-
lação a ela por cada um
dos personagens que apa-
recém em cena. Ela atra-
vessou a vida de cada um
de maneira tão fugaz que
alguns nem sequer regis-
traram na memória a sua
existência; e no entanto
todos foram tão importan-
Ites para ela que, sem o sa-
ber, construíram a sua
morte. A idéia é exposta
com um toque de f atalismo
que a torna questionável;
mas o seu potencial de fas-
cínio é inegável e em
grande parte responsável
pelo interesse com que as
platéias sempre acompa-
nharam a peça e a acom-
panharão provavelmente
também desta vez. O fato
de que a moça era uma
modesta operária e os seus
algozes elegantes e auto-
complacentes capitalistas

fornece apenas um oportu-
nista pretexto para o dis-
farce ide crítica social ao
qual me referi, mas segurar
mente não é essencial para
o raciocínio mais abran-
gente que Priestley nos
propõe.

Um texto com este
potencial de artifício tea-
trai teria de ser um prato
para um diretor teatralista
como Flávio Rangel. E de
fato ele orquestrou a en-
cenação dando a devida
ênfase aos diversos
momentos de climax e co-
ordenando com clareza as
tensões que estão em jogo.
Graças a esta Inabilidade
estrutural do diretor, o es-
petáculo deixa-se acompa-
nhar sem quebra de inte-
resse. O que surpreende
desagradavelmente, porém,
é o desenho da marcação
e o tom de representação
extraordinariamente an.
tiquados em que o espeta-
iculo foi empostado. A dure-
za da movimentação, o ca-
ráter óbvio das falas im-
portantes ditas com ar de
cumplicidade de frente pa-
ra a platéia, a interpre-
tação melodramática, gri-
tada e solene Imposta ao
elenco, a virtual ausência
de um clima contempora-
neo na concepção do es-
petáculo — tudo isto se
justificaria a rigor se a
ação tivesse sido mantida
na época original da déca-
da de 40, quando então
poderíamos considerar o
espetáculo como uma ten-
tativa de reconstituição do
estilo em voga naquele pe-
ríodo; mas contrasta fron-
talmente com a vontade de
atualização expressa n o
ato de adaptar a ação aos
tempos de hoje.

O elenco é suficiente-
mente competente para su-
perar o handicap desta
empostação melodramática
e antiquada, até onde ele
pode ser superado; isto
com exceção de Leonardo
Vilar, que acentua exagera,
damente essa empostação
com olhares, inflexões e in-
tenções óbvias às vezes in-
compatíveis com qualquer
conceito moderno de repre-
sentação.

BUENOS AIRES,
QUERIDO

COMO
MANDA

A TRADIÇÃO

Ml1
m

Yan Michalski

Não é na-
da econômi-

^ co em atra-
^'¦w^* ções. Mais de

três dezenas
de cantantes,
músicos, bai-
larinos e até
p a t i nado-
res desfilam
pelo palco do
Canecão no

variadissimo ilíi Buenos
Aires Querido que, como o
nome indica, é uma pro-
dução tipo exportação~de
nossos vizinhos argentinos.
E eles realizam espetáculo
conforme manda a tradl-
ção do gênero "mostra das
coisas e graças de uma
terra". Sem originalidade,
muito nostálgico, desequl-
librado nível artístico por-
que reúne, como é habito
no estilo, gente muito boa
com outras nem tanto. A
seu favor, porém, tem o
ritmo fluente e as inter-
venções disciplinadas de
cada astro em poucos nü-
meros; a matériaiprima
emocional que é a músi-
ca da cidade de Buenos
Aires, o velho tango, capaz
ainda de fazer chorar, com
seu machismo orgulhoso
ou manso, seus terciopelos,
madresselvas e caminitos
até por seres robotizados
ou biônicos; e a exibição,
no glorioso final, do legen-
dário Hugo Del Carril. Voz,

' dignidade, gestos pouco
afetados pela idade e que
iconsegue mesmo nos fa-
zer participar deste estra-
nho mundo que fez éter-
nos Garufa, El Dia que me
Quieras, Por una Cabeza,
Uno e tudo mais a que te-
mos direito.

Até ele chegar, entretan-

to, temos alguns con'ra-
tempos a enfrentar. Um
deles, que escapa ao con-
trole tia turma argentina,
é a iluminação do show
que não parece ter sido
muito ensaiada. Enfim,
aquela perseguição na qual
a luz muito procura e pou-
co acha. A favor do Cane-
cão, um bom, até surpreen-
dente, para a tradição do
lugar, trabalho tia turma
do som. O que mais evltien-
te torna o mau desempe-
nho do trio, que abre o es-
petáculo, prolongando a
agonia de Adios Nonino'.
Ruben Zarate e a primeira
dupla de bailarinos tam-
bém não se exibem de
maneira muito melhor.
Glória Rivera não é má
cantora, mas comete a' he-
resia de Interpretar apenas
corretamente a intilsoultivel
obra-prima de Demare e
Manzl que é Malena. Dá
saudade de Susana Rinaldi.
Guilherme Brondo é outro
que não chega a entusias-
mar e por isso, o maior
sucesso da primeira parte
do show, acaba sendo mes-
mo o circense número, mas
multo bem executado, dos
boleadores.

O segundo tempo, de um
show já muito testado *¦
bastante conhecedor de
seu fiel público, é bem me-
lhor. O conjunto Las Vocês'
Argentinas paradoxataen-
te é mais convincente nos
violões do que no canto.
Dlspensáveléa inter-
venção de cantante comi-
co que esquece sua terra
e parte para homenagem
a Gregorio Barrios e uma
imitação multo estranha
de Ney Matogrosso. Há pe-
cados ao Sul do Equador.

Ma® tudo melhora muito
com- a emltradia no palco de
Argentino Ledesma. ótima
voz, 30 anos de carreira
e completo domínio sobre
o público. Predicados exibi-
dos no repertório usual de
tangos, atacai até de Fu-
mando Espero, e de irreto-
cáveás mlioragais. O segundo
casal de bafflarfaos, que en-
tra logo após seu número,
é bem mais ágiil e crdiatiivo
do que o primeiro. A mais
jovem do girupo, Rosiamma
Falastía, surge depois e tem
méritos. O seu Nostalgia
mex» com a gente mas em
Balada para uns Loco não
repelte o Jeito. Voltam as
saiuidiades, tiesta vez de.
Ameliíta Balbar. E esta
canção é a única velha no-
Viidade de todos os tangos
apresentados. Mas não fica
.deslocada no e rii t r e c h o.
Justo o contrário do que
acontece com a supénfliua
taitervemção de um casal de
patinadores que leisa a ma-
j esibaide de El Choclo, s©
remete ao óbvio, e faz suas

gracinhas com a nuiMc*
americana que merece.
Blasfêmia perdoada porqu»
chegai Del Carril e se retor-
na à seriedade.

Terminado o áhoio, a tipi-
ca de- sete elementos co-
mandada por Jorge Drago-
ne toca para dançar. E o
carioca, outra vez, mostra
não ser mais aquele. Pou-
cos emíreinibam o desafio do
tango e de seus 36 passos
catalogados. Talvez porque
o Canecão estivesse' por de-
mais refrigerado, a bebida
cara, e a ou-
sadia pouca.
Hipióteses
mais simpá-
ticas do que _
a terrível<E>"*~
suspeita de
que ninguém
mais sabe
dançar de
par, em con-
junto e com
amor.

Maria Helena Dutra
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¦ K '* ¦ P^^Bflflfl !

EGBERTO GISMONTI

Depois do enorme
sucesso

alcançado em
São Paulo,

Belo Horizoute e
Brasília, chegam

finalmente ao Rio o
guitarrista inglês

John. McLaughlin
^ e sua One

Truth Band para
um espetáculo

único amanhã, às
21h, no

Maraeanãzinho
que terá na

primeira parte
a presença de

Egberto Gismonti
& Academia

de Danças.
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***** EXCELENTE **** MUITO BOM CINEMA
"CORONEL DELMIRO GOUVEIA"

O NACIONALISMO
EM PESSOA
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Sarno fez um bom Delmiro Gouveia,
com Rubens de Falco no papel-título

*** A formação de doeumentaristo de Geraldo
Sarno é a razão maior que faz Coronel Delmiro
Gouveia ultrapassar os limites de um filme nisto-
rko-fiaclonal para atingir (embora parcialmente)
a categoria de um filme-documento, cuja mensa-
gem social brota das raízes do binômio homem/
terra. O homem e a terra. Este, em verdade, o
tema desenvolvido pelo realizador. Não causa sur-
presa esta tinha documentária dentro de uma obra
que reproduz linearmente a vida de um pio-
neiro e desbravador. Bem elaborada no ro-
teiro de Orlando Senna e do próprio Sar-
no, é conduzida com firmeza e quase sem-
pre com bom rendimento narrativo pelo dire-
tor. Chega a ser uma surpresa, pois Sarno falhou
desastradamente em sua primeira obra de longa
metragem, O Pica-Pau-Amarelo, de 1974. Pesquisa-
dor de nossos usos e costumes, Geraldo Sarno já
realizou cerca de dúzia e meia de filmes curtos, ai-
guns premiados aqui e no exterior.

Coronel Delmiro Gouveia tem o que de melhor
o realizador pode oferecer. Já na primeira sequên-
cia, o depoimento de um remanescente dos tem-
pos do personagem, um lavrador. Este irá ligar-se
à figura de outro lavrador, Zé Pó, interpretado por
José Dumont, que, com a própria família, cons-¦truiu uma pequena casa nas terras de Delmiro,
será seu empregado na fábrica de linhas Estrela
e transportará 'o 

que sobrou da indústria destruí-
da pelos estrangeiros. Na figura deste homem sim-
pies do povo, nas suas ações e palavras, fixa o
diretor uma mensagem que emociona e confere ao
filme iim status. A história real emerge de um
contexto em que o homem e seu papel histórico,
na formação de uma nação, é o mais importante.

Podemos estar enganados, mas temos a con-
vicção de que tanto roteirista como o diretor fo-
ram influenciados por Viva Zapata!, um dos me-
lhores filmes de Elia Kazan. Detaiitro ohega a ad-
qulrlr em muitas cenas a auréola visionária do he-
rói mexicano, e os nossos peões têm o rmesmo uso
dos peones mexicanos que se solidarizaram com
seu lider. A terra, que é do povo e pela qual o povo
deve lutar, encontra nos dois filmes o mes-
mo enfoque patriótico. Há toda uma sequên-
cia — aquela em que o Coronel Luna (Jofre Soa-
res) vai libertar Delmiro e no seu caminho, a cada
quilômetro vencido, vão aderindo novos peões —
que é idêntica, em conteúdo, e, em construção ci-
nematográfica, àquela em que Zapata caminha re-
soluto para a capital mexicana, e, a cada curva
de estrada, vê aumentadas suas hostes.

Destaques especiais devem ser creditados à in-
terpretação de Rubens de Falco, que revela amplo
talento como Delmiro Gouveia. Regisbre-se, ainda,
que todo o elenco está bem. Entre tantos, Nildo Pa-
rente (sócio de Delmiro), Izabel Ribeiro (sua pri-
melra mulher), Sura Berdichevski (a segunda mu-
lher). Admirável está José Dumont, como Zé Pó,
um personagem comovente. Excelentes a fotogra-
fia de Lauro Escorei Filho, a música de J. Lins,
a cenografia e o vestuário de Anísio Medeiros.

"O FRANCO-ATIRADOR"

A SOLIDÃO DO PREDADOR
¦K-fc** A controvérsia em torno de O Franco-
Atirador se baseou em premissas errôneas: umas
de compreensão dos objetivos da obra; outras, sec-
tárlas. Entre certa faixa de espectadores motiva-
dos pelo Fla-Flu dos Oscar, há outra briga: a pre-
ferèncla por Amargo Regresso, de Ashley, ou pelo
surpreendente Expresso da Mela-Noite (o meu pre-
ferido), que competiram e perderam nas catego-
rias filme o direção, deverá prejudicar a propa-
ganda de boca do filme de Michael Cimino. Por-
que, Inclusive, com três horas de projeção e ml-
nuciosa observação de comportamento, O Franco-
Atirador está mais distante dos padrões tradlcio-
nais do clnema-espetáculo.

Diga-se logo: a metragem é excessiva, algumas
seqüências (sem perder a beleza ou a perícia nar-
ratlva) ultrapassam o tempo que o espectador está
habituado a esperar. Por exemplo: Cimino reali-
zou uma esmarada seqüência de festa nupcial, com
elementos de novidade (os personagens são ame-
rlcanos de origem ucranlana, radicados numa pe-
quena cidade da Pensilvanla), uma das mais ela-
boradas que já vimos em tela sob o ponto-de-vista
da mostra de comportamento, com grande sus-
tentação de ritmo. No conjunto, porém, a sequên-
cia pesa demais. Cimino alcançou um grande êxl-
to de público porque se desdobrou para fazer um
retrato sincero e não segundo uma aritmética vi-
sando a atingir determinado índice comercial. Opú-
bllco multas vezes se engana. Mas, em geral, sabe
distinguir o que é sincero e bem narrado.

O Franco-Atirador não é um filme sobre a
guerra do Vietnam, nem sobre suas conseqüências.
O filme que chegou lá se chama Amargo Regresso.
O Franco-Atirador jamais pretendeu analisar a
política americana e sua hipnose sobre os amerl-
canos desinformados ou obscurantistas. O que pre-
tendeu isso foi Corações e Mentes. Cimino condena
a guerra em geral, praticamente nem se detém so-
bre a natureza e as ações do conflito no Sudeste
Asiático. O filme, como estudo de alienação, está
mais próximo de Nashville e outros trabalhos de
Altman. Passa-se quase todo em uma pequena ci-
dade (siderúrgica) da Pensilvanla.

Os homens à sombra das chaminés. Estes mes-
mos homens caçando, bebendo e dialogando sobre
assuntos que não ultrapassam as fronteiras de seu
olã, das suas famílias, da localidade, intelectual-,
mente alheios à grande sanguelra do Vietnam.
Vão à guerra (quase) como quem vai a um tor-
nelo. Vivem momentos trágicos. De volta, tudo con-
tlnua no mesmo. Mecanicamente, autoconsolando- ¦
se, um grupo canta Deus Abençoe a América.

Um expressivo painel, regorgltante de vida, o
filme Insinua, em Imagens, o que outros preferiram
dizer em mensagens. Ora, cada um na sua. O
Franco-Atirador será sempre lembrado por quem
gosta de cinema.

Ely Azeredo
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Jm Oscar discutido em um total de cinco:
O Franco-Atirador, de Cimino

"PERIGOSOS INOCENTES?»

AS CRIANÇAS ELETRÔNICAS
*** Perigosos Inocentes é produção francesa de
Alain Delon, baseada no livro The Chilãren Are
Watching (As Crianças Estão Olhando), de Laira
Koening e Peter Dixon. Filme bem realizado, prin-
cipalmente devido a um argumento que dribla o
lugar-comum. O diretor Serge Leroy desenvolve efl-
cientemente a trama. Sem grandes vôos mas fugin-
do à rotina.
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Na Riviera, em mansão à beira-mar, passam as
férias quatro irmãos, dominados intelectualmente
pela mais velha, de 12 anos. Dividem-se entre a
praia e a TV. São oito olhos fixos na violência, co-
mereiais, sexo e tudo mais que esse objeto intruso
leva ao lar. Os milionários pais estão viajando,
produzindo um filme. Sua comunicação com os fi-
lhos é através dos vídeo-cassetes que lhes mandam,
de tempos em tempos, onde, mecanicamente, dão
conselhos e fazem advertências. Quem toma con-
ta dos guris é uma espanhola — detestada, pois
tem a chave ida TV e decide quando desligá-la.

Em acidente provocado pelas crianças (não
houve premeditação, mas certa cumplicidade) ela
morre afogada. Um personagem estranho, bem in-
terpretado por Delon, testemunha. Seus objetivos
não são definidos e sua maneira de aproveitar a
situação reflete.mais falta de amor próprio que
gana por dinheiro. As crianças, pierante a Bíblia
(influenciadas por um filme de TV), juram não
contar nada sobre a morte da empregada. Esta
promessa os isola do mundo exterior e a presença
de Delon na mansão significa submissão a quem
sabe a verdade. A situação se torna insuportável
para as crianças, que se lembram de outro filme
visto.na televisão, com situação semelhante, e dal
tiram a idéia para resolver o caso. O desfecho de
Perigosos Inocentes é inusitado e transmite ao es-
pectador uma certa inquietação.

Se o filme não atinge de maneira mais con-
tundente a meta maior, que seria uma critica fe-
roz à TV, pois seu veiculo é o cinema que tam-
bém pode apresentar os mesmos vicios e ser tão
nocivo, ele surpreende na medida que consegue de
maneira eficaz narrar uma história bem armada e
sugerir, ainda que superficialmente, uma reflexão
sobre os meios de comunicação.
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"O SUPER BUSTO"

PORNOPOLICIAL

Zza Zsa, O Super Busto

+l O Superbusto (Deadly Weapons), dirigido (?)
por Dorls Wishman, pseudônimo da principal atriz
do elenco, é filme de baixíssima qualidade. Eapan-
ta, Inclusive, que seja produção americana. Rldí-
culo.

Trata-se de um pornopolicial que parece até
Inspirado nas péssimas pornochanchadas brasilel-
ras. Nada funciona: nem a história, muito menos
a direção, tampouco a fotografia. Não é uma pro-
dução que apresente qualquer tipo de interesse.

No seu propósito erótico é também muito ruim,
pois, a exemplo de tantas tentativas brasileiras,
comete o equívoco de confundir pornografia e ero-
ttsmo, coisas absolutamente distintas. Não que uma
obra sobre um contexto pornô obrigatoriamente
deixe de ser erótica. Isso é perfeitamente possível.
Mas há necessidade de uma qualidade mínima que
este Deadly Weapons não possui. A excentricidade
fica por conta do busto descomunal apresentado
pela atriz, com o qual a protagonista assassina vá-
rios personagens. Ela se envolve na rede de crimes
em que atua seu paf, comprometido -pela perda de
um diário ao matar uma de suas vítimas. Da mes-
ma forma que ele, o Superbusto parte à procura do
diário, porém, por motivos diferentes. O Superbusto
se propõe a matar pessoas à base de sedução, enve-
nenamento e asfixia produzida por sua própria
anatomia.

O filme é profundamente mal-feito e ninguém
deve perder tempo em vê-lo.

Francisco Pedro do Coutto

"ADULTÉRIO POR AMOR"

DRAMALHÃO
* Neste filme de Geraldo Vletri salvam-se a pro-
dução bem cuidada e a fotografia de Antônio Tho-
mé, com momentos bastante expressivos. O resto
é simplesmente lastimável. Querendo mostrar o
amor do quase pai pela quase mãe, Vletri desçam-
ba para grosseiras caricaturas e o avolumar de si-
tuações termina conduzindo a narrativa a urm de-
sastrado melodrama.

Como autor do argumento, do roteiro e da di-
reção de atores, lamentavelmente, temos de reco-
nhecer que Vietri não demonstrou habilidade em
nenhum dos setores: a história é banal, a dialogação
esdrúxula, os atores se mexem sem a menor natu-
ralidade. Para agravar a situação, o montador es-
merou-se na lentidão do ritmo e alguns planos fo-
ram absurdamente prolongados. Um exemplo: o
plano em que rmaricjo e mulher estão na cama,
prontos para dormir, e ele resolve escolher o nome
da criança. A coisa se arrasta a tal ponto, é tal a
idiotioe, que chega a exasperar a platéia.

A história do filme se resume no drama do ca-
sal que, para ser completamente feliz (mesmo mo-
rando neste país e, mais especificamente em São
Paulo...), necessita apenas de um filho. A mulher
descobre que o marido é estéril e logo encontra
solução para o problema: encontra-se com um es-
tranho e termina grávida. Quando já está com sete
meses, passa a ser seguida pelo amante ocasional
que, a essa altura, age como chantagista. O drama
de consciência da boa mulher vai sempre em crês-
cendo, enquanto aumenta a paixão do marido, tra-
duzida em contínuos acessos de delicadeza, em
brlncadeirinhas do tipo bilu-bilu, pois o quase paitambém conversa com o bebê que vai nascer. Era
só o que faltava! No elenco figuram Selma Egrey,
Paulo Figueiredo, Luis Carlos de Moraes, Ewerton
de Castro e Jussara Freire.

Carlos Fonseca
Alain Delon e os filhos da TV na

produção francesa Perigosos Inocentes Flávio R. Tambellini José Louzeiro

Estréias
O FRANCO-ATIRADOR (The Deer Hunler), de
Michael Cimino. Com Robert de Niro, Christo-
pher Walken, John Cazale, John Savage, Chuck
Aspegren, George Dzundza e Meryl Streep.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi), 2 — 222-1508),
Slo Luiz (Rua Machado de Assis, 74 - 225-7679),
Roxl (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Ti-
jucá (Rua Condo de Bonfim, 422 — 288-4999):
14h, 17h25m, 20h50m. Santa Alice (Rua Barão
de Bom Retiro, 1095 — 201-1290), Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 13h
lOm, 16h35m, 20h. (18 anos). Ganhador de
cinco Oscar referentes à programação de 78
nos Estados Unidos: categorias filme, diretor (o
terceiro filmo de Cimino), ator coadjuvante

(Christopher Walken), montagem e som. Tam-
bém premiado pela critica de Nova Iorque.
Cinco amigos, operários de origem ucraniana
radicados na Pensilvania, contrabalançam a mo-
notonia dos dias de trabalho com caçadas nos
fins de semana. Um se casa, outro fica noivo,
Dos cinco, três vão servir no Vietnam. Sofrem os
traumas da guerra e do aprisionamento pelos
vietcongs: de volta à terra natal, o menos vul-
nerado pela experiência decide localizar os ou-

tros dois ex-combatentes para a problemática
retomada da vida normal. Produção americana.

CORONEL DELMIRO GOUVEIA (brasileiro), de

Geraldo Sarno. Com Rubens de Falco, Nildo

Parente, Jofre Soares, Sura Berdichevski, José

Dumont, Isabel Ribeiro e Magalhães Graça. Ri-

«mar (Av. Copacabana, 360 - 237-9932): 14h,

15h40m, 17h20m, 19b, 20h40m, 22hl0m. Novo
Pax (Rua Visconde d» Pirajé, 351 - 287-1935),
Studio-Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —

265-4653), Cinema-3 (Rua Concf» de Bonfim, 229),
Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h
40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h (14 anos).
Segundo longa-metragem d» Geraldo Sarno, pro-
curando utilizar, atravíi da tomada de depoi-
mentos e outroí recursos de linha documenta-
ria, sua ampla experiência no gênero. O filme
— roteiro premiado no Festival de Brasília —

segue principalmente • linguagem do cinema
ficcional para contar a história do nacionalista
Delmiro Gouveia, que se opôs aos interesses de
dominação econômica da Machine Cottons (em-
presa inglesa), sofreu perseguições políticas, e
foi assassinado em 1917.

PERIGOSOS INOCENTES (Attonlion: lei Enfants
Regardent), de Serge leroy. Com Alain Delor,,
Françoise Brion, Richard Constantini, Sophie P.e-
noir e Tiphanie Leroux. Copacabana (Av. Copa-
cabana, 801 — 255-0953), Ópora-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 246-7705): 13h20m, 15h30m,
17h40m, 19h50m, 22h. leblon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 - 287-4524): 18h, 20h05m, 22hlCm.
(14 anos). Na Riviera francesa um grupo de
crianças cujos pais partiram em viagem de fé-
rias, assiste intensivamente a enlatados do tele-
visão e se inspira na violência desse modelo.
Um desconhecido (Delon) que perambula pela
região procura interferir • ve sua vida em pe-
rigo. Produção francesa.

ADULTÉRIO POR AMOR (brasileiro), de Geraldo
Vietri. Com Selma Egrey, Luiz Carlos de Moraes,
Paulo Figueiredo, Jussara Freire e Ewer'on de
Castro. Vitória (Rua Senador Dantas,. 45. —

242-9020): 14hl0m, 16h, 17h50m, 19h40m,
21h30m. Rian (Av. Atlântica, 2 964 - 236-6H4):
14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18
anos). Melodrama em torno de jm casamento
sem filhos. A esterilidade é do marido, mas,

para salvar o lar, a esposa procura ter um filho
com outro.

O SUPERBUSTO (Deadly Weapons), de Doris Wi-
shman. Com Zsa Zsa, Harry Reems e Grey Rey-
nolds. Plaza (Rua do Passeio, 78 - 222-1097):

de 2a. a 6a., às 10h20m, 12h, 13h40m, 15h20m,
17h, 18h40m, 20h20m, 22h. Sábado e domingo,
às 14h, 15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m.

(18 anos). Por ordem do chefe de uma organiza-

ção criminosa, um de seus homens de confiança se

apodera do livro de endereços de uma gang
rival. Em vez de entregá-lo, decide chantagear
as pessoas indicadas no livro. E' justiçado por
capangas do chefe. Sua amante, Crystal, segue os

matadores até Las Vegas, onde se emprega em

espetáculo de striptease e procura vingança.

Produção americana interpretada/ (com pseudôni-
mo) pela diretora.

Reapresentações
*•••*

AMARCORD (Amarcord), de Federico Fellinl.

Com Puppela Maggio, Magall Noel, Armando
Brancis e Ciccio Ingrassia. Studio-Tijuca (Rua
Desembargador Isidro, 10 — 268-6014): 14h
30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m (16 anos). Uma
cidade provinciana da Itália serve de cenário a
variada galeria humana, seus sonhos e frustra-

ÇÕes durante o período fascista.

-K-fc
CHUVAS DE VERÃO (brasileiro), de Carlos Die-

gues. Com Jofre Soares, Gracinda Freire, Joige
Coutinho, Lurdes Mayer, Marieta Severo, Miriam
Pires, Paulo César Pereio, Regina Case, Roberto
Bonfim e Daniel Filho. Bruni-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502 - 255-2908): 14h, 16h, 18h,

20h, 22h. (18 anos). A pequena humanidade
suburbana concentrada na vida de um velho
funcionário público, que nos dias que se se-

guem à sua aposentadoria sofre profundas trans-
formações pelos fatos que ocorrem à sua volta.

O GRANDE ENGANO (The Big Fix), de Jeremy

Paul Kagan. Com Richard Dreyfuss, Susan Ans-

pach, Bonne Bedelia, John Lightgow e Odelia Me-

dina. Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 —

228-8178): 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 2!h30m

(14 anos). Versão do autor. Mistério, humor, e

drama na trajetória de Moses Wine, detetive par-
ticular de Los Angeles. O coordenador de uma

campanha eleitoral contrata-o com o objetivo de

investigar um cartaz em que o candidato aparece

em companhia de um fugitivo, integrante do

grupo revolucionário. As investigações levam Mo-
ses a ouvir militantes presos, a lidar com perso-
nagens rebeldes que se acomodaram na socieda-
dade e ao conhecimento de um assassínio que o
traumatiza. Produção americana.

-k-K
MULHER DESEJADA (brasileiro), de Alfredo Ster-
nheim. Com Kate Hansen, Eduardo Tornaghi, Eli-
zabeth Hartman • Ivete Bonfá. Méier (Av. Amaro
Cavalcanti, 105 - 229-1222): 14h30m, lóh, 17h
50m, 19h30m, 21hl0m. (18 anos). Kate Hansen
no papel de uma atriz de TV e modelo de
comerciais, bem-sucedida, passando por unia cri-
se existencial na qual o erotismo tem papel de
importância.

AMADA AMANTE (brasileiro), de Cláudio Cunha.

Com Sandra Bréa, Luiz Gustavo, Rogério Fróes,

Neuza Amaral e Ana Maria Kreisler. Programa

complementar: Sábado Alucinante. Rex (Rua Ál-

varo Alvim, 33 - 222-6327): 14h30m, 18h05m,
20h05m. (18 anos). Comédia dramática. As di-
ficuldades de adaptação de uma família ciaste

média que se muda do interior de São Paulo

para o Rio, sofrendo atritos decorrentes das
reações de seus integrantes em um ambiente cie

permissividade.

OS ÚLTIMOS LUTADORES DA DINASTIA MING

(Heroes in late Ming Dynasty), de Mao Mín

Hung. Com Shang Kwun, Ling Fung e Wei Chi

Wan. Programa complementar: Sedentas de

Amor. Orly (Rui Alcindo Guanabara, 21): ds 2a.

a 6a., às lOh, 13h35m, 17hl0m, 19hl5ti. Sá-
bado e domingo, a partir das 13h35m. (18 anos).
Produção chinesa de Hong-Kong.

DRIVE-IN ¦

O EXPRESSO DA MEIA-NOITE - Ilha Autoclne.
20hl5m, 22h30m. Lagoa Drive-ln: 20h, 22h30m.
(18 anos). Ver em Continuações. Até amanhã no
Ilha Autocine. _
RUBY, AMANTE DIABÓLICA (Ruby), de Curtia
Harrington. Com Piper Laurie, Stuart Whitman,
Roger Davis, Janit Baldwin e Crystin Sinclair.
Ilha Autocine (Praia de São Bento — Ilha do
Governador): a parlir de domingo, às 20hl5m,
22h30m. (18 anos). Terror e fantástico. Um ho-
mem é assassinado em frente à mulher que
ama, Ruby. Anos depois, começa a sua vingan-

Ça póstuma: um a um, os responsáveis pelo
crime são assassinados, em circunstancias Incrí-
veis, na presença de Ruby. Produção americana.
Até terça.

MATINÊS
RAONI - Lido-2: 13h30m, 15h, 16h30m. (Livre).

UMA AVENTURA NA FLORESTA ENCANTADA -
Veneza, Comodoro: 13h30m, 15h, 16h30m (livre).

LADRÃO DE BAGDÁ, O MAGNÍFICO - leblon-1:
13h20m, 14h50m, 16h20m. (Livre).

LADRÃO DE GALINHA - Tijuca-Palace: 15b, 17h
(Livre).
SESSÃO INFANTIL - Yé Colmeia, o Urso Amigo
— Ilha Auto Cine: amanhã e domingo, èt J8h
30m. (Livre).
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•*•**
O EXPRESSO DA MEIA-NOITE (Midnlght Expr.it),

d» Alan Parker. Com Brad Davis, Randy Quald,
Bo Hopklni, John Hurt, Paul Smilh • Mlke Kei-

lln. Clntma-2 (Rua Raul Pompíla, 102 —

247-8900). lldo-1 (Praia do Flamengo, 72 —

245-8904)1 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Ilha Auto.
«In» (Praia da São Bento — Ilha do Govornador):
20hI5m, 22h30m. Lagoa Driva-ln (Av. Borge» da
Medelroí, 1426, 274-7999): 20h, 22h30m. (18
anoi). Versão do livro da Billy Hayes a Wllllam
Hofer, qu» ralara uma experiência verídica do

primeiro. O filma te passa quase todo em depen-
denclas de uma prisão de Istambul, onda, preso
por contrabando da haxixe, o jovem americano
Hayes sofreu torturas físicas e morais. Depois de
condenado a quatro anos foi submetido a novo e
arbitrário julgamento qua deveria, por ordens da
«ima, alterar a pena para prisão perpétua. O af-
faira, em que o Governo ditatorial da Turquia pre-
tendeu usá-lo como um exemplo, teve Início
em 1970 e chocou a opinião pública america-
na. Por motivos óbvios, os cenários (com exce-
ção das clássica» Imagens turísticas de Istam-
bul) foram minuciosamente reconstituídos na
ilha de Malta. Produção americana. Oscar para
a Melhor Trilha Sonora (Giorgio Moroder) e
Melhor Roteiro Adaptado (Oliver Stone). Ati
amanhã no Ilha Autocine.

RAONI (brasileiro), de Jean-Pierre Dutllleux a Luiz
Carlos Saldanha. Roma-Bruni (Rua Visconde da
Plrajá, 371 - 287-9994), Brunl-TIjuca (Rua
Conde de Bonfim, 379 - 268-2325)i 14b,
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22H20. (livre).
Filmado (em Cinemascope) no Parque Nacional
do Xingu e tendo como personagem-título o ca-
clqua Raoni, esta produção capta discussões
entre os índios a propósito do dilema apazi-
guamento ou guerra, provocado por invasões da
luas terras pelos brancos, documenta uma visita
ao diretor da Funai e uma viagem do cacique 1
Capital paulista. Aparecem Integrantes de várias
tribos. Inclusive remanescentes dos quase extln-
tos kreen-akarores Raoni foi um dos finalistas na
disputa do Oscar de Melhor Documentário em
Longa-Metragem. Prêmios no Festival de Grama-
mado: categorias filme, fotografia, música e
montagem.

CRIA CUERVOS (Cria Cuarves), de Carlos Saura.
Com Geraldlne Chaplin, Ana Torrant, Conchita Pe-
rex, Malta Sanchaz Almendros, Monica Randall,
Hector Alterlo. Jiia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. II.
ale-2 (Praia do Flamengo, 72 — 
245-8904): 18h, 20b, 22h. (10 anos). Ganhador
de um dos dois Prêmios Especiais do Júri do
Festival de Cannes. 1976. Em uma casa de Ma-
dri moram três meninas, filhas de um militar
e órfãs de mãe. Ana, a filha de oito anos,
acredita que tem em suas mãos o poder sobre
o destino dos qua a rodeiam. Segundo Saura.
tudo deve ser considerado como "um reflexo de
Ana, 20 anos mais tarde". Produção espanhola.

O CÉU PODE ESPERAR (Heaven Can Walt), de
Warren Beatty e Buck Henry. Com Warren Beat-
ty, Julie Christie, James Mason, Jack Warden,
Charlas Grodin e Dyan Cannon. Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145 - 264-2025), Veneza (Av.
Pasteur, 184 - 226-5843): 18h, 20h,
22h (livre). Comédia fantástica. Nova ver-
são de uma história de Harry Segai),
que iá deu origem a um célebre momento da
comédia cinematográfica, Que Espere o Céu, de
Alexander Hall, 41. O protagonista, vítima de
acidente, é colhido pelo mensageiro do Céu
antes de sua hora. Após a cremação do corpo,
o leito é fazê-lo voltar à Terra em outro invó-
lucro carnal. E ele volta no corpo de um mag-
nata vítima da esposa, que tem um amante.
Produção americana. Oscar para a Melhor Cano-
grafia.

•••*
AMARGO REGRESSO (Corning Homa), de Hal
Ashby. Com Jane Fonda, Jon Voight, Bruce
Dern, Robert Carradine, Penelope Milford a
Robert Ginty. Caruso (Av. Copacabana, 1 362 —
227-3544): 14h, 16h35m, 19hl0m, 21h45m. Madu.
reira-2 (R. Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30m, lóh, 18h30m, 21h. Tijuca-Pilace (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-1222): 18h55m, 21 h
30m. (16 anos). Drama sobre os reflexos da Guer-
ra do Vietnam na vida americana, ambientado
em Los Angeles. Quando o marido (Bruce
Dern) de Sally (Jane Fonda) parte entusiasmado
para o fronf, ela vai trabalhar em hospital para
ex-combatentes, onde reencontra um amigo dos
tempos de colégio, Luke (Jon Voight), agora
preso a uma cadeira de rodas. Ao mesmo tem- •

po que toma conhecimento do que está ocor-
rendo no Vietnam em nome dos ideais demo*
cráticos, Sally se apaixona por Luke. Produção
americana. Oscar para o Melhor Roteiro Origl-
nal (Nancy Dowd, Waldo Salt e Robert C. Ja-
ner), Melhor Ator (Jon Voight) e Melhor Atriz
(Jane Fonda).

•••
OS MUCKER (Brasil-Alemanha), de Jorge Bo-
danzky a Wolf Gauer. Com Marlise Saueressig,
Paulo César Pereio, José Lowgoy, Ricardo
Hoepper e mais • participação dos descenden-

Bruce Dern e
Jane Fonda
em Amargo

Regresso,
de Hall Ashby:

a partir desta
semana

também no
Madureira-2

tes dos Mucker e habitantes de Saplranga, vale
São Jacó, Taquara, São Leopoldo a Novo Ham-
burgo. Ctnema-1 (Av. Prado Júnior, 286 — . .
275-4546): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (16 anos). Em
1873, em um vale pouco povoado, no Rio Gran-
de do Sul, camponeses imigrantes da Alemã-
nha formam uma comunidade fechada, de r«'i-
glosldade fanática, distribuindo Igualltariamente
os produtos de seu trabalho. As hostilidades dos
vizinhos e das autoridades culminam em um
massacre. O filme i falado no dialeto alemão
co-wervado paloa descendentes doa Mucker e
tem legendas em português. No Festival de Gra-
mado recebeu os prêmios de Direção, Atriz e
Cenografia. Os Mucker foi realizado na região
em que ocorreu esse episódio de messianismo
e dissenção social.

***
AS BORBOLETAS TAMBÉM AMAM (brasileiro), de
J. B. Tanko. Com Paulo Porto, Rossana Ghessa,
Neila Tavares, Nestor de Montemar, Angelina
Munis e Arllndo Barreto. Palácio (Rua do Passeio,
28 - 222-0838): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Re-
sário (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 15h,
17h, 19h, 21 h (18 anos). Orama com protagorcis-
tas da pequena burguesia. Um professor que
se pretende modelo de moral tem atração
pelas jovens alunaa e, em especial, por
uma que se prostitui sob o patrocínio de
uma aliciadora de moças espaciais. Paralelamen-
te o drama silencioso da esposa desprezada, que
teve um filho com outro homem a fim de sa-
tisfazer o machismo do marido estéril.__

SUPERMAN - O FILME (Superman - The Movia),
de Richard Donner. Com Marlon Brando, Gene
Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, Jac-
kie Cooper, Glenn Ford e Trevor Howard. Scala
(Praia de Botafogo, 320 - 246-7218): 13hl5m,
lóh, 18h45m, 21h30m. Palácio (Campo Grande):
Vitória (Bangu), Cisne (Av. Geremário Dantas,
1207- 392-2860): 15h30m, 18hl5m, 21h (livre).
Superprodução americana no estilo das histórias
em quadrinhos tradicionais. Originário de um pia-
neta desaparecido, Clark Kent, o Super-Homem,
chega à Terra menino, enfrenta os problemas de
adaptar seus poderas incríveis no novo habitat e
toma a defesa do bem, enfrentando o arquivilão
Lex Lufhor. Roteiro baseado em história de Mário
Puzo, inspirado no clássico personagem do gene-
ro. Oscar para Efeitos Especiais._

O PRISIONEIRO DO SEXO (brasileiro), de Walter
Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Maria Rosa, Ro-
berto Maya, Kate Lyra, Aldine Muller • Nlcole
Puzzl. Palh* (Praça Florlano, 45 - 224-6720):
de 2a. a óa., is 12h, 13h30m, 15h20m, 17h, 18h
40m, 20h20m, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 15h20m. Art-Copacabana (Av. Copacabana,
759 — 235-4895). Art-Tijuea (Rua Conde de Bon-
fim, 406 — 288-6898), Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira), Paratodos (Rua Ar-
quias Cordeiro, 350 — 281-3628): 15h
20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h. Leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805), Ópera-2
(Praia de Botafogo, 340 - 246-7705): 14h40rn,
16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. Rosário (Rua
Leopoldina Rego, 52 — (230-1889): 15h30m,
17h20m, 19hl0m, 21 h. Aos sábados, sessões

á meia-noite no Art-Copacabana. (18 anos).
Um homem procura no sexo alguma for-
ma de superar seu profundo sentimento de In-
satisfação existencial. Ciente de sua crise, a es-
posa admite suas relações com outra mulher.__

SÁBADO ALUCINANTE (brasileiro), de Cláudio
Cunha. Com Sandra Bréa, Djenane Machado,
Silvia Salgado, Simone Carvalho e Marcelo Pie-
chi. Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532), Coral (Praia de Botafogo, 316 -
246-7218): 14b, lóh, 18h, 20h, 22h. Impera-
tor (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982), Olaria:
15h, 17h, 19h, 21h. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 —
222-6327): 14h30m, 18h05m, 20h05m. Programa
complementar no Rax: Amada Amante (16 anos).
Os personagens se apresentam divididos por dois
grandes grupos de freqüentadores de discotecas:
as frenéticas e os travoltas. Entre uns e outros
ocorre uma variedade de oasos sentimentais • ex-
periências sexuais, *

O MILAGRE - O PODER DA FÉ (brasileiro), de
Hércules Breseghelo. Com Roberto Leal, Jofre
Soares, Liana Duval, Ferrugem, Márcia Fraga e
Angela Rodrigues Alves. Metro-Boavlsta (Rua do
Passeio, 62 - 222-6490): 14hl0m, lóh, 17h
50m, 19h40m, 21h30m. Conder-Large do Ma-
chado (Largo do Machado, 29 — 245-7374), Cor*.
der-Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286
- 255-2610): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20h
lOm, 22h. Baronesa (Rua Cândido Benlclo, 1 747
390-5745): 14h, 15h,50m, 17h40m, 19h30m, 21h
20m. América (Rua Conde de Bonfim, 334 —
248-4518): 14h,' lóh, 18h, 20h, 22h. Astor
(Rua Ministro Edgar Romero, 236): 15h,
17h, 19h, 21 h (livre). Os problemas de
uma família de Imigrantes portugueses no Bra-
sll, vistos de forma sentimental. O pai, cego, so-
nha com um milagre de Nossa Senhora de Fá-
tima. O filho (o cantor Roberto Leal) fax su-
cesso como Intérprete de música popular e con-
segue levá-lo ao Santuário da Fátima. Filmado no
Brasil e em Portugal.

Curta-Metragem
Zl JET — Da Américo Mar-
quês da Costa. Cinemas: Co.
pe.cnb.-tna e Cinema-1 (Ni-
terói.

(CARO E O LABIRINTO - Da
Antônio Moreno. Cíneman
leblon-1 e Óptra-1.

ZIEMBINSKI - De Phydias
Barbosa. Cinema: Tijuca*
Palace.

FAUNA URBANA - De Se-
bastião França. Cinema: Ma-
du reira-2.

LINHAS CRUZADAS - Da
laer Rodrigues. Cinemas: Cs-

ruso, Alameda (Niterói) e NI-
terói.

IrÊNNAND: SUMÁRIO DA
OFICINA PELO ARTISTA -
De Fernando Monteiro. Cine-
ma: Comodoro.

A PROPÓSITO DÊ FUTEBOL
— De Roberto Kahané. Ctne-
mas: Orly e Central (Niterói).

MEU GLORIOSO SÃO CRIS-
TÓVÃO — De Ney Costa
Sanios. Cinema: Dom Pedro
(Petrópolis).

CABOCLINHOS TAPIRARÉ -
De Elyseu Visconti. Cinema:
Carioca.

COLMÉIA - UM MOVIMENTO
ARTÍSTICO DE PURO IDEALIS-
MO — De Milton Alencar. Cl-
nema: Studio-Tijuca.

ARRASTÃO - De Lucilla sf-
mon. Cinema: Jóia.

DUAS HISTÓRIAS PARA CRI-
ANCAS — De Pompeu Aguiar.
Cinema: Ilha Autecine. (do
dia 16 ao dia 19).

Extra
FASSB1NDER (V - Final) - Exibição da Os Dau-
sas da Pasta. (Gotler der Pest), de Ralner Wernor
Fasiblnder. Ho|e a amanhã, is 18h30m, no
Museu da Imagem e do Som, Praça Rui Barbosa,
Legendas em espanhol. Em colaboração com o
Instituto Cultural Brasil-Alemanha.

•*••
M - O VAMPIRO DE DUSSELDORF (M - Eina
Stadt Elnen Moerder), de Frilz Lang. Com Peter
Lorre, Oito Mernicke, Theo Llngen e Paul Kem-
pe. Hoje, à meia-noite, no Novo Pax. (14 anos).
Produção alemã, em preto e branco. O primeiro
filme falado de Lang, inspirado livremonte cm
um episódio real. Assassino de meninas aterro-
riza Dusseldorf e a conseqüente mobilização po-
lidai perturba o mundo do crime. Criminosos,
com ajuda de mendigos, procuram prender e
julgar sumariamente o assassino. Parte do êxito
do filme se deve ao uso Imaginoso do som.

A ULTIMA AVENTURA DE MEL BROOKS (Silent
Movia), de Mel Brooks. Com Mel Brooks, Marty
Feldrnan, Dom Del.ouise, Bernardelte Peter* e Sid
Caesar. Hoje, amanhã e domingo, is 201), no
Cinaclube Experimental Barramares, Av. Somam-
betiba, 3 300 — Barra da Tiiuca. Entrada franca.
(Livre). Comédia. Um cineasta e seus dois maio-
res amigos realizam um filme inteiramente mudo,
valendo-se de sua experiência no passado e ten-
tando recuperar a fama perdida. Produção ame-,
rlcana.

SÃO BERNARDO (brasileiro), de Leon Hirszman.
Com Othon Bastos, Isabel Ribeiro, Nildo Parente,
Vanda Lacerda, Jofre Soares e Mário Lago. Hoje,
is 19h, no Cineclube do Grêmio Estudantil do
Colégio Franco Brasileiro, Rua das Laranjeiras, 13
(14 anos). Baseado na obra de Graciliano Ramos.
A história gira em torno da fazenda São Ber-
nardo cobiçada obsessivamente por Paulo Honó-
rio (Othon Bastos).

A PASSAGEM DO RENO (Le Passage du Rhin),
de André Cayatte. Com Charles Aznavour e Ni-
cole Courcel. Hoje, às 20h, no Cineclube da
Aliança Francesa do Méier, Rua Jacinto, 7.

CINEMA DB ANIMAÇÃO DA BULGÁRIA - Exi-
bicão de A Maçã (Jabalkata, de Todor Dinov, A
Margarida "(Margarithka), de. Todor Dinov, O Bu-
raco (Dupkata), de Zdenka Doycheva, Ciúmes
(Revnost), de Todor Dinov, Esperança (Esperanza),
de Ivan Andonov, Expulso do Paraíso (lzgonen
ot Raya), de Todor Dinov, Herdeiros (Naslednici),
de Ivan Vesselinov, Prometeu XX (Prometei XX),
de Todor Dinov, Reação em Cadeia (Verizhna
Reaktsiya), de Todor Dinov, A Aldeia dos Sábios
(Umno Ceio), de Donio Donev, Paixão (Strast), de
Zdenka Doycheva, Pequena Música Diurna (Mal-
ka Dnevna Muzika), de Ivan Vesselinov e O Dia-
bolt V Urkva), de Ivan Vesselinov. Amanhã, is
18h30m, no Cineclube Macunaíma, Rua Araújo
Porto Alegre, 71 — 9o andar. Promoção da
Cinemateca do MAM.

DOCUMENTÁRIOS - Exibição de lao, de Geraldo
Sarno e Orixá Ninu HS, de Juana Elbein dos
Santos. Amanhã, ia 21 h, no Cineclube Macunaí.
ma, 'Rua Araújo Porto Alegre, 71 — 9o andar.
Na ocasião será lançado um número especial
da Revista Vozes. Organizado em colaboração
com a Sociedade de Estudos da Cultura Negra
no Brasil. Promoção da Cinemateca do MAM.

GREVE (brasileiro), de João Batista de Andrade.
Complementos: Trabalhadoras Metalúrgicas, de
Olga Futema e Os Queixadas, de Rogério Cor-
rêa. Amanhã, is 20h, no Cineclube Barravento,
Rua Senador Muniz Freire, 60 — Tijuca. O filme
é uma produção de 1979 sobre as recentes gre-
ves no ABC paulista. Debates após a sessão.

FESTA DO FILME — Exibição de Concentração,
de Sérgio Péo, Guararapes, de Sérgio Péo, Na
Realidade..., da Jorge Abranches, Balas e Bolas,

de Jorge Abranches, Salva o Compositor Popu-
lar, de Ivan Viana e Alâ Tateia, de José Joffily.
Amanhã, is 20h, no Salão de Fastas da Soda.
dade Polonesa, Rua das laranjeiras, 540. Após
a sessão haverá baile e demonstração de grupos
de capoeira. Ingressos a Cr$ 30,00.

23, documentário da longa-metragem de José
Celso Corrêa e Celso Lucas. Amanhã, is 21 h, no
Teatro de Arena tia UFRJ, Av. Pasteur, 250. Do-
mlngo, is 18h, no Cineclube da Casa do Eitu-
dante Universitário, Av. Rui Barbosa, 762
(18 anos). Quatro longas seqüências sobra
o 25 da junho de 1962, data da fun-
dação da Frelimo, o 25 de setembro de
1964, data do começo da luta armada pela In-
dependência de Moçambique, o 25 de abril de
1974, a queda do salazarismo, e o 25 de junho
de 1975, a independência de Moçambique. Os
tempos do colonialismo • da luta pela liberta-
ção são reconstituídos através de depoimen-
tos durante os dias de festejos em Maputo, de
21 « 25 de setembro • ainda de fragmentos
de cinejornais e trechos de filmes de ficção.

VIOLÊNCIA E PAIXÃO (Gruppo dl Famigli. In
in Interno), de Luchino Visconti. Com Burt Lan-
caster, Helmut Berger, Silvana Mangano a Clau-
dia Marseni. Complemento: Ziemblnsky, da Phi-
dias Barbosa. Amanhã, i meia-noite, no Rica-
mar (18 anos). O penúltimo filme de Visconti.
Um velho professor, colecionador de arte, que
vive distanciado da realidade, recebe em sua casa
alguns hóspedes, com cujos problemas (indust-
ve um crime) «os poucos se envolve.

*****
O GRITO (II Grldo), de Michelangelo Antonloni.'
Com Alida Valli, Steve Cochran e Dorlan Gray.
Amanhã, is 20h e domingo, is 22h, no Cine-
clube João XXIII, Av. Afranio de Melo Franco,
300. (Livre). Obra-prima anterior i trilogia (so-
bre a alienação) constituída por A Aventura,
A Noite a O Eclipse.

•** \.
RIO ZONA NORTE (brasileiro), de Nelson Porei-
ra dos Santos. Com Grande Otelo, Jece Vala-
dão e Paulo Goulart. Amanhã, is 19h, no Cina-
chibe Paulo Pentes, Av. Cesário de Melo, 3 670
(Colégio Nossa Senhora do Rosário) — Campo
Grande. (18 anos). Um compositor de morro
(Grande Otelo) viaja como pingente num trem
da Central, cai e morre. A história de sua ex-
ploração por gente do rádio é contada parale-
lamente ao atendimento médico.

UIRÁ, UM ÍNDIO EM BUSCA DE DEUS (brasilel-
ro), de Gustavo Dahl. Com Ana Maria Maga-
Ihães e Erico Vidal. Amanhã, is 18h, no Cine-
clube In Foco do SESNI, Av. Abílio Augusto Ti-
vora, 2134 — Nova Iguaçu. (14 anos). A par-
tir de um acontecimento real (o suicídio de um
índio Kaapor, narrado num ensaio de Darcy RI-
beiro) um esboço para a apresenta;ão da cul-
tura indígena e do confronto entre ela a a
materialmente maia forte cultura do branco. Após
a sessão haverá debates.

•••*
QUE ESPERE O CÉU (Heaven Can Walt), de Ale-
xander Hall. Com Robert Montgomery e Ciaude
Raims. Amanhã,- is 22h, e domingo, is 20h,
no Cineclube João XXIII, Av. Afranio da Melo
Franco, 300. ——

DORAMUNDO (brasileiro), de João Batista de
Andrade. Com Rolando Boldrin, Irene Ravache,
Antônio Fagundes, Armando Bogus e Oswaldo
Campozana. Amanhã, is 19h » domingo is 15h,
no Cineclube do SESC de Engenho de Dentro, Av.
Amaro Cavalcanti, 1661 (18 anos). Na década
de 30, uma sucessão de mortes estranhas abala
uma cidadezinha ferroviária. Em meio ao mis-
tério e i repressão policial, explode o amor

CIRCOS E SONHOS - De Ma-
riza Leão. Cinema: Pavilhão
(Nova Iguaçu).

O INCRÍVEL MANE GARRICHA
De Aécio de Andrade. Cinemai
Ilha Autocine (do dia 20 ao
dia 26). ,
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Peter Lorre em M — O Vampiro de Dusseldorf, de Fritz
Lang: boje, na sessão de meia-noite

do Novo Pax, organizada pelo Cineclube João XXIII

da Ttodora a Raimundo. Inspirado no roman-
ce de Geraldo Ferraz, com pesquisas locais d*
Andrade e Wledlmlr Herxog.
EMBOSCADA (brasileiro), de Bruno Barreto. Com-
plemento: Delmiro Gouveia — O Homem • a
Terra, ds Ruy Santos. Domingo, is 20h, no Cl-
neclube Barravento, Rua Senador Muniz Freire,
60 — Tijuca. Após a sasslo haverá debates
com os organizadoras do cinecl.ibe. O filme é
baseado no conto homônimo de Harberto Sales
e aborda o aspecto social • psicológico de
dois matadores profissionais — |aguncos — na
tocaia de um coronel do sertão.
CINCO VEZES FAVELA (brasileiro), filme divl-
dldo em cinco episódios: Zé de Cachorra, de
Miguel Borges, Pedreira de Sis Dlogo, de leon
Hirszman, Couro de Gato, da Joaquim Pedro de
Andrade, Um Favelado, de Marcos Farias e Esco-
Ia de Samba, Alegria de Viver, de Caca Dia-
gues. Domingo, is 19h, no Cineclube Santa Te-
rasa, Rua Almirante Alexandrino, 1520 — Cas-
talo.

•*••
A QUERMESSE HERÓICA (La Kermosss Herolque),
de Jacques Feyder. Com Bernard Lancray e Fran-
çoise Rosay. Domingo, is 20h, no Cineclube do
Leme, Rua General Ribeiro da Costa, 164. Sá-
tira i guerra (1935) em que se destaca prlncl-
palmente a Inspiração da pintura flamenga na
composição e no claro oscuro. Produção france-
sa em preto e branco.

GOLPE DE MESTRE (The Sting), de George Roy
Hil. Com Paul Newman, Robert, Redford e Ro-
bert Shaw. Domingo, is 21 h, no Cineclube Albl-
no Luciani, Av. Portugal, 772 — Urea (Salão Pa-
roquial da igreja Nossa Senhora do Brasil) (18
anos). Um trapaceiro resolve vingar a morta de
um amigo, assassinado porque roubara uma
quantia de üm homem a serviço de um poderoso
gangster de Chicago. -
CARA A CARA (brasileiro), de Júlio Bressane.
Com Helena Inês, Paulo Gracindo, Paulo Padilha,
Maria Lúcia Dahl, Vanda Lacerda a ítalo Rossl.
Domingo, is 20h, no Cineclube Curto-CIrcuito,
Rua São Clemente, 155 — Botafogo. Após a ses-
são haverá debates.

Grande-Rio
NITERÓI

ALAMEDA — O Expresse da Meia-Noite, com
Brad Davis. Hoje e amanhã, is 15h50m, 18h25m,
21 h. (18 anos). Domingo: Sábado Alucinante, com
Sandra Bréa. Ãs 15h, 17h, 19h, 21h. (16 anos).
BRASIL — As Borboletas Também Amam, com
Paulo Porto. Hoje, amanhã e domingo, is 15h,
17h, 19h, 21 h. 18 anos).

CENTER — O Prisioneiro do Sexo, com Sandra
Bréa. Hoje, amanhã e domingo, is 14h40m, lóh
30m, 18h20m, 20h10m, 22h, (18 anos).
CENTRAL - Hoopar - O Homem das Mil Fa-
çanhas, com Burt Reynolds. Hoje, amanhã e do-
mingo, is 13h20m, 15h30m, 17h40m, 19h50m,
22h. (14 anos).

CINEMA-1 — Perigosos Inocentes, com Alain
Delon. Hoje, amanhã e domingo, is 13h20m, 15h
30m, 17h40m, 19h50m, 22h. (14 *nos).
ÉDEN — O Prisioneiro do Sexo, com Sandra
Bréa. Hoje, amanhã e domingo, is 14h40m, lóh
30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18 anos).

ICARAI — O Franeo-Atirader, com Robert de
Niro.. Hoje, «manhã e domingo, is 14h, 17h25m,
20h50m (18 anos).

NITERÓI — Adultério por Amor, com Selma
Egrey. Hoje e amanhã, is 14hl0m, lóh, 17h50m,
19h40m, 21h30m (18 anos). Domingo: O Expres-
so da Meia-Noite, com Brad Davis. Às 14h, lóh
35m, 19hl0m, 21h45m. (18 anos).

SÃO GONÇALO

TAMOIO — As Borboletas Também Amam, com
Paulo Porto. Hoje, amanhã e domingo, is 15h,
17h, 19h, 21 h (18 anos) 

NEVES — Coronel Delmiro Gouveia, com Ru-
bens de Falco. Programa complementar: Alegres
Vigaristas. Hoje, amanhã e domingo, is 16h30m
19h30m (14 anos).

CAXIAS

PAZ — O Prisioneiro do Sexo, com Sandra
Bréa. Programa complementar: Quando Elas
Querem e Eles Não. Hoje, amanhã e domingo,
is 14hl0m, 17h35m, 19m30m (18 anoy).

CAXIAS — Coronel Delmiro Gouveia, com Ru-
bens de Falco. Programa complementar: O Dra.
gio de Fogo. Ho|e, amanhã e domingo, às 14h,
17h30m, 21h(14anos).

NOVA IGUAÇU

PAVILHÃO — Superman — O Filme, com Marlon
Brando. Hoje, amanhã e domingo, is 12h, 14h
50m, 17h40m, 2Oh30m (livre).

VERDE — Coronel Delmiro Gouveia, com Rubens
de Falco. .Programa complementar: Cinco Demoli-
dores Chineses. Hoje, amanhã e domingo, is
14h, 17h30m, 21 h (14 anos).

SÃO JOÃO DE MERITI

GLÓRIA — Coronel Delmiro Gouveia, com Ru-
bens de Falco. Programa complementar: O Últl.
mo Pistoleire. Hoje, amanhã e domingo, is 14h,
17h30m, 21h (14 anos).

SÃO JOÃO — Superman — o Filma, com Mar-
lon Brando. Programa complementar: Nas Gar-
ras da Shao Lln. Hoje, amanhã e domingo, is
13h, 17h25m, 20hl0m (livre).

NILÓPOLIS

NILÓPOLIS — Coronel Delmiro Gouveia, com
Rubens de Falco. Programa complementar: Ale-

gres Vigaristas. Hoje, amanhã e domingo, às 14h,
17h30, 21h (14 anos).

SANTA ROSA — Superman — o Filme, com Mar-
lon Brando. Programa complementar: Os Cinco
Mestras da Shao lin. Hoje, amanhã e domingo,
is 13h, 17h40m, 20h20m (livre).

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO — A Fúria, com Kirk Douglas.
Hoie e amanhã, às lóh, 18h30m, 21 h. Domingo:
Hooper — O Homem das Mil Façanhas, com
Burt Reynolds. Às 14h50m, 17h, 19hl0m, 21h
30m. (14 anos).

PETRÓPOLIS — Sábado Alucinante, com Sandra
Bréa. Hoie, amanhã e domingo às 15h, 17h,
19h, 21h. (16 anos).

Oerwcra
shoppinfs
Informações para esta coluna

226-6880-286-3775-

ABAT-JOUR
COQ D'OR DECORAÇÕES

Fab. própria. Cerâmica, mo-
tal, cúpulas, quadros espe-
lhados. Show-room e vendas.

V. Pirajá, 281 s/lj. 213.
ACADEMIAS

ACADEMIA LEDUC FAUTH <
GIN. FEM. MASC. ,

Método especial. Turmas pe-
quenas. Manha, tarde, noite.'

Av. Copacabana, 542/202.' •

AGENCIAS
DE EMPREGOS

.CIDADE •
Empregadas domésticas, com •
jeito de antigamente. Ba- •
bás, caseiros, cozinheiras. .
Todas com'garantia. O me-

lhor da praça está na ci-
dade." Santa Clara. 50/304 "

Tels.: 236-5693 8 256-9968 •

HELP .
Diaristas selecionadas CrS
250,00; copeiras especial!-

zadas p/festas CrS 650,00. •
Tels.: 256-3070 * 256-3511 •

ALFAIATES
BASTOS

Grande sortimento de artl-
gos nacionais e estrangeiros.

Cupertino Duráo. 96-B¦ Tel.: 294-2099.
ARQUITETURA

E CONSTRUÇÃO
MORADA NOVA

Uma nova forma de morar.
Chalé alp„ casas de praia.
Construímos em 90 dias. V.
Pirajá, 259/203 Tel.:267-5696

ARTE POPULAR
DEPÓSITO

Cadeira, estante desmonta-
vel, design italiano. Cera-
mica p/uso diário e livro.

• V. Pirajá, 580 subsolo.
•

^h
Cestas nac. e chinesas, Cdn- ,
chás, Cortinas de bambú,-Obj.
em Chifres, Cerâmicas, .Bor-

boletas, Perfumes/Flores. •
Dias Ferreira, 64 Leblon. •

BOX PARA BANHEIROS'
EC-TEMPER COM.DE VIDROS»

BLINDEX

Tels. 267-9095 e" 247-1998
CABELEIREIROS

ROUDY CABELEIREIRO . •
' Alise os cab.s/danificar. »

Av. Copacabana, 542/201 #
Tels.: 235-0279 e 235-5148,

WALTER'S CABELEIREIRO
Um estilo certo prá você.
Av. Copacabana, 610 Ij. 5

Tels.: 256-7724 e255;0248
COPIADORAS
PORÃO DA SORTE

Xerox, heliográf., encaderna-
ção. filmes, revelação. Aten-

•demos domicilio. V. Pirajá.
550 ss/127 Tel.: 227-4947

CORTINAS
CANDICE DECORAÇÕES

Estof., painéis, bandeaux
cortinas, colchas, capas. La-
va. reforma cortinas. Barata
Ribeiro. 92-C Tel.: 255-3192.

•
DECORAÇÕES MALU 

' •
Cortinas, rolos, painéis, •

convencionais, almof:, cores ,
variadas.Orç.s/compromisso. ,
Copacabana,861/315-255-9217

DECORAMARTE °
Tudo em tecidos. Persianas, *
cort. japonesas,'tapetes, pai-»
néls. Orç. s/compromisso. Sta s
Clara, 115/202 Tel.: 236-5049.

CURSOS
CURSO S.R. a

Enfermagem, inst. cirúrgica,,
l-ll graus inglês primário #

adultos, aux. s. médico. Sta.
Clara. 33/1009 - Tel.: 235-5881 *

DECORAÇÃO
FORMAS E FORMAS

Tudoem molduras. Alumínio,
madeiras. Desc. p/pintores,
galerias, decoradores. Gal.
Urquiza, 67/LJ.5 - 239-0194.
DOCES E SALGADOS

BOLOS DE LISBOA
Espec. portuguesa. Tortas.
bolos;-ovos moles, etc. Acei-
tamosencomendas. Barata Ri-

beiro, 208/Lj.A- 256-9496..
O

ACHILLE'S
Massas prontas, tortas, sal
gados p/festas a quilo. En-

trega a domicilio, Z. Sul.
Tels.: 286-5397 • 247-9689

DROGARIAS
DROGARIA CRUZEIRO

Aberta noite e dia. Servi-
ço domiciliar rápido. Av.'Copacabana, 

1212'A Tels.:
287-3636 • 267-1421.
ESTETICISTAS
CENTRO ESTÉTICA •

DR. PAYOT .
Rejuvenesc. hidrat. à base
estr. Ginseng (lane. Payot) *
Av. Copacabana. 647 conj. •
402/404-Tel.: 257-6844. •

*
GRAÇA' •

CENTRO DE ESTÉTICA .
Presente p mães e noivas:
Lifting biológico, tratamen-
to de busto, corpo. Limpeza •
de pele. V. Pirajá. 330/701»
Tel. 227-6877. L. Machado, 29 •

303 Tel. 285-4464. •

Continua na pagina 5 ¦ •
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André Villon, Teresa Amayo
e Mário Brasini em
.rlfjzii e Agora, a partir de hoje
no Teatro Glória

DUAS ESTRÉIAS NO
FIM DE SEMANA

«veterano 

Mário Brasini volta
hoje ao convívio do público
na dupla qualidade de autor
e protagonista de Aqui e Ago-

ra, que promete abordar alguns pro-
blemas atuais da sua própria geração.A seu lado, um outro excelente vete-
rano, André Villon, e Tereza Amayo.
Na direção, Cecil Thiré, que acaba de
receber muitos elogios como encena-
dor de O Fado e a Sina de Mateus e
Catirina.

A partir de amanhã, o Teatro da
MABE, que tempos atrás teve bastan-
te destaque no panorama amador da
Cidade, apresentará aos sábados e
domingos uma remontagem do inte-'ressante musical A Sagrada Família,
de Paulo Afonso Grisolli e Tite de Le-
mos — uma sátira à televisão que fun-
cionou bem na sua primeira versão,
há uns 10 anos. A Sagrada Famí-
lia dará, na próxima segunda-feira,
«ma sessão especial em beneficio da
Aldeia de Arcozelo. (Y. M.)

AQUI E AGORA — Comédia de Mário Brasini.
Dir. de Cacil Thiré. Com Mário Brasini, André
Villon e Tereza Amayo. Teatro Glória, Rua do
Russel, 632 (245-5527). De 3a. a 6a., às 21 h
15m, sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h e
21hl5m. Ingressos de 3a. a 6a. a dom. Cr$
150,00 * Cr) 90,00, estudantes, sáb., preço úni-
co Cr$ 150,00. Conflitos existenciais de dois
homens de meia-idade, com uma formação mar-
cada por convenções e preconceitos.
A SAGRADA FAMÍLIA - Comédia musical de
Paulo Afonso Grisolli e Tite de Lemos. Mús. de
Armando Martinéz Vieira. Dir. de Jorge da Cos-
ta. Com Domingos Correia, Sônia Nogueira, Pe-
dro Paulo Pugliese, Sônia Barreto, René Fer-
nandes, Jorge da Costa e outros. Teatro dà
MABE, Rua Riachuelo, 124 (242-3461). Sáb. ,e
dom., às 20h30m. Ingressos gratuitos mediante
convite. O poder e a influência da televisão
como veículo de comunicação e -massificação,
de fabricação e venda de mitos e ilusões.

PRIMA DONA — Texto de José Maria Monteiro.
Direção de Guido Bastos. Com Sérgio Costa,
Wilson Toscanelli, Cláudio Martins,. Nilzete Mar-
tins, Eraldo Santos Delie e outros. Teatro Faria
Lima, Rua Jayme Redondo, 2, Vila Kennedy.
Sáb., às 21 h, e dom., às 20h. Ingressos a Cr$
20,00. Até dia 27.

OS BONS TEMPOS VOLTARAM - Comédia de
Ricardo Meireles. Dir. de Júlio Wohlgemuth. Com
Yara Vitória, Otoniel Serra, Dayse de Lourenço,
Rosamaria Moraes. Teatro Experimental Cacilda
Becker, Rua do Calete, 338 (265-9933) De 4a. a
6a. às 21 h, sáb., às 20h e 221: e dom. às 18h

o 2lh. Ingressos a Cr$ 50,00 e C $ 30,00, estu-
dantes.
INVESTIGAÇÃO NA CLASSE DOMINANTE -
Versão livre de Está li Fora um Inspetor, de
Priestley, adaptada por Flávio Rangel. Dlr. de
Flávio Rangel. Com Leonardo Vilar, Nathàlia
Timberg, Jonas Bloch, Carlos Kroeber, Wolf
Maia, Tânia Loureiro, Idelar Baldessera. Teatro
Mesbla, Rua do Passeio, 42/56 (242-4880). De
3a. a 6a., às 21lil5m, sáb., às 20h.e,22h30m
e dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos de 3a. a
5a. e dom., a Cr$ 150,00 e Cr$ 80,00, estudan-
tes, e sáb., a CrS 150,00. Sob pretexto de es-
clarècer um suicídio, um detetive levanta uma
discussão sobre o código ético da alta bur-
guesia, 

'.:'.,•' . ' 
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PROMETEU ACORRENTADO - Tragédia de Esqui-
Io. Dir. de Ivan de Albuquerque. Com Rubens
Correia, David Pinheiro, Xuxa Lopes, José de
Freitas, Leila Ribeiro, Érico Widal, Renato Couti-
nho. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824
(247-9794). 2a. às 21h30m, de 6a. a dom. às
18h30m. Ingressos a Cr) 80,00 e Cr$
60,00, O titã acorrentado ao monte Cáu-
caso, castigado pelos deuses por ter obrado

- em beneficio da humanidade, esclarece com o
seu sofrimento alguns grandes mistérios da
condição humana.

MAE DO MATO — Espetáculo de teatro-dança
com esculturas móveis. Roteiro de Hector Gril-
Io. Dir. de Mauro César (dança) e Ari de Oli-

veira (música). Esculturas de Marcilio Barroco.
Música de Heitor Nascimento, Jámir Soares, Ari

de Oliveira. Com Celso Baquil, Marco A. C.
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JUVENTUDE: A QUESTÃO DO "SÉCULO"

Macksen Luiz

HA 

um grande áes-
caso pela educa-
ção artística, no
Brasil. Conside-

rada matéria menor, fonte
de estimulo para vaidades,
a educação artística está
reduzida, na maioria dos
casos, a festinhas ãe
fim de ano ou a monta-
gens de pecinhas de. tea-
tro para deleite dos papais
e mamães encantados com
as proezas dos rebentos. O
grupo Luz de Serviço do
Colégio Isa Prates é um
exemplo de como a ativi-
dade teatral pode servir•para a complementação
pedagógica e como veiculo
de expressão para cs jo-
vens, numa fase em que
desejam lançar as suas
idéias e se situar no mun-
do. Alguém poderia dizer
que as características do
colégio — particular, loca-
lizado entre Copacabana e
Ip,anema e freqüentado pe-
Ia jeunesse dorô da Zona

Sul carioca — já seriam
razão suficiente para que
tal empreendimento che-
gasse a bom termo. Esses
fatos explicam, mas não
justificam, inteiramente, os
acertos ãa montagem de
Século XXI. A premissa
que fundamentou o traba-
lho do grupo, muito bem
orientado por Maria Luiza
Prates, foi de rebuscar nas
próprias vivências dos ato-
res-alunos o material bá-
sico para montagem do
espetáculo. E como ele-
mento deflagrador da ação
dramática é utilizado o
ensaio para uma monta-
gem de Hamlet, de Sha-
kespeare. O que poderia
parecer uma facilidade
dramática, se transformou
num roteiro, muito bem
armado, dentro do qual os
atores puderam se soltar
como individualidades,
mostrar as suas mais pro-
fundas aspirações, apon-
tando ainda com muito
bom humor, as semelhan-
ças (e antagonismos) en-
tre os trechos do Hamlet «

as informações trazidas
pelos jovens.

Há, acima ãe tudo,' em
Século XXI uma dose de
si?iceriãade pouco encon-
travei em espetáculos pro-
fissionais. Cada ator s e
propõe como ser humano,
procurando lançar dúvidas,
pana tentar resolvê-las. E'
a geração pós-64 que está
em cena, é o individualismo
mo de uma sociedade regi-
da pelo consumo esmagan-
ão as melhores esperanças
que se mostra à platéia.Ninguém tentou falar do
que não conhecia. E entre
as pranchas de surf do Ar-
poaãor, os sorvetes das
grandes lanchonetes e as
roupas ãa última moáa, a
geração representada em
Século XXI revela o seu
outro laão. Esgotado o
desenfreado apelo ao con-
sumo, percebe-se que a sua
vida é feita de elementos
mais importantes.

O espetáculo de Maria
Luiza Prates não fuigiu do
universo dos jovens, até
mesmo nos recursos téc-
nicos. Os atores não podem

ser qualificados segundo
padrões correntes de avali-
ação. São mais ou menos
sinceros em suas interven-
ções, não se tentou fazê-los
representar bem, mas lan-
çar os seus depoimentos o
mais claramente possível.
Mas mesmo assim, há uma
criteriosa distribuição dos
jovens em cena e contri-
buições fundamentais ãa
música de Daviã Tygel e
ãa iluminação de Jorginho
de Carvalho.

Século XXI não é apenas
um acontecimento esparso
do grupo de teatro for-
mado, há alguns anos> no
Colégio Isa Prates. E' um
documentário muito bem
estruturado, cam calor hu-
mano, que nos mostra o
que pensa uma parcela ãa
juventude brasileira, a ãita
privilegiada. Mas è assusta-
dor constatar que esteja tão
ãesarvorada e sem rumos,
mas ao mesmo tempo é
alentador descobrir que es-
tá empenhado em mudar.
Em primeiro lugar a si pró-
prio.

Grace Alves Marcos Araú|o • Mauro Caiar, Allan-
c» Francesa da Tl|uca, Rua Andradt Navei, 315
(268-5798). 6a. • lab., il 211), dom,, às 20h.
Isgrasios a Cr} 80,00 • Cr$ 40,00, estudantes.
Trabalho exparlmental da relnterpretação de
quatro landas Indígenas. Até dia 27.

A CALÇA — Comédia du Carl Sternhelm adap-
tada • transubitanclada por Millôr Fernandes.
Dlr. de Maurlce Vaneau. Com Oswaldo Lourel-
ro, ítalo Rossl, Bete Mendes, Jacqueline Lau-
rance, Ricardo Petraglla, Ivan de Almeida. Tea-
Ira Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186

(275-3346). De 3a. • 6a. às 21h30m, sib„ às
ZOhSOm • 22h, dom., às 18h a 21 h. Ingressos
de 3a. • 5a. • vesp. dom., a Cr) 150,00 e
Cr) 100,00, estudantes, 6a. sáb. e segunda
sessão de dom., a Cr) 150,00. Incidente fortulto
• ambaraçoso dé Inicio a uma surpreendente
ascensão social de um casal.

OS CAVALOS — Adaptação de dois contos da
José Rubem Fonseca. Criação coletiva do grupo
Panapani. Com Chico Terto, Jucélio Mesquita,
Mara Souto, Marcos Bandeira, Mônlca Pedreira.
Centre Cultural Cândido Mandas, Praça N Sa
da Paz, 351 (287-1935). De 5a. a dom., às 21 h.
Ingressos a Cr) 50,00. A Imagem,metafórica do
cavalo: símbolo da liberdade ou Instrumento
do Poder e da opressão?

CANTEIRO DE OBRA - Texto de Pedro Porft-
rio. Dlr. do autor e de Josi Roberto Mendes.
Com (solda Cresta, Cecília Loyola, Jurandlr Oil-
veira, Leônldas Aguiar, Lina Fróes, Wladlmlr
Sampaio. Teatro Glauca Rocha, Av. Rio Bran-
co, 179 (224-2356). Da 3a. a dom., às 21 h, vesp.
5a. a dom., às 18h30m.° Ingressos a Cr) 30,00,

preço único. A rotina desesperada de um canteiro'
de obra mostrando o regime da semi-escravidão
em que vivem os operários da construção civil.

SÉCULO XXI — Criação coletiva do grupo Luz de
Serviço. Mús. Oe David Tygel. Dir. de Maria Lui-
za Prates. Com o elenco do grupo Luz de Serviço.
Teatro Isa Prates, Rua Francisco Otaviano, 131.
Sáb. e dom., às 20h. Ingressos a Cr) 60,00 e
Cr) 40,00, estudantes. Um grupo de alunos, ao

prepararem uma montagem escolar de Hamlet,
estabelecem urr paralelo entre as suas dúvidas
a conflito e do personagem shakesperlano.

TEATRO DE ABERTURA LÚDICA - Criação co-
letiva do grupo TAL. Direção de José Carlos
de Souza. Com Ediélio Mendonça, Gilberto PI-
quiri, Ive Penha, Ivan Pereira a outros. Dire-
ção musical de Osvaldo Rosário. Teatro Luiz Poi-
xoto, Escola da Teatro Martins Pana. Rua 20
de Abril, 14. Sáb. e dom., às 20h. Ingressos a
Cr) 50,00 a Cr) 30,00, estudantes. Até do-
mingo.

QUEM TEM MEDO DE VIRGÍNIA WOOLF? -
Texto de Edward Albee. Dir. de Antunes Filho.
Com Raul Cortez, Lilian Lemmertz, Eugênia de
Domenico a Roberto Lopes. Teatro Maison da
Franca, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (252-3456).
De 4a. a 6a., às 21 h, sáb., às 19h30m a 22h30m,
dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4a. a 6a. a
dom. a Cr) 150,00 e Cr) 80,00, estudantes a
sáb., a ^r) 150,00. Num campus norte-ameri-
cano, um professor universitário t a sua
mulher, diante da perplexa presença de dois
jovens visitantes, entregam-se a um requintado

jogo de destruição mútua, paradoxalmente mo-
tivado por profundos sentimentos da ternura a
pudor.
UM RUBI NO UMBIGO - Texto de Ferreira Gul-
lar. Dir. de Bibi Ferreira. Com Rogério Fróes,
Osmar Prado, Ana Lúcia Torre, Selma Lopes,
Sérgio Fonta e outros. Taatro Casa Grande, Av.
Afranio de Melo Franco, 290 (227-6475). Da
3a. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m a 22h
30m e dom., às 19h e 21h30m. Ingressos da 3a.
a 5a. e dom., a Cr) 150,00 e Cr) 80,00, estudan-
tes e 6a. e sáb., a Cr) 150,00. Única possa valio-
sa e última esperança do jovem filho da uma fa-
mília pobre, o rubi que ele tem encravado no
umbigo acaba conduzindo-o à destruição.

PATO COM LARANJA - Comédia de Wllliam
Douglas Home. Dir. de Adolfo Celi. Com Paulo
Autran, Marilia Pera, Dennis Carvalho, Karin Ro-
drigues, Rosita Tomás Lopes. Taatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 4a. a
6a., às 21hl5m, sáb. às 20h a 22h30m e dom.,
às 18h e 21hl5m. Ingressos de 4a. a 6a. e dom.,
a Cr$ 150,00 e Cr) 80,00, estudantes, sáb.
a Cr) 150,00. A esposa que pretenda aban-
donar o marido por um amante mais jovem arre-
pende-se no meio do caminho.

O REI DE RAMOS - Musical de Dias Gomes
(texto), Chico Buarque a Francis Hime (música).
Dir. de Flévio Rangel. Com Paulo Gracindo, Ma-
rílla Barbosa, Carlos Kopa, Jorge Chaiá, Felipe
Carone, Leina Krespl, Roberto Azevedo, Solan-
ge França e outros (além de músicos e bailarl-
nos). Taatre João Caetano, Praça Tiradentea
(221-0305). 4a., 5., e 6a., às 21hl5m, sáb., às
20h e 22h30m, dom., às 18h e 21 h, vesp. 5a.,
às 18h30m. Ingressos 4a. e 5a., Cr) 100,00 e Cr)
50,00, estudantes, 6a. e dom., Cr) 150,00, pia-
teia e 1? balcão, Cr) 120,00, 29 balcão Cr)
60,00, estudantes no 29 balcão, sáb.. Cr) 150,00
platéia e 19 balcão, Cr) 120,00, 29 balcão,

vesp. 5a., Cr) 50,00. Dois magnatas do jogo
do bicho lut.wii pelo poder enquanto seus filhos
vivem uma história de amor,

fleta a vida e a cultura do homem nordestino
a as causas que o obrigam a emigrar da lua
terra (14 anos).

MURRO EM PONTA DE FACA - Texto da Au-
guito Boal. Dir. de Paulo José. Com Othon Bas-
tos, Yara Amaral, Martha Overbeck, Renato Bor-
iihi, Dina Sfat a Otávio Augusto. Taatro Dulclna
Rua Alcindo Guanabara, 17 (232-5817). De 4a. a
6a. a dom., às 21 h. sáb., às 20h a 22h30m,
vesp. dom. às 18h. Ingressos de 4a. a 6a., e dom.,
a Cr) 100,00 a Cr) 50,00, sáb. a Cr) 100,00.
A vida dos exilados políticos brasileiros no exte-
rlor, examinada sob um angulo ora divertido, ou
patético, mas sempre com grande calor humano a
dignidade. Até dia 29 da julho.

A HISTÓRIA É UMÂ~ HISTÓRIA - Texto de Mil-
lôr Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Angela

Leal, José Augusto Branco e Olnel Cazarré. Tea-
tro Carlos Gomas, Pça. Tiradentes (222-7581). De
3a. a 6a., às 21 h, sáb., às 20h e 22h e dom.,
às 19h e 21 h. Ingressos da 3a. a 6a., a Cr)
50,00 e sáb. e dom., a Cr) 80,00. Um passeio
irreverente por várias etapas da História Uni-
versai. Até dia 15 de junho.

GRETA GARBO QUEM DIRIA ACABOU NO IKA-
JA' — Comédia de Fernando Mello. Direção de
Pichln Piá. Produção do Teatro Barra do Rio de
Janeiro. Com Nelson Mariani, Norma- Suely e
Paulo Assis. Teatro do Sasc da Madureira, Av.
Edgar Romero, 81, cobertura. Sáb. a dom., às
21 h. Ingressos a Cr) 50,00, Cr) 40,00, estu-
dantes e Cr). 20,00, associados (18 anos). Até
domingo.

LOLA MORENO - Musical de Bráullo Pedroso,
John Neschling e Goraldo Carneiro. Dlr. de An-
tónio Pedro. Com Lucélla Santos, Ney Latorraca.
Grande Otelo, Elza Gomes, Oswaldo Louzada,
Beltlna Viany, Cláudio Mambert, Júlla Miranda
e outros. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha,
187 (221-4484). De 3a. a 6a„ às 21hl5m, sáb. às '

20h e 22h30m, dom., às 18h, 21hl5m. Ingrossos
do 3a. a 5a. e dom., a Cr) 150,00, 6a. e sáb.
a Cr) 130,00 (16 anos). Nos bastidores do-,
rádio dos anoi 40, romance entra uma jovem
cantora e um galã das radionovelas.

O SANTO MILAGROSO - Texto do Lauro Ce-
sar Muniz. Direção de Walter Borger. Com o
grupo Teatro Experimental Petropolitana: J. Eloy
Santos, Nélio Scala, Lúcio Agra, Eliane Fernan-
des e outros. Teatro Santa Cecília, Rua Mal.
Deodoro, 192, Petrópolis, 6a. a sáb., às 21 h.
Até amanhã.

O FADO E A SINA DE MATEUS E CATIRINA -
Texto de Benjamin Santos. Direção de Cecil Thi-
ré. Música e dir. musical de Beatriz Bedran e
Victor Larica. Com Tetê Medina, Eduardo Tor-
naghi, Tânia Alves, Tônico Pereira, Ginaldó de
Souza. Taatro. Gláucio Gill, Praça Card. Arcover-
de (237-7003). De 3a. a 6a., às 21h30m, sáb., às
20h30m e 22h30m, dom., às 18h30m e 21 h. In-
gressos de 3a. a 5a., a Cr) 80,00 e Cr) 40,00,
estudantes o de 6a. a dom., a Cr) 100,00 a
Cr) 50,00, estudantes. Escrita na linguagem
dos poetas populares do Nordeste, a peça re-

TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA -
Comédia de João Bittencourt, antes apresentada
como Dolores, Trás Vezes por Semana. Dlr. do~
autor. Com Suely Franco, Felipe Wagner, Ncl-
son Caruso. Toatro Copacabana, Av. Copacabi* *
na, 327 (257-1818). De 4a. a 6a. a dom., às 21 tr'"
30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp fa. àl 17h e
dom., às 18h. Ingressos 4a., 5a. e dom. a Cti11*'
120,00 e Cr) 70,00, 6a. Cr) 120,00, sáb. a Cr)""
150,00 e vesp. de 5a. a Cr) 70,00. Repercussões"
de um psicanalista na rotina cotidiana de urn":'
casal (18 anos).

AS GRALHAS — Texto de Bráulio Pedroso, biP™
seado em três contos de Kafka. Dlr. de Marcos. !
Paulo. Com Tomil e Jorge Fernandes. Centro1^
Cultural Cândido Mandes, Praça N S da Paz,
351 (287-1935). De 5a. a dom., às 21h30m. In- —

gressos a Cr) 50,00 (quinta) e de 6a. a dom. a'"
Cr) 120,00 e Cr) 60,00 (estudantes). As rola--
ções do Poder, que se estabelecem ao nível do
absurdo na obra de Kafka, conduzem à reali-
dade do Brasil de hoje.

CARA A CARA — Texto de José Maria Rodfl-
gues. Direção de Sérgio Correia. Com Cristina
Francescutti e o autor. Aliança Francesa da Bo-
tafogo. Rua Muniz Barreto, 54. De 5a. a dom.,
às 21h. Ingressos a Cr) 70,00 e Cr) 40,00, es-
tudantes. Um estudante traumatizado e uma In-
segura esposa de um professor universitário

procuram fugir juntos de um destino hostil. Até
dia 24 de lunho.

VALSA N9 6 — Texto de Nelson Rodrigues, Di-
reção de Wagner Melo. Com Mareio Luiz. Tea-'"
tro Sludio 78, Rua São Lourenço, 78, Niterói: "
De óa. a dom., às 21 h. Ingressos * Cr) 60,00
e Cr) 40,00.
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Yára Amaral e Othon Bastos estão no
elenco de Murro em-Ponta de Faca, de Augusto Boal,

em temporada no Teatro Dulcina

Carlos Koppa é uma das melhores presenças
do musical O Rei de Ramos, de Dias Gomes,

no Teatro João Caetano

Próxima Semana

A LIBERDADE, NUM/1 ALEGORIA CIRCENSE

CAVALGADA NARRATIVA1
Yan Michalski
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«Centro 

Cultural
Cândido Mendes
— que, segundo
tudo indica, esta

condenado a ir abaixo
muito em breve — parece
decidido a adotar uma po-litica de repertório decidi-
damente zooâramática nas
suas âuas simpáticas sali-
7ihas: a poucos metros de
As Gralhas, temos agora
Os Cavalos. No confronto,
as aves levam iiitiãa van-
tagem sobre os quaárúpe-
des, facilmente explicável
pelos respectivos graus ãe
experiência dos dois elen-
cos.

Há úma aura até certo
ponto tocante em torno de
Os Cavalos, resultante da
extrema juventude e inex-
periência dos integrantes
do grupo Panapaná, com-
binadas com a sua fervoro-
sa vo7itade de. encontrar o
seu próprio caminho de ex-
pressão cênica. Esta von-
tade se manifesta já na

ousada decisão áo grupo de
iniciar o seu trabalho com
a adaptação para o teatro
de uma matéria-prima ori-
ginalmente não dramática,
extraída da obra novelis-
tica de um autor admirável
e difícil, Rubem Fonseca.
Valorizada pela extrema
vibração emocional c o m
que o trabalho foi reali-
zado, a iniciativa tem
também a seu crédito a co-
erência temática com que
foi abordada. A imagem-
base do cavalo está presen-
te nos dois contos utili-
zaüos sob formas muito
distintas, definidas de
sai d a pelos respectivos
meios-ambientes: em Um
Dia na Vida. um regimento
de cavalaria, com toda a
rudeza da disciplina mili-
tar; em 74 Degraus, a alta
burguesia se inclui a equi-
tação entre os lazeres com
os quais procura preencher
o seú vazio de valores. No
entanto, destes dois con-
textos tão diferentes surge
a imagem do cavalo como
uma metáfora unificadora,
libertária e altiva.

O trabalho esbarra, en-
tretanto, na precária as-
simüação pelo grupo da es-
sência ãa linguagem ãra-
mática. A aãaptação dos
dois contos não conseguiu
dar a volta por cima da
sua forma originalmente
narrativa. Os incidentes da
ação são, na maior parte
do tempo, apenas relatados
ou comentados, mas não
diretamente vividos. Ora, a
narração costuma ser, com
raras exceções, um recurso
de pouca consistência ãra-
mática, e isto pode ser
mais uma vez comprovado
aqui: nos poucos momen-
tos em que a adaptação
consegue criar a convenção
na qual os acontecimentos
parecem ocorrer aqui e
agora, a temperatura ão
espetáculo sobe imedia-
tamente; mas como bem
mais freqüentemente o s
personagens se limitam a
relatar a ilustrar metafori-
camente episódios que te-
riam ocorrido num outro
tempo e lugar, a ação per-
manece em geral diluída e
pouco comunicativa. A pró-

pria convenção verbal de
Rubem Fonseca, literária-
mente admirável, não con-
segue adquirir o necessário
sopro de diálogo dramáti-
co.

Do mesmo moão, a dire-
ção ãe Chico Terto mostra-
se insegura na manipula-
ção dos valores da ação
teatral. Algumas imagens
cênicas não âiretamente li-
gadas à ação, como por
exemplo o manejo ftiicial,
revelam certa sensibili-
dade visual; 7nas quando
se trata ãe traduzir em
imagens os conflitos efeti-
vos entre as forças em
jogo, as soluções são em
geral banais e pouco con-
vincentes. A inexperiência
dos atores, aliados ao rebus-
càmento literário e a pouca
consistè7icia dra7nática do
texto, leva-os a adotarem
um tom recitativo que só
7ião se toma de todo ãesa-
gradável graças à emoção,
embora ãesorientadamente
canalizaáa que todos vi-
sivelmente sentem.

APENAS 

cinco dias depois ãa
estréia de Aqui e Agora,
marcada para hoje 710 Tea-
tro Glória, mna outra peça

de Mário Brasi7ii entrará em cartaz,
na próxi7na quarta-feira, 710 Teatro
da Galeria: Nadim Nadinha Contra o
Rei de Fuleiro, terceiro prê7nio no úl-
timo Concurso de Dra7naturgia do
SNT e a primeira das peças premiaâas
nesse ceríawie a enco7itrar o caminho
do palco. Nadim Nadinha é inna ale-
goria política cuja ação transcorre
nutre país cha7nado Fuleiro, dominado
por um grotesco tira7io e a sua Cor-
te. Contra esta dominação ergue-se o
impulso libertário de um singelo e
persistente cidaáão, Naãim Naâi7iha,
ajudado pela sua C07npa7iheira Mi-
riam.

A montage7n de Nadim Nadinha
marca a estréia 71a direção teatral ão
cineasta Maurice Capovilla, que de-
cidiu levar <o clima farsesco-alegòrico
do texto às últimas conseqüências,
concebendo mna encenação circe7ise,
como se se tratasse de mn desses es-
petáculos dra7iiáticos que até hoje
constituem o fecho das apresentações
dos 7noãestos circos que mambem-
beiam pelo interior do pais. Cada
ator, antes de ser um intérprete de
uma peça teatral, é portanto carac-
terizado co7iio um artista de circo.
Para dar ao elenco a mobilidade, a
riqueza de gestos e as reações típicas
dos artistas circenses foi contratado
o especialista Luis Olimecha, que des-

de o inicio participa dos e7isaios co-
mo encaregado do trabalho corpo-
ral. Justificando a sua opção, Mau-
rice Capovilla explica:

"Mesmo hoje, apesar da evolução
dos meios ãe cominiicação, o circo
co7itinua se7ião a 7iia7iifestação artis-
tica mais popular 710 iníerior. E isso
se áá, funda7iie7italme7ite, pelo que
ele tem de 7)iaravilhoso, feérico, des-
lwnbra7ite e rico. Acho que oa trazê-
Io para dentro do Teatro ãa Galeria,
7nesmo que de uma forma simbólica,
está se prete7idendo retomar mna
forma ãe interpretação mais popular
e nem por isso 7neiws rica. Se está se
pretenãenão levar uma farsa e uma
pantomima, acho justo que se vá bus-
cá-las 07ide elas têm a sua origem e
a sua tradição mais popular: nos des-
pejados picadeiros, onde se tem a vi-
são mais ingê7iua, pura e 7iiágica da
represe7itação da vida".

Outra estréia pro7)iissora é a de
Ivan Lins, que pela primeira vez com-
põe 7núsica especialmente para uma
peça ãe teatro. Os cenários e figuri-
7ios são de Laerte Thomé, os adereços
de Donato Velleca e 710 elenco vere-
7iios Carvalhi7iho, Vi7iicius Salvatori,
Rui Rezende, Êlcio Romar, Jalusa
Barcellos, Alby Ramos, Elias A7idrea-
to, Expedito Barreira, José Luis Rod-
di, Sérgio Maia, Demétrio P07npeu e
Carlos Adler. As três prÍ7iieiros sessões
são beneficentes (a de sexta-feira em
be7ieficio da Aldeia de Arcozelo), e a

bilheteria 7iormal começará a fundo-
7iar dia 26.

A progra7nação da semana com-
pleta-se, salvo as habituais surpresas
ãe últi7iia hora, com a apresentação
710 Teatro Maison de France, segini-
da-feira, de uma peça ai7ida inédita
entre nós desse extraordi7iário poeta_
da a7igústia co7ite7iipora7iea que é Sa-"
muel Beckett: Comédia, que será
aprese7itada sob forma de leitura ãra-
7)iática, embora o volume de trabalho
investiáo nos e7isaios tenha siáo com-
parável ao que é 7ionnalmente reser-,
vado a uma 7no7itagem completa. Um
excele7ite trio de atores, Yara Amar.
ral, Jacqueli7ie Laurence e Cláudio
Corrêa íe Casti'0, interpretará a leitu-
ra, que está se7ido dirigida por Etien-
7ie Le Meur e que em principio terá
apenas duas aprese7itações, 7ias se-
gunáas-feiras 21 e 28 de maio.

També7n na segu7ida, dia 21, 710
Auditório da ABI, será realizado mn
espetáculo variado sobre te7nas liga-
dos à liberdade, coordenado por João
das Neves e contando com a partici-.,
pação, e7itre outros, de Raul Cortez,-
Beth Me7ides, João Bosco e Macalé. O
show, CO711 entrada franca, integrará
a sessão de encerramento do Encontro
Nacional pela Liberdade de Expressão,
que será inaugurado ama7ihã e cujas ¦
conclusões finais serão Uáas na 7/ies-
7na ocasião. (Y. M.)



SERVIÇO O

RADIO
i Jornal

cio Brasil
ZYJ-453

AM-940 KHz*l _ OT-4875 KHs
Jiariamente das 6h às 2h30m
¦"" ei ,—.¦¦—,.„-.

7h — INFORME ECON0-
MICO — Produção de Alei-
des Mello e aprescntaçüo de
Ellakim Araújo.

8h30m — HOJE NO JOR-
NAL DO BRASIL — Apre-
sep,tação de Ellakim Araújo.

9h — ROTEIRO — Produ-
ção e apresentação de Ana
Maria Machado.

23h — NOTURNO — Lan-
çamentos musicais, desta-
quês Internacionais e entre-
vistas. Produção e apresen-
tação de Luís Carlos Satol-
dl.

JORNAL DO BRASIL IN-
FORMA — 7h30m, 12h30m,
18h30m, 0h30m. Dom.: 8h
30m, 12h30m, 18h30m, Oh
30m. Apresentação de Ella-
klm Araújo, Antônio Carlos
Nlederauer e Orlando de
Souza.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

lMIESEEBi^
ZYD-460

, Diariamente das 7h à lh

HOJE
20h — Concerto em Si Be-

mol Maior, para Trompete e
Cordas, op. 7 n° 3, de Al-
binoni (Maurlce André —
8:43); Estudos para Violão
n°s 5 a 7, de Villa-Lobos
(Narciso Yepes — 9:09);
Sixiême Concert en Sextuor,
de: Rameau (Palllard — 12:
40 j; Sonata em Sol Maior,
para Violino e Piano, K 379,
de' Mozart (Szering e Hae-
bler— 17:22); Missa Brevis
a Quatro Vozes, de Palestri-
na (George Guest — 25:00);
Danças (Pastora e Gitana)
do Bale Sonatina, de Halff-
ter (Alicia de Larrocha —
7:20); Concerto em Dó
Maior, para Oboé e Cordas,
de Cimarosa (Holliger —
10:30); Sonata n° 49, em Ml
Bemol Maior, de Haydn
(Serkin — 21:18); Quinteto
para Cordas, em Lá Menor,
Op. 1, de Dvorak (solistas da
Filarmônica de Berlim —
28:25); Concerto em Lá Be-
mol, para % Pianos e Orques-
tra, de Mendelssohn (Gold,
Fládale e Ownandy — 30:
50).

AMANHA
20h — Cantata Jauchzet

Gott in Alien Landen, BWV
51,' de Bach (Karl Richter
— 17:47); Sonata n° 6, em
Fá Maior, Op. 10 n° 2, de
Beethoven (Arrau — 16:
20); Orpheus — Poema Sin-
fônico n° 4, de Liszt (Hal-
tlnk — 11:00); Rapsódia Es-
pahhola (versão para 2 pia-
nos), de Ravel (Duo Kon-
tarsky — 15:19); Concerti
Grossi Op. 6 n°s 3, em Mi
Menor, e 4, em Lá Menor,
dej Haendel (Leppard —
24:00); Noturnos Op. 107 e
119, de Fauré (Collard —
13:00); Sinfonia n? 3, em Ré
Maior, de Tchalkovsky
(Rozhdestvensky — 44:45);
Quarteto em Mi Maior, pa-
ra Violão e Cordas, Op. 2 n'
2, de Haydn (John Williams,
Loveday, Fleming e Arono-
witz — 17:34); Rapsódia n°
1, para Violino e Orquestra,
de Bartok (Szering — 9:47).

Rádio
Cidade

FM - ESTÉREO
ü 102.9 MHz

IlitlFFffigFffiãil
Diariamente das 6h a» 2h

Os grandes sucessos da
música popular dos anos 60/
70 e os melhores lamçamen-
tos em música nacional e in-
ternacional. Editor musical:
Alberto de Carvalho. CIDA-
DE'DISCO CLUBE — O som
dás discotecas cariocas. De
2a. a 5a. das 22h às 23h. e
sáb., das 22h às 24h. Pro-
crução e apresentação de
Ivan Romero.
O SUCESSO DA CIDADE —
As músicas mais solicitadas
da programação da Rádio
Cidade. De 2a. a 6a., das
18h às 19h. Apresentação de
Romilson Luiz.

SHOW
JOHM MCLAUOHLIN - Apresentação do gul-
tarrlsta Inglês acompanhado da On» Trulh Band,
formada por E, Shankar (violino), Fernando
Saunders (baixo), Tony Smllh (baliria), Slu Gold-
berrj (iccladoi) e Allrio Uma (percussão). Na

primeira parla do espetáculo, ahow do canlor,
compositor, lecladlsta e violonista Egborto Gls-
monli acompanhado da Academia de Danças,
formada por Zeca Assunção (baixo), Zé Eduardo
(bateria) e Mauro Senlse (sax e flauta). Ama-
nhã, is 21 li, no Maracanixlnho. Ingressos a Cr$
200,00 e arquibancada, a CrS 250,00, cadeira de
pista, Cr$ 350,00, cadeira especial, Cr$ 500,00,
cadeira de palco e CrS 1 mil 500, camarote com
quatro lugares, a venda no local, no Teatro
Municipal, Guanatur Turismo (Rua Dias da Ro-
clu), lojas A Samarltana (Niterói), Loja Blllboard
(Rua Barata Ribeiro, 502).

NORMA É TERNA — Show da atriz • cantora
Norma Benguel acompanhada de Alberto Aran-
tos (piano), Pedro Pereira (guitarra), Fernando
Leporace (baixo), Nilton Rodrigues (pistão), Mar-
cos Rodrigues (sax e flauta) e Cid Freitas (bate-
ria). Direção e roteiro de Luiz Carlos Maciel.
Direção musical de João Donato. Teatro da La.
goa, Av. Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999).
De 4a. a sáb., is 21h30m, dom, is 20h30m. In-
gressos a Cr$ 150,00, Cr$ 100,00, estudantes
« séb. a Cr$ 150,00.

RETRATO SEM .1RETOQUE-"show de música
popular brasileira com o canlor e compositor
Henrique Silva. Teatro do Sesc Madureira, Av.
Edgar Romero, 81, cobertura. Amanhã e domin-
go, às 18h30m. Ingressos a Cr$ 30,00.
BIAFRA — Show de lançamento do disco Primei-
r» Nuvem, com o cantor acompanhado do grupo
O Circo. Direção de Aluisio Reis. Teatro Muni-
cipal de Niterói, Rua 15 de Novembro, 35 . . .
(718-6925). De 6a. a dom., às 21h.
TEmIwTnG NA COZINHA BAIANA - Apresen-
tação do cantor, compositor e violonista Dial-
ma Oliveira. Teatro Arthur Azevedo, Ru» Vilor
Alves, 454, (394-1622), Campo Grande. De 6a. a
dom., is 21h.

CHORO NOVO — Apresentação do coniunto Rio
Antigo, formado por Ricardo (bandolim), Rosana
(flauta), Mareio (violão), Paulo (violão de sete cor-
das), Ronnie (cavaquinho), Flavinho (percussão),
Eduardo (sax, flauta e percussão) e Salome (per-
cussão). Colégio São Vicente da Paul», Rua Cos-
me Velho, 241. Amanhã, is 21h. Ingressos a
Cr$ 50,00.

NELSON ÂNGELO E TARSIS - Show de
música popular brasileira com o grupo
formado por Ary Domingues (violão e
guitarra), Clarice Kamliot (piano), Enio
Santos (baixo), Mario Faria (bateria e percussão),
Carlinhos Schroeter (flauta), Nelson Wellington,
Ophelio Walvy, Fernando Veloso e Clarissa
Grova (vocais). Convidado especial deste fim
de semana: o compositor e Instrumentista Nel-
son Ângelo. Direção de Alie» Viveiros de Cas-

tro. Teatro da Galaria, Rua Senador Vergueiro,
93 (225-8846). Sáb. • dom., it lfJh30m. In-
gressos a CrS 50,00,

TEA8ZINHA DI JISUS - Show," d» lançarritrito
do LP Vento Nordeste, com < cantora acompa-
nhada de Tio Oliveira (violão • guitarra), Anta-
nio Santana (contrabaixo), Zé Américo (piano »
acordeão), Ze Carlos (sax o faluta), e Elberf Be-
daque (bateria e percussão). Teatro Teresa Ra-
qual, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De
5a. a dom. is 21h30m. Ingressos a CrS 80,00, e
6a. e sáb., a Cr$ 100,00. Até domingo.

ÃTÍMENÍÕ E PAIXÃO - Show de lançamento
do LP do cantor Marcelo. Acompanhamento de
Renato (baixo), Robello (bateria), Guto (percussão)
e Paulinho Roquele (guitarra). Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 4a. »
dom., is 21h30m. Ingressos a CrS 150,00 e CrS
100,00, estudantes. Até domingo.

FOLIA NO MATAGAL — Apresentação do cantor
compositor c pianista Duardo Dusek acompa-
nhado da Banda de Banda, formada por Beto Bar-
roca (flauta), Zé Luiz (flauta e sax), Guilherme
(baixo a violão), Galdino (violão, guitarra • ban-
dollm) * Claudinho (bateria • percussão). Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119).
De 4a. a dom., is 21h30m. Ingressos a CrS 70,00.
Até dia 27.
LULI E LUCINHA — Apresentação das cantoras,
compositoras e violonistas. Direção d» Nilson
Conde. Sala Funarte, Rua Araújo P. Alegre,. 80.
De 4a. » sáb. às 21 h. Ingressos a CrS 50,00. Até
dia 26.

DE OLHOS ABERTOS - Show da cantora Fátima
Regina acompanhada do grupo Cambio Negro,
formado por Reinaldo Árias (piano), Jacaré (con-
trabaixo). Nelslnho Careca (bateria), Zé Carlos
(sax e flauta), Helinho Capuccl (guitarra). Con-
vidado de ho|e, João do Vale. Direção de Rei-
naldo Árias. Taatro Dulclna, Rua Alcindo Guana-
bara, 19. De 4a. a 6a., is 18h30m. Ingressos a
CrS 30,00. Último dia. .

JOHNNY ALF — Show ao cantor, compositor a
pianista acompanhado de Café (percussão), Ma-
gro (bateria), Mini Paulo (contrabaixo). Rui Pe-
reira (guitarra). Direção de Creuza de Carvalho.
Sal» Funarle, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
De 3a. a sáb., is 18h30m. Ingressos a CrS
30,00. Até amanhã. •

FRESCURAS - Show do cantor Perl Ribeiro, do
travesti Valéria a do sambista Tião Macalé.
Acompanhamento do conjunto do maestro Aécio
Flávio. Texto de Lafayette Galvão. Direção de
Augusto César Vanucci. Teatro Alasca, Av. Co-
pacabana, 1 241 (247-9842). De 3a. a 6a., is 21 h
30m, sáb. às 20h30m a 22h30m, dom., is 18h
30m e 20h30m. Ingressos de 3a. a 6a. e dom.,
a Cr$ 120,00, e 6a. e sáb., a CrS 150,00.
GAL TROPICAL — Show da cantora Gal Costa
acompanhada de Perna Fróes (teclado), Robertinho
de Recife (guitarra), Moacir Albuquerque (baixo),
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kto
menor. Ho-
je, três atra-
ções, duas

pequenas temporadas e
a terceira para mais
tempo ficar. Vamos pri-
meiramente as fugazes.
De hoje a domingo, no
Teatro Municipal de Ni-
terói, sempre às 21h, o
Jovem cantor Biafra vai
à luta. Apresenta-se em
show, após ter gravado
seu primeiro disco Irntl-
tulado Primeira Nuvem,
acompanhado pelo gru-
po O Circo, que tem Li1-
lian como baterista. • A
direção é de Aloysio
Reis. Com a imesma du-
ração, e em igual hora-
rio, outro novato, que
ainda não tem sequer
disco, se apresenta no
Teatro Artur Azevedo
em Campo Grande. Seu
nome é Djalma Oliveira,
tem 21 anos, canta e to-
ca violão. O nome de seu
show é que não é lá es-
sas coisas, pois se inti-¦tula Tem. Swing na Co-
zinha Baiana. Pode de-
sandar tudo. Estreando
também hoje, mas para
ficar em cartaz até 30
de junho, Norma E'
Tema, show com a Ben-
guel, direção musical de
João Donato e roteiro e
direção de Luís Carlos
Maciel. Este último, em
¦apresentação do show,
a ser encenado no Tea-
tro da Lagoa, sempre às
21h30m, afirma que"nesse trabalho qulse-

mos que ela fosse ape-
nas simples, natural:
fosse apenas o que é,
como uma criança...
para cuidar desse nasci-
mento, chamado João
Donato, part e i r o de
mãos delicadas e há-
beis". Que tudo ocorra,
portanto, naturalmente.

O Sesc de Madureira
está retornando a ciran-
da- Amanhã e domingo,
no horário das 18h30m,
que também adentra o
subúrbio, apresenta
Henrique Silva, composi-
tor e intérprete da Coo-
perativa Panela de
Pressão, esperamos que
não chie, de São João
de Meriti. No mesmo ho-
ránio, que só não tem
mais no lançador João
Caetano agora transfor-
mado em teatro de luxo,
o grupo Tarsis continua
se apresentando
amanhã e domingo, no
Teatro da Galeria. Esta
semana repetem Nelson
Ângelo como convidado
especial As 21h, a gran-
de festa da semana. No
M aracãnazinho, recital
único de Egberto Gis-
monti e John Mclau-
ghlin. Não exatamente
juntos no palco, apenas
o brasileiro faz a pri-
meira parte e o ameri-
cano a segunda. Mesmo
assim, uma ótima
atração porque ambos,
como todos sabem, são
excelentes. O anúncio do
acontecimento informa
que 13 técnicos amerlea-

nos estarão cuidando da
iluminação e som do re-
citai.

Vamos ver se a turma
de fora consegue operar
o milagre de sé esoutar
direito naquele ginásio.
O show, também anun-
oiam, será filmado para
a televisão e cinema.
Veiculos através dos
quais se,rá possível ver
este espetáculo mais ba-
rato, porque a apiresen-
tação original tem como
menor preço, nada me-
nos, do que Cr$ 200, na
arquibancada. O mais
caro, portanto, descon-
forto em shows que já
aconteceu no Rio de Ja-
neiro. O competidor no
horário é bem mais mo-
desto. E' uma apresen-
tação do conjunto Rio
Antigo, no Colégio São
Vicente de Paula, mo
Cosme Velho, em show
com o paradoxal tíltulo
de Choro Novo. Oito In-
tegrantes tem o grupo
e entre eles desponta
Salomé, mais uma intér-
prete feminina de per-
cussão em nossa música.

No domingo, apenas a
apresentação do conjun-
to Sambachoro a partir
das 18h30m no LEscar-
got, que está mantendo
sua pro gr am ação de
sons amenos, pelo me-
nos uma vez por sema-
na.

Maria Helena Dutra

Lúcio
Alves

é a
atração

ão
Le Club

Charles Chalegre (balerla), Sérgio Borfr (percus-
lio), Juaroz Araú|o (sopro) a Zezlnho • Tan-
gorlna (ritmo), DlroçJo de Guilherme Araú|o »
dir. musical' d» Perna Fráes, Teatro doi Ouatro,
Rua Marques da S5o Vicente, 52/29 andai
(274-9695). De 3a. a dom., is'21h30m. Ingressos
da 3a. a 5a. • dom., a CrS 150,00, 6a. a sáb,
• CrS 200,00. At* dl» 3Q da [unho. Temporada
suspensa.

vTvÃÕ OORDO E ABAIXO O REGIME - Show
do humorista JA Soares. Texto d» Jô Soares,
Mlllôr Fernandes, Armando Costa e José Luis
Archan|o. Cenário • IlumlnaçSo da Arllndo Ro-
drlgues, Direção d» J6 Soares. DireçSo musical
da Edson Frederico. Taalro da Praia, Rua Fran-
cisco Si, 88 (267-7749 a 287-7794). De 4a. a 6a.
it 21h30m, sáb., is 20h30m a 22h30m. dom.,
is 18h a 21h. Ingressos de 4a. a dom. a CrS
150,00 a vesp. de dom. a CrS 150,00 a CrS
70,00, estudantes.

REVISTAS
SUPER GAY - Show de travestis com Waldlr
Maia, Angela Leclery, Ursula, Dino Romano a
outros, Direção de Eliseu Miranda. Teatro Carlos
Gomes, Pca. Tiradenles (222-7581). De 3a. a sáb.
a» 18h30m. Ingressos a CrS .50,00 (10 anos),
MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show da
travestis. Texto de Brigitte Blalr. Com Ana Lu-
pes, Klrlakl, Marlen» Casanova • participação
aspeclal de Edson Farr. Teatro Brigitta Blalr, Rua
Miguel Lemos, 51 (236-6343). De 3a. a 6a., is
21hl5m, sáb. is 20hl5m a 22hl5m, dom., is
19hl5m a 21hl5m. Ingressos de 3a. a 5a„ Cr$
150,00 a CrS 50,00, estudantes, de 6a. a dom.,
Cr$ 100,00 (18 anos).

CIRCO

pp^

¦y^^!yv'-'-y\,,

Luli e
Lucinha

em
apresenta-

ção na
Sala

Funarte

GRAU BARTHOLO CIRCUS - Espetáculo com
trapezlstas, domadores, 20 animais amestrados,
iovens acrobatas a palhaços. Na Praça 11:
4a. a 6a., is 21h, Sa., is 17h • 21h, sáb., is
15h, 17h a 21h a dom. is lOh, 15h, 17h a
21 h. Ingressos a CrS 60,00, arquibancadas, a
Cr$ 100,00, cadeira lateral, a CrS 150,00, ca-
deira central e a CrS 600,00, camarote (quatro
lugares).

CASA NOTURNA
MEU BUENOS AIRES QUERIDO - Espetáculo de
música argentina com Hugo Del Carril, Rosanna
Falasoa, Argentino Ladesma, Glória Rivera, Guil-
lermo Brondo, Ruben Zarete, a orquestra de
Jorge Dragone, bailarinos, cantores folclóricos a
con|untos vocais. Após o espetáculo, música ao
vivo para dançar com orquestra típica. Canecão,
Av. Venceslau Braz, 215. (286-9343 e 266-4149).
De 3a. a 5a., is 21h30m, 6a. e sáb. is 23h30m
o dom., is 20h30m. Ingressos a Cr$ 300,00.
TURÍSTICOS
NÃO DEIXE O SAMBA MORRER - De 2a. a
sáb. show is 23h30m a lh, com Silvio Aleixo,
Vera Lúcia • An» Maria, cantoras, capoeirista;
José Maria, os Endiabrados do Ritmo, passistas
• ritmlstas. Katakombe, Av. Copacabana, 1241
- (267-2735 a 227-0295). Couverl artístico de
Cr$ 250,00.

BRASIL COM S — Show com a cantora Vera Re-
^Slna, acompanhada do ator • cantor Luix Cisar,
con|unto Sambacana», mulatas • passistas. Di-
reção d» ErnanI Filho. Supervisão d» lyon Curi,
De 2a. a sábado, is 22h. A casa fica aberta de
2a. a domingo, a partir,das 19h, com música ao
vivo. Selaria, Rua Humaitá, 110 (246-7858 a

I 286-9848). Couvert de CrS 300,00.
Brasil de ponta a ponta - show com

Marina Miranda, passistas a ritmlstas de 3a. a
domingo, is 24h. Aberto a partir das 22h, com
música para dançar. No térreo, restaurante de
cozinha brasileira funcionando a partir das 20h
com o pianista José Scarambone Sambão a Si-
nhá. Rua Constante Ramos, 140 (256-1871 a ...
237-5368). Couvert da Cr$ 350,00, sem consu-
mação mínima.
GANDAIA 80 — Show, apresentado por Oswal-
do Sargenrelli. Com a cantora Iracema, ritimis-
tas e As Mulatas Que Não Estão no Mapa. Coreo-
grafia de Johnny Franklin e cenografia e figu-
rinos de lamara. Oba Oba, Rua Visconde da
Pirajá, 49 (287-6899). Diariamente, is 22h30m.
Couverl de Cr$ 350,00, sem consumação mini-
ma.

BRAZILIAN FOLHES - Apresentação do show
Século XX — Século de Ouro, com Lysla Demo-
ro, Rosita Gonzales, Vlctor Cantoro, Dina Flores,
Getúllo Sardy, Clovis Mariano, Nora Ney, Jorge
Goulart, o coral de Abelardo Magalhães, Dylson
Fonseca Cholr, The Seven Marvelous Show-Girls
• 50 Black and White National Rio Dancers. Fi-
gurinos de Arlindo Rodrigues e Marco Aurélio.
Coreografia de Leda luqui. Cenários de Fernan-
do Pamplona. Arranjos musicais de Ivan Pau-
Io. Hotel Nacional Rio, Av. Niemeyer, s/n.°
(399-0100 R/33). S. Conrado. De 3a. à 5a., e
dom., is 22h, 6a. e sáb., às 21h30m e 0h30m.
Couvert artístico de CrS 400,00.

CHURRASCARIAS """"
RINCÃO SHOW CENTER - Aberto diariamente,
,com música ao vivo para dançar com a orques-
tra do maestro Araripê. Show a partir das 21h
com os cantores Geysa Reis, Selma Costa e Pe-
drinho Rodrigues. Direção de Expedito Faggioni.
Rincão Gaúcho da Tijuca, Rua Marquês de Va-
lença, 83 (248-3663). Couvert a CrS 50,00 (do-
mingo, terça e quarta), CrS 60,00 (quinta), CrS
80,00 (sexta) e CrS 90,00 (sábado).
EM TEMPO DE SAUDADE - Show « baile com

A Próxima Semana

grand» orquestra tocando sucessos do passado
6a. » láb., 22h, Diariamente, música ao vivo
para |antar com o con|unto Som 9. Rincão G»ú-
cho d» Niterói, Ru» Quintino Bocaiúva, 141,
Praia d» S. Francisco (71J-8181). Niterói, Sem
couvert artístico.

TIJUCANA — De 3a. a dom., • partir das 2ol^
música ao vivo para dançar, óa. e sáb. is 23h,
•how d» Jorglnho do Império, passistas • rlt-
mistas. Rua Marquês de Valença, 74 (228-8870).
6a. a sáb., couvart artístico d» Cr) 90,00, i*m
consumação mínima.
PARA OUVIR
O TECLADO - Abano d» 2a. a sib. dai 19h is
4h, Múslaca ao vivo a partir das 21 h com os can-
tores Márcio José e Angela Suarez • os pianistas
Eduardo Prates • José Mário. Às 24h, apresen-
tação da cantora Marisa Gata Mansa. Av. Borges
de Medeiros, 3207, Lagoa. (266-1901). Couvert

de Cr$ 100,00.

LISBOA À~NOITE - Aberto de 2a. a sáb. M-
sica ao vivo a partir das 22b, com show du
Manoel Tavelra • Maria Alie» Ferreira. Rua Pom-
peu Loureiro, 99. Couvert d» Cr$ 100,00, sem
consumação mínima.

706 — Aberto de 2a. a sábado, a partir das
20h. Música ao vivo, a partir das 23h, com
o conjunto 706 e os cantores Áurea Martins,
Leda » Tadeu. Av. Ataulfo de Paiva, 706....
(274-4097). Couvart d» CrS 100,00 • consuma-
ção de CrS 250,00.

CHIKO'5 BAR — Aberto diariamente a partir das
20h. Música ao vivo com os pianistas Luís Carlos
Vinhas • Aécio de Freitas • ahow com os canto-
res Leny, Andrade e Walter Montezuma. Av.
Epitádo Pessoa, 1560 (267-0113 e 207-351-1)!
LE CLUB — Bar e restaurante abertos de 2a. a
sábado, a partir das 21 h, com música ao vivo.
Às 23h, apresentação do cantor Lúcio Alves e
acompanhamento do maestro Alberto Arantes.
Av. General San Martin, esquina com Rainha
Guilhermina (294-2915). Sem couvert.

CLUB 21 — Aberto diariamente a partir das 18h,
com apresentação de Osmar Milito e seu con-
junto. Acompanhamento do gaitista Maurício
Einhorn e da cantora Consuelo. Rua Maria An-
géllca, 21, Jardim Botânico. Sem couvert ar-
tístico.

RIO'S — Aberto diariamente para almoço e lan-
lar. Piano-bar com o pianista Pedrinho Mattar,
Parque do Flamengo, em frente ao Morro da
Viúva. Sem couvert e sem consumação mínima.

ÍUCVS BAR — Aberta de 2a a sáb, a partir das
22h. Às 22h, música ao vivo com o violonista e
cantor Bené Silva e o pianista Dom Bibi. Av.
Princesa Isabel, 7-A (275-1096).
TIO PATINHAS — Aberto diariamente a partir
das 20h.. Programação: Domingo, is 18h e 2a.,
is 22h apresentação de Nivaldo Ornellas (sax
e flauta), Luis Alves (baixo), Cláudio Caribe
(bateria), Paulo Sauer (piano) e Luis Maia (gui-
tarra). logo depois iam session. 3a. »4a„ is 22h,
a cantora • violonista Rosângela. 5a., Noite de
Fado. óa. e sábado, is 22h, apresentação de
Marcos Resende (piano), Jamil Joanes (baixo)
e Bolo (bateria). Rua Joaquim Nabuco, 98
(287-8498). De 3a. a sábado couvert e consu-
mação mínima de Cr$ 125,00. Domingo e 2a.,
couvert e consumação mínima de Cr$ 100,00.
APPALOOSA — Aberta a partir das 22h. Progra-
mação: óa. e sáb., is 24h, o cantor italiano de
bluei Plppo Sol, a lh apresentação do
conjunto Aero Blues, formado por Geraldo Dar-
billy (bateria), Marcelo Sussekind (baixo), Celso
(guitarra) e Renato Ladeira (piano e gaita) às 2h,
iam session. 4a., 5a. e dom., is 24h, o conjun-
to Aero Blues. Rua Barata Ribeiro, 49 (tel: . . .
275-8896). Couvert Cr* 30,00 (4a, 5a, e dom) e
a CrS 120,00 (6a. e sáb.).

PARA DANÇAR
PAPAGAIO — Diariamente, a partir das 22h. In-
gressos de 3a. a 5a. dom. e feriado a CrS 100,00,
6a. sáb. e véspera de feriados a CrS 150,00 —
Av. Borges de Medeiros, ao lado do Teatro da
Lagoa (274-7748 a 274-7999).

DANCIN'DAYS - óa. e sáb., a partir das 22h,
música de disco a cargo dos discotecários Dom Pe-
pe e Luiza. Todos os sábados, Concurso de Dança.
Av. Pasteur, 520. Ingressos a' Cr$ 150,00, com a
passagem do bondínho incluída.

APÓSTOLO DO SAMBA - Gafieira animada
pela Banda dos Apóstolos, dirigida pelo maestro
Aurellano. Rua Senhor dos Passos, 109 — De
3a. a domingo, a partir das 23h.

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE - De 2a. a dom.
a partir das 22h e aos domingos matinê das 16h
is 20h para maiores de 14 anos, com consumo
de cachorro-quente e refrigerantes. Música para
dançar com o sistema de disco-laser. Rua Vis-
conde de Pirajá, 22 (287-3579 e 287-0302). De
2a. a 6a. e dom. consumação de CrS 140,00
(2 drinques) e 6a. sáb. • véspera da feriado, a
radentes. Ingressos 4a. e 5a., a Cr$ 40,00 e de
Cr$ 280,00 (4 drinques). Matinês a CrS 70,00.

GAFIEIRA ELETRÔNICA - Aberta de 4a. a dom.
a partir das 22h30m, com programação musical
que inclui samba, choro, forró e carnaval e mú-
sica de discoteca. Cine Teatro São José Pça. Ti-
radentes. Ingressos 4a. e 5a., a Cr$ 40,00 e de
6a. a dom. a Cr$ 50,00, por casal.

DOIS PRÁ LÁ, DOIS PRÂ CA - Aberta de 3a.
a dom., a partir das 18h, com música nolstálgica:
bolero, tango, valsa e música popular brasilei-
ra. Rua Colina, 15, Centro Comercial da Ilha do
Governador. Consumação mínima CrS 200,00.
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MUITA ESCOLHA COM BOAS PERSPECTIVAS

Sonny Stitt é a grande atração
jazzística da próxima semana na Sala

Cecília Meireles

A 

semana co?ree-
ça na terça-
feira. Para
quem gosta de

show, naturalmente. A
primeira atração é às
18h30m quando estréia,
para ficar até 2 de ju-
nho. Os Saudosos Anos
50, relembrados por Ri-
bamar, pianista e com-
positor, Mano Rodrigues
e Ivany de Moraes, can-
tores. A direção é de
Érico de Freitas e o re-
pertório, já anunciado,
engloba nada menos do
que 34 inúsicas. Deve ser
pout-pourri, porque os
espetáculos na Sala Fu-
narte, neste horário, são
geralmente muito cur-
tos. Apenas de terça à
quinta, Fágner retorna
ao Teatro Teresa Raquel.
Bem acompanhado, no
mínimo, será porque
com, ele tocam Manas-
sés, viola e cavaquinho,
Dominguinhos. açor-
deão, Dino, violão de se-
te cordas, Valdeci e Ife,

1

contrabaixo, Tutti Mo-
reno, bateria, e mais um
quarteto de cordas, cujos
componentes a produção
faz segredo. Logo depois,
21h30m, o Samba no
Mundo estréia modesta-
mente em bairro. Mais
precisamente no Teatro
Ipanema onde será to-
cado pelo grupo Azy-
muth, sempre com a co-
laboração de Aleuda e
mais um músico total-
mente desconhecido no
meio. E' que informam
que a cada noite terão
presença surpresa ,em
ritmo e repinique.

Na quarta, quinta e
sexta, depois nos dias 30
e 31, como sempre acon-
tece com as complicadas
temporadas no Teatro
Dulclna, lá se apresen-
tam ás lSh30m, Fabíola
e Celso Viáfora. De açor-
do com o release Fa-
bíola "começa a expres-
sar toda uma arte de
cantar, a. tanto tempo
encubada... sua ex-

pressão facial é parte
importantíssima na in-
terpretação, levando o
espectador a penetrar a
cada âmago (?) das mú-
sicas tão bem escolhi-
das... no fim fica um
gosto acentuado de que-
rer mais". Diante de tu-
do isto, indica-se esco-
lher lugar nas primeiras
filas para nada perder.
O título do espetáculo é
Terra Morena, que até
pode ser o falado âmago
da coisa

Na qumta-feira, espe-
táculo único, iniciando
às 20 hs, com os novos
Tuninho Ledo, Avelino
Atola e Maria, na Altan-
ça Francesa de Madu-
reira. Um pouco mais
tarde, 21h, e com apre-
sentações até domingo,
o Grupo São Bernardo
retorna aos palcos. Des-
ta vez. na Aliança Fran-
cesa de Botafogo. Mas
será às 21h30m a gra7i-
de atração da noite. Es-
treando, para ficar até

l.° de julho, o show Li-
nha de Passe, no Teatro
Clara Nunes, com João
Bosco, apresentando
composições suas em
parceria com Al d ir
Blanc e Paulo Emilio.
Uma atração com muitos
po?itos de interesse. E
que é escrita e dirigida
por Aldir e Paulo Emilio
e tem, no acompanha-
mento, Chacal, na per-
cussão, Darcy de Paula,
teclados, Nilsoii da Ma-
ta, contrabaixo, Valti-
nho, bateria, e Rafael,
violão de sete cordas.

Da próxima sexta-fei-
ra a domingo (dia 27),
às 21h, na Sala Cecília
Meireles, Sonny Stitt,
sax-alto, e o Red Hol-
loxvay Jazz Quintet,
cujo titular é um sax-
tenor, fazem a atração
jazzística da semana.
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Informações para esta coluna
226-6880 - 286-3775

ESTETICISTAS

^OL-LECrESTETICISTA
, Trat. e-rejuvenesc. Tintu-
t rlsta e estilista. Equipe

especializada. Farmooio Amoo-
m do, 102 Tel. 247-7789.

MME. FERNANDA LUIZA
. Diplomada em Paris. Trat.

de depllaçáo. Único procos
, so garantido, eficaz. Sla. . .
. Clara. 50/1105-Tel.: 257-0923 T

FOTOGRAFIAS [,ESTÚDIO FACE A FACE •
Fotografias, casamentos, re- •

a>. cepçoes.maquilagem. •
Mq. S.Vicente, 52/325 •

, Tel.: 274-8746.
JAZZ .

ACADEMIA GUANABARA •
Ginástica, jazz. Novas tur- o

. mas sob a direção de Rosa- #ne Castro Neves. Curso p/manequim internacional. Rai-*.mundo Correia, 34-C. Tels. *
236-7586 e 235-1375. •
LANCHES *

CHAIKA *A moda.parisiense do chá, •
¦ chega á Ipanema. Doces e abolinhos divinos. #
«, V: Pirajá, 321 Tel.: 227-6372.

*
ZODÍACO •

Sanduíches zodiacais. pan-squecas.hamburg. sucos.Ligue, •receba em casa. Garcia
d'Avila. 66 287-5382-287-7441
LAVANDERIAS ISAMEIRO •

Roupa de senhora, tapetes. .o cortinas, cama e^esa. Hum-¦m berto de Campos! 827-A. Tels. *

274-3599 
• 259-1798. •

." LIMPEZA ?•

. E CONSERVAÇÃO *

EMP. CIDADE DE ALFENAS .
adm. e síndicos: Limpeza .

. geral em caixas d'água e
com Alfenas.Siq.Campos. 143 *

. BL. D/1318- 255-9809 •
MÓVEIS
DOMINICI .

Móveis, tapetes, conjunto-
completo para escritório. *

Figueiredo Magalhães, 285-C •
Tels.: 235-0177 e 256-5383. •

PAPEL DE PAREDE *

MARCELO & MAURÍCIO ,
DECORAÇÕES
Badia, decorai, pintura em *

geral, plantas ornamentais. •
B. Mesquita, 206. Av. Copaca- •
bana, 1072/208 T. 284-4194,.

„ 254-1961, 235-7096 e 236-5361
»i PRESENTES 

~*

•i MARILENA PRESENTES ,Tudo em presentes p/lar e
escrit. Brindes espec. Atend. "
por tel. Constante Ramos. 44»

t. . s/408-236-1614. .
REFORMAS .

•CHICÁO PROJETA E FINANCIA.
.Armar, p/ cozinhas e banhei- .
. ros. Fabricação própria.

Francisco Sá. 100 A e B •
Tels.: 287-2824 e 227-0708 ••
LITOCAL •

Espec. em pinturas, reformas •
gerais em edifícios e resi- .déncias. Av.Copacabana.819/
901 Tel. 236-1268. *

ROUPAS (ALUGUEL) *
BOUTIQUE SOCIAL MODAS 

"
° P/ noiva: toilette, sandá- *
•lia,carteira,arranjo p/ cabeça.*

Sen. Dantas, 44 s/ Ij. 2 •
Tel.: 222-1094. •

ROUPAS (CONSERTO) '

ALFAIATE MÁGICO *Cerzidos, troca de colar.,
punhos, ziperes. Ajuste de*

. calças. Atende a domic. Tels.*
285-1148 e 257-0277. '»
SAUNAS o

TERMASFILANDESAS •.
Sauna vapor, massag.. ducha.»

. inst. beleza, ginástica mo- .
derna. piscina inter. Min.

Viveiros de Castro. 51/5."6.°-Tel.: 235-7749.
SEGUROS

ALPHA ADM. CORRET.
SEGUROS

Assistência total aos segu-
rados em todos os ramos.
Tels.: 228-5594 e 254-1361.
SOM-APARELHAGENS

YrOUlMJ
Av. Copacabana. 978 s/lj. 211.

.Tel.: 257-7599. Aberto ate as.
22 hrs.

.SONORA STUDIO •
•Akai.Sony,Marantz.Kenwood. »

Polyvox. Gradiente. CCE. etc.
.Video-tape. vendas, ass. tec.
#Av. Copacabana. 435 loja F.
. TRANSPORTES 

~~*

KOMBIS MAURÍCIO •
Serv. completos p/empresas.

e particulares: passeios, via-
. gens. mudanças. Tel. 286-1830 *

(recados de 8 as 19 hrs) •
•

LEBLON KOMBI LTDA. •Peq. mudanças, entregas, pas-.seios, viagens, carros p/exe-.
.cutivos. casamentos. V. Pira-
. ja. 630 Ij. 22 Tel.: 267-8843. *

UTILIDADES *
DOMESTICAS .

(M. H. D.)

^tLNRf. •
Maquinas de costura suíças.»

• Assist. técnica autorizada. .
.exclusiva. Figueiredo Maga-,
. Ihaes. 219 305 - 236-1982.
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ARTES PLÁSTICAS
O melhor

roteiro
HOJE

Helena Maios — A favela de -lia-
gados é lo tema da mostra dessa baia-
na que, apesar de morar há .anos no
Rio, vê voltar à memória a pobreza,
os barracos toscos, as crianças des-
protegidas com as quais conviveu 7ia
adolescência. Galeria Eucatexpo, Rua
Princesa Isabel, 350, das 13h às 2lh.
últimos dias.

Outras mostras
u

MARllIA PAIVA - Pinturas, lata Club* do Rio
d* Janeiro, Av. Pasteur, s/n?. Diariamente, das
lOh ai 20h. Até dia 28. Inauguração hoje, às
21 h,

FERNANDO QUARTARONE - Pinturas. AABB,
Av. Borges de Medeiros, 829. De 3a. a 6a., das
lOh às 20h e sáb. e dom., das lOh òs 22h. Até
dia 3 de junho. Inauguração hoje, às 21 h.

RENDEIRAS E RENDAS - Mostra de painéis fo-
togréfícos, amostras de rendas, e objetos utili-
z.doi na confecção do artesanato, Museu de
Artes • Tradição Populares, Rua Pres. Pedreira,
78, Ing.í, Niterói. De 3a. a dom., das llh às
17h. Até dia 17 de junho.

COLETIVA — De obras de Manoel Santiago, Bet-
zold, Volpi, Dokir Parreiras, lazrarini e outros.
Galeria Monel, Rua Moreira César, 150, loja 109.
Niterói. De 2a. a sáb., das lOh às 12h e das
15h às 22h. Até dia 30.
GUTBROD — Pinturas. Galeria Roberto Alves, Av.
Princesa Isabel, 186 — joja E. De 3a. a sáb., das

' 15h às 22h e dom. das 18h às 22h. Até dia
31.

ROBERTO CIBELLA E VITÓRIA - Pinturas, de-
senhos e gravuras. Caderneta de Poupança da
Monda, Rua Vise. de Pirajá, 234. De 2a. a 6a.
das lOh às 18h. Até dia 19 junho.
DELTON SOUZA - Fotografias. . Galeria Sérgio
Milliet, Funart, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
2a a 6a., das 10 às 18h. Até dis 30.
ACERVO — Obras de An» letycia, Teresa Mi-
randa, Edith Bhering e outros. Gravura Brasileira,
Rua Belfort Roxo, 181. De 2a. a 6a., das 15h
às 21h.

FIGURAÇÃO SINTÉTICA - Mostra de 30 pinturas
de 10 artistas alemães. Escola de Artes Visuais,
Parque Laga, Rua Jardim Botânico, 414. De 2a.
a 6a., das 9h às 18h. Até dia 23. Promoção do
Instituto Cultural Brasil-Alemanha.

PINTURAS E CALIGRAFIAS DA DINASTIA Yl -
Galeria do IBEU, Av. Copacabana, 690/29. De
2a. a 6a., das 16h às 22h. Até dia 31.
MARIA CLÁUDIA — Tapetes. larmod. Rua GenT

.ral Venancio. Flores, 125 De 2a a 6a, das lOh
às 19h, sáb. das.lOh às 13h Até dia 30. ;
PROJETO ARCO-ÍRIS - Mostra de artistas de.
Alagoas e Rio'Grande do Norte. Galeria Rodrigo
Mello Franco de Andrade, Rua Araújo Porto Ale-
grt, 80. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até dia
19 d» junho.
MATY VITART — Desenhos e gravuras. Galeria
Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207/307.

''','..' '..Jr\

Da 2a, a 6a., dai lSh às 22h, i£b„ <l» 17h is
2lh. Até amanhl,
PARODI - Tapeçarias. Museu Nacloniltle Belas-
Artai. Av. Rio Branco, 199. De 3a * 6a das 12h
30m às 18li30.ii, sáb. * dom. das ISj às 18li.
Alá dia 27.

ACERVO FOTOGRÁFICO DE MANOE
— Mostn de fotografias retratando o
aspectos da cidade da Niterói. Cerüri
Paschoal Carlos Magno, Campo de S
teról. Diariamente, a partir das 14h. li. d.

ONSECA
diversos
Cultural

ento, NI-
omlngo.

MARCILIO BARROCO - Escultura, Aliança
Francesa da Tljuca, Rua Andrade Ne\ s, 315.
D* 6a. a dom., dai 18h às 21 h. Até ci 27.
ARTIGOS DEFINIDOS - Proposta de (ido Mal-
reles. Galeria Saraminlia, Rua Marquâ de São
Vicente, 52. De 2a. a sáb., das 13h às 22h.
Até dia 22.

SÔNIA VON BRUSKY - Pinturas Gale
Rua Corcovado, 213, Jardim Botafogi,
a 6a., das 14h às 18h. Até dia 22.
COLETIVA — Obras, dos alunos do :|itro Cul-
tural Cândido Mendes, Rua Vise. de p' ajá, 351.
De 2a. a 6a., das lOh às 12h e ca 17h às
22h30m, sáb. e dom., das 16h às fOh. Até
dia 29. __ 

Q .^.^
a sáb.,
dia 26.

JOSÉ' TARCÍSIO - Pinturas e desenlo
lonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a
das lOh às 12h e das 16h às 21h. M

•;:<¦;

j$êê
MARIA PEREIRA - Tapeçarias. Casa
Rua Cosmo Velho, 60. De 2a a 6a, d

a O Sol,
De 2a.

lo Minho,
is 14h às

Detalhe de uma das pinturas
de Marília Paiva,

exposta no Iate Clube do
Rio de. Janeiro

De 2a. a 6a.. das I3li30m às 22h. Até dia 19
de junho. i .

PINTURAS — Obras de • Joy, Neyde Noronha,
Solange Vigo, Biz, Marilde Passos e Weber.
Novotel, Gragoaté, Niterói. Sem Indicação de
horários. Até dia. 26;

ADAITON E JORGE CALDERON - Talhas e ce-
ramicas.' Galeria Angeli, Rua Presidente Backer,
188, Icaraí, Niterói. Sem indicação de horários.

. Até amanhã

CARLOS MARTINS — Pinturas. Sala Pancetti,
América Futebol Clube, Rua Campos Salles, 118.
Diariamente, das lOh às 22h. Até dia 27.

ILDA PASSOS — Pinturas. Galeria de Arte Ca-
lousta Gulbenkian, Rua Benedito Hipólito, 125.
De 2a. a 6a., das lOh ás 19h. Até dia 27.

COLETIVA - Obras de Amélia Toledo, Ana Lin-
nemann, Anna Maria Malolino, Luiz Ferreira,
Maria do Carmo Secco, Maria Luiza Saddi, Mau-
ro Kleinman, Osmar Fonseca a Rogério Luz.
Galeria da Aliança Francesa de Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 54. De 2a. a sáb., das 15h às
21 h. Até dia 25..

O NEGRO NA IRMANDADE DO ROSÁRIO —
Mostra de imagens, trajes típicos, instrumentos
musicais, e objetos da uso pessoal, acervo do
Setor do Folclore da Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco. Funarte, Rua 'Araújo Porto
Alegre, 80. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até
dia 5 de junho.
JOSÉ GARCIA ESPINOSA - Pinturas - Galeria
Casablanca, Rua Marquês de S. Vicente, 52/3°.

22h, sáb. e dom., das lOh às 22h. AJjá dia 27,
QUATRO ARTES - Esculturas de 'duardo 

do
Passo, tapeçarias de Mary do Passe máscaras
e cerâmicas de Rachel Lapldus, Letci: Taqué-
chel e Trélia Werneck. Galeria Paso das Ar-
tes, Rua da Gamboa, 62, Cabo Fric De 4a *
dom., das 12h às 18h. Até dia 27. 

''(

ESCULTURAS E MÚLTIPLOS - Obrai, Àgostinel-
li, Pietrina Checcacci, Harojdo Barriso, Osmar
Dillon, Paulo Roberto Leal, Moricoii,: Toyota.
Masumi e outros. Contorno Galeria,<le Arte,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/29. |e 2a. a
sáb., das lOh às 19h, 5a. até 22h. .atfldia 30.
COLETIVA — Obras de Adelson do Pfado, Bi-
anco, Dacoste, Edson Motta, Gama, Ja mo Mo-
raes, Luciano Maurício, Loentina, Ubl Bava e
Zaluar. Galeria Nouvelle Dezon, Rua Siqueira
Campos, 143, loja 28 De 2a. a sáb. das lOh
às 22h. Até amanhã.
COLETIVA — Obras de Santiago Reiddorosky
Diana Napolitano, Ely Braga e Kun Ikoma,
Galaria 85, Rua Siqueira Campos, 143 loja 85.
De 2a, a sáb., das 14h às 22h. Até < a 27.

HrL10S SEELINGER - Pinturas. Muie<
co do Estado, Rua Pres. Pedreira, 71,
terói. De 3a. a dom., das 13h às irhl!
25.

Históri-
ngá, Ni-
Até dia

Foco sobre
MATY

VITART

A 

primeira coisa que se
oferece à viçta, no
contato com a série
de desenhos em téc-

nica mista (bico-de-pena, gua-
che e aquarela) que Maty Vi-
tart expõe atualmente na Ga-
leda Andréa Sigaud, do Rio, é
a presença em toda ela de um
típico arsenal surrealista de
imagens. Formas entre o reco-
nhecíveleo irreconhecível,
meio humanas e meio animais,
flutuando em vôos instáveis,
agressivas às vezes com suas bo-
cas-bicos em riste, apaziguadas
outras vezes num lirismo lan-
guido e expectante; roupagens
de épocas passadas, alvíssimos
corpos nus, impressões palpá-
veis de sonho, avizinhamento
do pesadelo, anotações arma-
das com o fluxo do inconscien-
te; força estranha de objetos
encadeando símbolos de espé-
cie vária, sobretudo os de fun-
damentação imediata na libido;
espelhos, janelas, poses, masca-
ras, palcos e. cenas; prazer e
morte caminhando lado a lado,
como se ao mesmo tempo se
atraíssem e repelissem, sexo e
queda intrinsecamente acopla-
dos — é com isto que a dese-
nhista manipula a sua lingua-
gem. Ea quer crítica das coi-
sas- do mundo: transfigura-as
para dotá-las de mais poder de
fogo na denúncia de mazelas
que andam por aí.

Medularmente surrealista,
como vimos, Maty Vitart não
chega a trazer maiores novida-
des com b trabalho que agora
nos entrega. Ela se inclui numa
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MATY VITART/
Enquanto a Morte Ri a Vida

Chora I desenho em
técnica mista /1978

linha que tem tido inúmeros
cultores entre nós nos últimos
anos. Mas o faz com seguran-
ça, perceptível tanto na com-
provação de uma fala (isto é,
de uma cadeia de significados
ligando trabalho a trabalho),
quanto na pouca dose de ma-
cetes gráficos posta em uso pa-ra realizá-los. Pode-se sentir,
ali, que personagens e cenários
se repetem com certa frequên-
cia na série inteira dos dese-
nhos, porém isto felizmente
não ocorre por comodidade ou
preguiça — é uma exigência do
próprio discurso da artista, dé
sua insistência em lançar foco
de vários ângulos sobre uma
mesma única situação. Situa-
ção em que-a mulher é o prin-
cípio, meio e fim de toda a pe-
ça:. a mulher entre mulheres,
o seu mútuo desnudamento, to-
que, encontro e dilaçeramento.

O que resta de dúbio em cada
cena não resulta de que a ar-
tista receie tratar às claras o
tema escolhido, mas decorre do
próprio tema continuar conser-
vando, essencialmente, na ba-
se, essa dubiedade. As relações
ainda perigosas, seus traumas
sedimentados.

Maty Vitart não é de ori-
gem brasileira. Ela nasceu, há
24 anos, em Marrakech. No en-
tanto, vindo cedo para o Bra-
sil, viveu longo período de sua
adolescência em Olinda e ali
manteve os primeiros contatos
com o ambiente artístico. (Po-
de não ser ocasional, portanto,
o paralelismo observável entre
o seu desenho e o de Guita Cha-
rifker, uma pernambucana de
persistente vivência olindense;
apenas em Guita o sopro lírico,
e não o grito crítico, é que ter-
mina predominando). Nos úl-
timos tempos, Maty tem-se di-
vidido entre o Rio e São Pau-
lo. E foi no Museu de Arte da
Capital paulista que ela reali-
zou, há um ano e meio, a sua
individual de maior im-
portancia até o momento, com
uma série intitulada Imagens
Grotescas da Realidade Presen-
te. Está começando, portanto,
com suficiente direcionamento,
uma carreira que parece dis-
posta a persistir no desenho e a
se deslocar de vez em quando
até a área da litografia. O re-
gistro que aqui faço de sua ex-
posição atual é porque vejo ne-
Ia um potencial aproveitável
em momento de retomada do
interesse pelo desenho entre
nós. Nesses momentos, cabe
detectar o que tem como nos
dar contribuição nova, mesmo
sem grandes alvoroços. Ir para
a frente é coisa que também se
faz com pequenos passos.

Roberto Pontual

MARIA GUILHERMINA - Esculturas. G leria de
Art» Ipanema, Rua Aníbal de Merdinça, 27.
2a., das 14h às 22h, de 3a. a 6a., da lOh
22h, sábado e domingo,, das lóh è: 21 h. Até
amanhã.

A próxima semana

DE VOLTA AO PAÍS DA INFÂNCIA - «ostra da
brinquedos infantis. Casa de Rui Baiisa, Rua
São Clemente, 134. De 2a. á óa., <a 14h às
17h. Até dia 31.

ACERVO DO MUSEU DO'CINEMA - fxposição
de 33 peças historiando o progressr de filma-
gem no Brasil até os anos 40, incluiido painéis
com fotos de filmes antigos e texto exolicati-
vos. Galeria Jurandir Noronha, FuèSrte. Rua
Araújo Porto Alegre, 80 — térreo. Dl 2a. a 6av
das 9h30m às 18h30m.

Segunda-feira, 21.

CLÁUDIO KUPERMAN — óleos
sobre tela de um artista chamado
por Lélia Coelho EYota, que o apre-
senta xio catálogo, de "trabalha-
dor da cor". Na Galeria Paulo Kla-
bin até dia 5 de junho.
LUIS TRIMANO — Um trabalho
quase seoreto; um diário, a ser
hipoteticamente publicado por uma
hipotética editora, é em que se ba-
seia a exposição desse conhecido
caricaturista, pintor e desenhista

argentino. São mais. de 60 dese-
nhos que serão expostos na Gale-
ria Macúnaima.

ARQUIVO ELIZETH CARDOSO —
A Femurj está convidando para a
inauguração do arquivo composto
de discos, troféus, noticiários, fo-
tos, fantasias e curiosidades, no
Museu da Imagem e do Som. Fica-
rá em sala especial, tendo como
aitração paralela um audiovisual
sobre os melhores momentos da
carreira da cantora.

Terça-feira, 22.
IONE SALDANHA — Além dos
famosos bambus pintados, a atual
mostra de lone tem também móbi-
les compostos de ripas de madeira
pintadas. A partir de hoje na Ga-
leria Ipanema.
Quarta-feira, 23.
MARIO MARI ANO — Pintor, mi-
neiro, registra em sua pintura ti-
pos e costumes de sua gente. Gale-
ria Casablanca. (M.L.R.)

mWBE LEVAR AS CRIUMCM
£<•O GUERREIRO

DE PRATA'•>•>

INFANTIL MESMO?
_f^< ABER' o que delimita
ffigfrj um espetáculo como
i"%BB infantil é extremamen-
^»—W; te difícil. E, mesmo
quando definido como tal, a ca-
racterização indica, geralmen-
te, muito mais a intenção dos
artistas do que o comporta-
mento do público. Melhor se-
ria, ao contrário, que se partis-
se da preferência da criança
para definir algum espetáculo
como infantil. Segundo esse
critério, O Guerreiro de Prata,
peça de Iremar Brito em cartaz
no Teatro Opinião até 27 de
maio, dificilmente estaria in-
cluída nessa categoria. Basta-
ria observar o público, preão-minantemente adulto, e o pe-
queno envolvimento das poucascrianças presentes com o espe-
táculo.

Não que a história seja es-
pecialmente complicada ou de
difícil compreensão para o pú-blico infantil. Pelo contrário, av

peça desenrola-se em torno da
opção de Inaiá, índia que deve
escolher um, dentre os guerrei-
ros de sua tribo, para casar. Fi-
ca difícil a escolha porque, em
sonhos, já teria encontrado o
seu favorito, o Guerreiro de
Prata. Bem diferente dos de sua
tribo, esse Guerreiro não se de-
ãicava à caça, à pesca ou à lu-
ta e, para alcançá-lo, Inaiá
precisaria vencer a distancia, a
noite e o vento e ultrapassar os
limites que separam sonho e
realidade:

Na vitória de Inaiá sobre
os sucessivos obstáculos que a
separam do Guerreiro mistu-
ram-se diferentes ' recursos cê-
nicos. A boca-ãa-noite, porexemplo, está representada co-
mo um boneco de grandes di-
mensões, cuja roupa de tecido
azul-claro transparente serve
de véu para os movimentos da
índia: Graças ao jogo de luzes
e a um bòm aproveitamento do
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O Guerreiro de Prata,
em cartaz no Opinião, não agrada inteiramente

ao público infantil

tecido transparente, dos gestosi
de Inaiá só chegam ao especta- jjdor as sombras, mais nítidas cjf
medida em que se esforça para.
sair da noite. A integração ao',
vento, outro obstáculo, se dá
por meio da dança. Repetindo
os gestos, o ritmo e o canto do
ator que representa o vento,
vence a índia mais essa prova.

Já sobre a distancia, a vi-:
tória é musical. Dois persona-
gens que continuamente se,
contradizem, acompanhados de.
uma boneca enorme, represen-
tando uma velha mal-humora-
da, entram em cena e anun-
ciam com brincadeiras a quaseimpossibilidade de se vencer a
distancia. Se um aponta paraum lado, o outro vai dizer que
a distancia está na direção
oposta. Se a moça se aproxima ,
da boneca, esta pula para trás,
ou para o lado, aumentando a
separação entre elas. Mas, com
o auxílio da música, Inaiá aca-
ba por se aproximar da enorme
velha e vencer a distancia.

A ultrapassagem aas sul''
cessivas provas, com base em
tratamentos cênicos e movi-
mentos diversificados poderiamotivar um maior interesse da
platéia. Tal coisa, no entanto,
não chega a se verificar, sobre-
tudo, pelo tom por vezes piegasdemais dos diálogos amorosos
travados entre o guerreiro e
Inaiá e pela falta de diálogos e
relações mais dinâmicos que li-
guem melhor personagens e si-
tuações entre si e aumentem os
canais de comunicação com o
público infantil a que se desti-
na o espetáculo. A maior partedo tempo os personagens pare-cem monologar e, mesmo quan-do se dirigem uns aos outros,
seus olhares e gestos permane-cem voltados para a platéia. A
tendência para o monólogo se
faz acompanhar da enuncia-
ção das falas pelos atores como
se recitassem, voltando-se as-
sim o espetáculo mais para a
apresentação de quadros suces-
sivos do que para o desenrolar
contínuo de ações. O que, se o
torna atraente frente ao públi-co adulto, afasia-o, por outro
lado, da preferência infantil.

O CAVALINHO AZUL - Texto e direção de
Maria Clara Machado. Cenário de Anna Letycia.
Figurinos de Kalma Murtinho, Com Sura Ber-
ditchevsky, Bernardo Jablonski, Maria Clara
Mourthé e Ricardo Kosovski. Taatro Tablado,
Av. Lineu da Paula Machado, 795 (226-4555).
Sáb. e dom. às lóh e 17h30m. Ingressos a
Cr$ 50,00 Estréia domingo. Espetáculo extra,

para a classe teatral e convidados dia 21, às
21h. '

MÃKATU MUKUTU - Idéia de M. Cena. Direção
de Marcondes Mesqueu. Com o grupo Asfalto
Ponto de Partida. Aliança Francesa da Botafogo,
Rua Muniz Barreto, 54. Sáb. e dom., às lóh. In-

gressos a Cr$ 40,00. Adultos acompanhados de
criança não pagam.
O LÁPIS MÁGICO — Texto e direção de Luiz
Sorel. Produção do grupo teatral Expresso. Com
o grupo Kabuki-Nô. Teatro do Sete da Tijuca,
Rua Barão de Mesquita, 539. Sáb. e dom., às
17h Ingressos a Cr$ 50,00

ERA UMA VEZ UMA GATA - Musical de Wilson
Sérgio Carvalha!. Direção do autor. Com Glória
Pires, Nadia Nardini, Mário Roberto, Ricardo
Bandeira e outros. Coreografia de Nadia Nar-
dini. Teatro do América, Rua Campos Sales. 118.
Sáb., às lóh e dom., às 15h30m e 17h. Ingres-
sos a CrS 60,00 e Cr$ 40,00, sócios.

/AMOS JOGAR O JOGO ÕÕ JOGO - Texto
de Antônio Fernandes Bezerra. Direção coletiva
do grupo Olhares. Com Jorgeitor Melo, Paulo.
Rebello, Marcus Mendes e lolanda Melo. Teatro
da Galeria, Rua Sen. Vergueiro, 93. Sáb., às

lóh e dom., às 10h30m e lóh. Ingressos a
Cr$ 50,00.

O PAVÃO MISTERIOSO - Texto e direção de
Benjamin Santos. Baseada no romance popular
de José Melchíades Ferreira. Com Demétrio Pom-

peu, Marga Abi Ramia, Edith Ponce, Carlos Adier
e outros. Teatro Glaucio Gill, Pça. Cardeal Ar-
coverde, s/n? (237-7003). Sáb. e dom., às lóh.
Ingressos a CrS 50,00.

ILHAS DO DIA-A-DIA — Texto de João Siqueira
e Irene Leonore. Direção coletiva do grupo Dia
a Dia. Com Luzia Fonseca, Romulo Jr., Zé Edu-
ardo e outros. Teatro dos Quatro, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/2?. Sáb. e dom., às 17h. In-

gressos a Cr$ 50,00.

Flora Sussekind

MARIA MINHOCA - Texto de Maria Clara Ma-
cliacio. Direção de Eduardo Machado. Com Car-
los Alberto Barreto, Chico Diaz Rocha, Dora
Peliegrino, Mario Dias Costa e Ricardo Maur'-
cio. Músicas d* Mauro Rocha. Teatro Cândido
Mondes, Rua Vise. de Pirajá, 351. Sáb. e dom.,
às lóh. Ingressos a Cr$ 50,00. Até dia 28 de
junho. Boa remontagem, com a atualização de
algumas referências e interessante aproveita-
mento cênico dos desdobramentos do perso*

nagem Fon-Fon, da simultaneidade das ações da
caricaturização da disciplina. (F.S.).

Ã MENINA E O VENTO - Texto de Maria Cia-
Fa Machado. Direção de Marília Pera. Com Ma-
ria Padilha, Luís Carlos Buruca, Toninho lopez,
Olívia Hime e outros. Coreografia de Mirian
Muiler. Músicas de Francis Hime. Cenários e fi-
.urinos de Chico Ozan^n. Teatro Clara Nunes,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/3? (274-9696).
Sáb., às lóh e 17h30m e dom., às lóh. Ingres-
sos a Cr$ 60,00. Encenação musical da peça
de M. Clara Machado que, graças a um tom

irreverente e à excelente direção musical de
Francis Hime, acrescenta ao texto novas sig-
nificaçoes e se constitui num dos melhores
espetáculos infantis em cartaz. (F.S.).

ZÉ VAGÃO DA RODA FINA E SUA MÃE LEO-
POLDINA — Texto de Sivia Orthoff. Direção
de Júlio Cezar Cavalcanti. Com o grupo Gama;
Rose Vieira, Elaine da Silveira, Pedro Paulo
Caffé e João Gomes Neto. Teatro Vanucci, Rua
Marquês de São Vicente, 52/3? (274-7246). Sáb.
e dom., às lóh. Ingressos a CrS 50,00.

AS TRANCAS DE IBAÉ - Texto de Beto Coim-
bra e Ricardo Mowat. Coordenação de Luiz
Ernesto Embassahy. Com Maria Gislene, João Ne-
pomueeno, Carlota Maria, Suli e Geovan. Tca-
tro Opinião, Rua Siqueira Campos, 143
(235-2119). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a
Cr$ 50,00.

QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM
PONTO — Histórias populares, aconselháveis

para maiores de cinco anos. Roteiro cênico e
rompilação das histórias de Celso Baquil, Ari
de Oliveira e Mauro César Cunha. Direção co-
letiva do grupo Na Corda Bamba. Aliança Fran-
•¦osa da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315 . . .

(2Ó8-5798). Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a
Cr$ 40,00. Até dia 27.

ERA UMA.í-VKÍT UM"ÜRSÕ"^^MÍ.Íc7r_CrÍ.-
»;ão coletiva do grupo Piratas da Lona. Com Be-
to Silva, Chico Sérgio, Mareia Galvão, Elza de
Andrade, Jana Castanheira e outros. Músicas
de Chico Sá. Teatro Casa-Grande, Av. Afranio
de Melo Franco, 290 (227-6475). Sáb. e dom.,
às lóh. Ingressos a Cr$ 50,00.

DO BOI SE APROVE7TÃ~TÜDO - Texto e direção
de Maria Lina Rabelo. Com o grupo Serrone. Tea-
tro do Colégio S. Vicente de Paulo, Rua Miguel
de Frias, 123. loarai. Niterói. Domingo às 17h.
Ingressos a Cr$ 30,00. Até dia 27.

O GUERREIRO DE PRATA - Texto de Iremar
Brito. Direção coletiva do grupo Teatro dos Bu-
fões. Com Alexandre Vieira, João Gomes, Maria
Cristina Brito, Mara Pim. Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-2119). Sáb. e dom.,
às lóh. Ingressos a Cr$ 50,00.

BOLINHA E LULUZINHA NA FLORESTA ENCAN.
TADA — Produção de Roberto de Castro. Com
o grupo Carrossel. Teatro Carlos Gomes — Pça.
Tiradentes (222-7581). Sáb. às lóh. Ingressos e
Cr$ 30,00.

MICKEY, PATETA E A PANTERA COR-DE-ROSA -
— Produção de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Pai-
va, 269 (287-0871). Sáb., às 17h. Ingressos a Cr$
50,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Texto
de Jair Pinheiro. Direção de Ricardo D'Amorim.
Com o grupo Walt Disney. Teatro de Bolso,
Av. Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871). Sáb. e
dom., às lóh. Ingressos a Cr$ 50,00.

ATIREI O PAU NO GATO - Texto e direção

de Gedivan. Com o grupo Luzes de Ribalta:

Rodney Mariano, Cristina Francescutti, Zé Zuca

; outro.. Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira

Campos, 143 )235-1113). Sáb. e dom., às 18h.

Ingressos a Cr$ 40,00.

EMÍLIA, SACI E VISCONDE CONTRA ASTERIX, O

GAULÊS — Texto e direção de William Guima-

raes. Com Luci Costa Roberto Andrel e outros

Teatro Brígítte Btair, Dua iViis*\J«* - :mi.Jt 01

(236-6343. Sáb. e dom. às lóh. Ingresoss a Cr$

40,00.

AVENTURA NA ILHA AZUL - Música de Ri-

cardo Gouveia. Direção de Nobel Medeiros.

Com o grupo Teatro Expressão. Teatro da Gl-
vea, Rua Marquês de S. Vicente, 52/49. Sáb. às
17h30m e dom., às lóh a 17h. Ingressos a Cr$
50,00. '

BERNARDO E BIANCA E A BRUXA ATÔMICA -

Texto de Carlos Nobre. Direção de Brigitte Blair.
Com Roberto Andrel, Luci Costa e outros. Tea-
tro Brigitte Blair, Rua Mi g u e I Lemos, 51

(236-6343). Sáb. a dom., às 17h. Ingressos a Cr$
Cr$ 50,00.

O PATINHO FEIO - Texto de Jair Pinheiro. Di-
reção de Ricardo D'Amorim. Teatro Teresa Raquel
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113) Sáb. e dom.
às 17h. Ingressos a. Cr$ 50,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Produ-
ção e direção de Roberto de Castro. Com o gru-
po Carrossel. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo da
Paiva, 269 (2B7-0871) Dom., às 17h. Ingressos a
CrS 50,00.

EMÍLIA, A BONECA TRAPALHONA NO SÍTIO DO
PICA-PAU — Texto e direção de Oswaldo Ferra.
Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-113). Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a

. Cr$ 50,00

PÃO DE AÇÚCAR — Programação Teatro de
Marionetes — às llh, 14h30m, 15h30m. Museu
\ntônio d» Oliveira. Aberto das I0h às 18h.
Av. Pasteur, 520 (226-0768). Ingressos a CrS . .
35,00. Crianças de quatro a 10 anos e Cr$ 70,00
adultos, incluindo a passagem do bondinho.
VAMOS PINTAR O MUNDO - Texto de Astro T.
Santos. Direção coletiva com Fátima Carreiro,
Léa Fabris e Sônia Tomaz, Carlos Kako, Nilton
Fiore e outros. Teatro do Sesc de Madureira, Av.
Edgard Romero, 81, cobertura. Sáb, e dom., às
lóh. Ingressos a CrS 30,00 e Cr$ 20,00. Até dia
27

QUEM QUER CASAR COM A DONA BARAT.
NHA — Produção de Roberto de Castro. Com
o grupo Carrossel. Teatro Carlos Gomes, Pça
Tiradentes (222-7581). Dom., às 10h30m. In-
gressos a Cr$ 30,00.

EMÍLIA E SACI, CONTRA O CAPITÃO GANCHO
NO SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO - Produção
de Roberto de Castro. Com o grupo Carrossel,
Teatro Carlos Gomes, Pça. Tiradentes (222-7581).
Dom., às 16m. ingressos a Cr$ 30,00.

PLANETÁRIO — Programação sáb. e dom., às

lóh, Pedrinho • o Vaga-lume, para crianças da

quatro a sete anos, às 17h, A Dança das Estre-
ias, para crianças de oito a 11 anos e às 18b

30m, Estrelas, Deuses a Heróis, para jovens a
adultos. Av. Pe. Leonel Franca, 240, Gávea

(274-0096). Ingressos a Cr$ 3,00. Não é permi-
tida a entrada após o início de cada sessão.

CARROUSSEL MARAVILHOSO - Texto de Wa-

shington Guilherme. Auditório do Colégio Lemos

Cunha, Estrada do Galeão, s/n?, Ilha do Gover-

vernador. Dom., às lóh. Ingressos a Cr$ 25,00

e Cr$ 15,00.

O SOLDADO E A BONECA - Texto de Washing-

ton Guilherme, Auditório do Colégio Lemos

Cunha, Estrada do Galeão, s/n?, Ilha do Go*

vernador. Dom., às lóh. Ingressos a Cr$ 25,00

e CrS 15,00.

DOROTEIA, A BRUXINHA REBELDE - Texto de

W. Santos. Auditório do Clube Municipal, Rua

Haddock Lobo, 238. Dom., às 17h. Ingressos

a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00.
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Canal 2

O aperltlvo é fraco. O fim desta
semana na televisão carioca é calmo
se comparado à Intensa movlmen-
tação anunciada para a próxima, que
será a mais plena de acontecimentos
do ano. Antes, porém, três dias de
menor intensidade. Tanto que dá até
para Incluir novidades da TVS. Às
18h, exibe o "seriado épico" Rei Arlur,
às 18h30m, retorna o Gemini Man, sé-
rle que some e aparece com mais
constância em nossas telas do que seu
intermitente invisível mocinho, e às
19h50m permanece projetando o
desenho Recruta Zero. Mais tarde,
21h, a Bandeirantes estréia Moacir
Franco. Pode ser que tenha êxito, mas
paira a dúvida, porque a sua última,
e recente, temporada na Tupi foi las-
timável. Como atrações na primeira
exibição Vanusa, Wilson Miranda, Pafá
de Belém, Três do Rio, Elke Maravi-
lha, Maria Cecília Franco, filha do
apresentador, que não dispensa a
companhia dos herdeiros em suas
produções, e uma entrevista com o
agora ubíquo Lula para quem Moacir
cantará a canção Sonho Impossível.
E mais as presenças fixas do lntra-
gável marionete Vagalume e de Kate

Os filmes
de hoje

MARILYN 

Monroe está
deliciosamente sexy e
provocante em O
Príncipe Encantado,

seu primeiro e único filme roda-
do fora de Hollywood sob as or-
dens de Laurence Olivier, que
compõe com muita classe um per-
sonagem caricato. Pena que seu
sotaque eslavo, que ajuda a com-
por ainda melhor seu persona-
gem, se perca na dublagem. O de-
senvolvimento do tema é um pou-
co lento, mas Edward Dmytryk
sabe manter o interesse por Mira-
gem, enquanto Robert Wise, fora
do seu elemento, consegue hábil-
mente atenuar a fragilidade do
roteiro ãé Amor sem Promessas,
que tem a seu crédito uma apu-
rada fotografia a cores. Por falta
de informação das emissoras, dei-
xamos de publicar as sinopses do
primeiro filme da sessão da tarde
da Tupi e o da Sessão das Nove da
TV Studios.

De amanhã
Sem ser o melhor de Harold

Lloyd, Marujo dos Sete Mares, pri-
meiro longa-metragem do comedian-
te, tem algumas seqüências muito di-
vertidas e um final hilariante.

Misturando em doses certas sofis-
ticação, refinamento, suspense e mis-
tério, Stanley Donen fez de Árabes-
que um espetáculo saboroso, com So-
phia Loren elegantíssima em décors
de grande luxo.

Um dos atores mais expressivos do
cinema americano, Walter Matthau
domina facilmente Matança em São
Francisco, um policialeficiente. A in-
tenção era boa e o elenco de primeira
ordem, mas Os Farsantes se perde no
meio do caminho e os atores ficam
soltos.

Com seu habitual desembaraço,
Jean-Paul Belmondo não tem dificul-
dade em sobressair em O Ladrão
Aveneureiro, de Louis Malle, o diretor
de Les Amants, e Jean Simmons, que
habitualmente interpreta papéis do-
ces e ingênuos, é uma mulher má e
ardilosa em Alma em Pânico, melo-
drama de Otto Preminger.

Lira. No mesmo horário, a Rede Globb
apresenta mais um Brasil 79, o tema,
dizem, são os jovens brasileiros. Mas
o que realmente irá para o ar é
apenas um show de música popular
brasileira realizado na Concha Acús-
tlca da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro. Engraçado, sempre pensei
que a nova geração fosse mais dlver-
siflcada em atividades e Interesses. A
cantoria fica a cargo de Cláudia, Jor-
ge Ben, Ivan Lins, Gilberto Gil, Bel-
chlor e Benito dl Paula.

Amanhã, 19hl5m, na Tupi um
evento assaz folclórico. O último capi-
tulo de O Direito de Nascer, uma
exumação de Teixeira Filho, que nada
teve a ver com o original. Esta já era
ruim, a adaptação modernizada con-
seguiu ser. pior. Um dramalháo sem
pejo, enrolado e mal realizado. Como
faz parte da tradição do gênero, para
animar a novela bolaram um crime e,
copiando modas já defasadas, incluí-
ram até um exorcismo comandado pe-
Io padire interpretado por Antônio
Leite na pobre da freira, tomada pelo
demônio, que era o papel de Genny
Brado. E ainda tem gente que diz que
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Marilyn Monroe
em O Príncipe Encantado

(canal 4, 14h45m)

15hl5m — Canal 4 — Marujo dos Sete Mares
(A ¦ Sailormado Man). Americano (21) de Fred
Newmeyer, com Haroid Lloyd, Mildred Davis,
Noah Young. (P&B)

21 h - Canal 7 - Nero Wolfo (Rex Stoufs Nero
Wolfe).'Americano (77).de Frank D. Gilroy, com
Thayder David, Tom Mason, Brooke Adams.
(Cor)

21lil0m — Canal 11 — Terror de Roma Contra
o Filho de Hércules (Macieste II Gladiatore di
Sparta). Italiano (64) de .Mario Caiano, com
Mark Forcst, Marilu Tolo, Elizabeth Fanti, Ro-
bert Hundcr. (Cor)

22h — Canal 2 -- Arabosque (Arabesque). Ame-
ricano (66) de Stanley Donen, com Gregory
Peck, Sophia Loren, Alan Badel, Kieron Moore.
(Cor)

23h — Canal 4-0 Importante E' Vencer (The
Last American Hero). Americano (73) de Lamont
de lamont Johnson, com Jeff Bridges, Valerie
Perrine. (Cor)

23h - Canal 6 - A Culpa. Brasileiro (72) de
Domingos de Oliveira, com Paulo José, Dina
Sfat, Nelson Xavier, Adolpho Arruda. (Cor)

a televisão não é engraçada. Segundo
a divulgação da estação, no último
capitulo Mamàe Dolores não v:ra
rumbelra mas "dá vazão às lágrimas
de alívio. Não só ela, mas todos os es-
pectadores a acompanham no ato pe-
Io final desta novela. As 21h, Opus, na
TV Educativa exibe um recital de can-
to a cargo de Maria da Glória Capa-
nema e Dea Escobar. Um oásis às 22h,
último capítulo de Raízes, na Globo.
As 23h, a Bandeirantes transmite Pe-
trólco Brasileiro, a Luta de um Povo,
Propaganda já mostrada antes pela
Globo.

No domingo .Argentina e Holan-
da, 16hl5m, no Canal 4. A Bandelran-
tes, às 22h, insistindo no assunto pe-
tróleo. Exibe programa, de uma série
de três, sobre as atividades da Petro-
brás no Iraque. Como Joelmir Bettlng
fez parte da equipe que participou
neste trabalho, pode ser interessante
o resultado, já que ele é um jornalista
que realmente questiona e Interpreta
os fatos.

Maria Helena Dutra

24h — Canal 7 — Os Farsantes (The Comedians).
Amerlcano-bermudense-francês (67) de Peter
Glenville, com Ricrard Burton, Elizabeth Taylor.
(Cor)

1h — Canal 4 — Matança em São Francisco (The
Laughing Policeman). Americano (73) de Stuart
Rosenberg, com Walter Matthau, Bruce Dern.
(Cor)

lh — Canal 6 — Uma Sorte Muito Louca (A Run
for Your Money). Britânico (49) de Charles
Frend, com Alec Guinness, Moira Lister. (P&B)

2h — Canal 7 — O Ladrão Aventureiro Le Vo-
leur. Francês (66) de Louis Malle, com Jean-
Paul Belmondo, Geneviève Bujolo, Maria Dubons,
(Cor)

3h — Canal 4 — Alma em Pânico (Angel Face).
Americano (52) de Otto Preminger, com Robert
Mitchum, Jean Simoons, Mona Freeman. (P&B)

De domingo
Produção destinada ao público in-

fantil, Digby, o Maior Cão do Mundo
é um espetáculo inodoro e incolor
(apesar do colorido) com trucagens
elementares.

Embora em fase de declínio cine-
matográfico, Marlene Dietrich dá
mostras de seu charme legendário em
Aconteceu em Monte Cario, comédia
sofisticada valorizada pela presença
de Vittorio de Sica. Aventura movi-
mentada passada na China, Canho-
neiras do Yang-Tsé prende a aten-
ção graças à direção de Robert Wise,
e John Sturges conduz com mão firme
Joe Kiád, um western correto. Os cui-
dados da produção, um elenco estelar,
com o shakespeareano John Gielgud
à frente, e Marlon Brando como Mar-
co Antônio são as atrações de Júlio
César. ¦

16h — Canal 4 — Digby, o Maior Cão do Mundo
(The Biggest Dog in the World). Britânico (73) de
Joseph McGrath, com Jim Dale, Angela Douglas.
19h30m — Canal 2 — Aconteceu em Monte Car-
Io (The Monte Cario Story). Britânico (57) de
Samuel Taylor, com Vittorio de Sica, Marlene
Dietrich. (Cor).
20h — Canal 7 — A Garota de Patrovka (The
Girl from Petrovka). Americano (74) de Robert
Ellis Miller, com Goldie Hawn, Hal Holbroock.
(Cor)..
21h — Canal 11 — Canhoneiras do Yang-Tse
(The Sand Pebbles), Americano (66) de Robert
Wise, com Steve McQueen, Candice Bergen. (Cor).
24h - Canal 7 — Joe Kidd (Joe Kidd). Ameri-
cano (72) de John Sturges, com Clint Eastwood,
Robert Duvall, John Saxon, Don Stround. (Cor).
0hl5m — Canal 4 — Júlio César (Julius Caeser).
Americano (53) de Joseph L. Mankiewicz, com
Marlon Brando, John Gielgud, Greer Garson.
(P&B).

O PRÍNCIPE ENCANTADO
TV Globo - 14h45m

(The Sleeping Prince and the Show-
srirl) — Produção britânica de 1957,
dirigida por Laurence Olivier. Elenco:
Laurence Olivier, Marilyn Monroe,
Sybil Thorndike, Richard Wattis, Je-
remy Spencer, Esmond Knight. Colo-
rido.
irjck Príncipe regente da Carpátia
(Olivier) visita Londres em 1911 para
a coroação do Rei George V, acompa-
nhado do filho (Spencer) e sua sogra
(Thorndike), e se apaixona por uma
corista americana (Monroe), que passa
a ter grande influência nas relações
entre pai e filho.

SANTA FÉ
TV Tupi - 15hl5m

(Santa Fê) — Produção norte-amerl-
cana de 1951, dirigida por Irvlng PI-
chel. Elenco: Randolph Scott, Janis
Carter, Warner Anderson, Jerome
Courtlanfl, Roy Roberts, John Archer,
Olin Howlin. Preto e branco.
Vr/-K Enquanto se ocupa da constru-
ção da estrada de ferro Atchinson—
Topelta—Santa Fé, um engenheiro
(Scott) se descuida de seus três ir-
mãos mais moços, que se tornam ban-
doleiros.

MIRAGEM
Tv Educativa - 22h55m

(Mirage) — Produção norte-america-
na de 1965, dirigida por Edward Dmy-
tryk. Elenco: Gregory Peck, Diane
Baker, Walter Matthau, Walter Abel,
Lelf Erickson, Kevln McCanthy. Preto
e branco.
-fc* Durante um blackout em Nova
Iorque, um executivo sofre uma que-
da mortal do alto de um edifício e o

14li40m — Mobral — Programa de alfabetizado.
16b — Aula da loga.
16h30m — Talecurso 29 Grau — Aula de Mate-

mítica.
16h4Sm — Nossa Terra, Nossa Gsnle — Histó-

ria dos Estados — Holet Bahia.
17hl5m - Aula da Ginástica.
17h45m — Era uma vax — História para crlan-

ça>.
IBh — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela

Infanto-luvanll baseada na obra de Monteiro
Lobato. Hoie: O Curupira. Com Zllka Salaber-
ry, Reny de Oliveira, Jaclra Sampaio, Alexan-
dre Marques e outros.

18h30m — Arco-íris — Filmes infantis: Velhos
Tempos, a Ilha das Caixas, Bstty Boop, Abbot
e Costela. Participarão do desenhista Daniel

, Azulay.
20h40m — Bola Dois — Noticiário esportivo.
20h45m — Talecurso 2° Grau — (Reprise).
21 h — A Verdade de Cada Um — Programa

jornalístico!
22h — Bola Dois — Noticiário esportivo.
22h05m — 1979 — Programa jornalístico.
22h45m — lições da Vida — Comentários de

Gilson Amado.
22h5Sm — Cadarnos de Cinema — Filme: Mi-

rapem.

encarregado de levantamento de custos
de uma empresa perde inexplicável-
mente a memória. Quanto este (Peck)
tenta reconstituir os motivos que o
levaram à amnésia, vê-se ameaçado
por criminosos.

ONZE HOMENS E UM SEGREDO
TV Globo - 23h30m

(Ocean's Eleven) — Produção norte-
americana de 1960, dirigida por Lewis
Milestone. Elenco: Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pe-
ter Lawford, César Romero, Angie
Dickinson, Richard Conte. Colorido.
¦jc^c. Para assaltar cinco cassinos de
Las Vegas ao mesmo tempo, um Ia-
(Irão (Sinatra) recorre a 11 ex-com-
panheiros de um batalhão de pára-
quedistas, todos em má situação fi-
nanceira, que planejam o assalto pa-
ra a véspera do Ano Novo.

AMOR SEM PROMESSA
TV Bandeirantes - 24h

(Two People) — Produção norte-ame-
ricana de 1973, dirigida por Robert
Wise. Elenco: Peter Fonda, Lindsay
Wagner, Estelle Parsons, Alan Fud-
ge, Brian Lima, Geoffrey Horne. Fran-
ces Sternhagen, Philippe March. Co-
lorido.
-K-fr Desertor do Vietnam (Fonda) re-
solve retornar aos Estados Unidos e
cumprir a pena de prisão a que foi
condenado, mas antes do partir do
Marrocos conhece um insinuante mo-
delo (Wagner) com quem mantém um
breve affair, em Casablanca e Paris,
mesmo sabendo que o aguarda uma
corte marcial.

ANTES DO ANOITECER
TV Tupi - 0h45m

(And Soon the Darkness) — Produ-
ção britânica de 1970, dirigida por

Tornaghi, Jardal Filho, Àry Fontoura e oulros.
18h35m — Jornal das Sate — Noticiário locai

apresentado por Marcos Hummel.
19h - Feliio Maravilha - Novela da Breu-

Ho Pedroso, Dir. de Paulo Ubiratan. Com Lu-
célia Santos, Ellona Macedo, Elliangela, Adelal-
de Chlozzo, Marco Nanlnl, Grande Otelo,

19hS0m — Jornal Nacional — Noticiário apro-
sentado por Cld 'Moreira e Carlos Campbell.

20hl5m — Pai Horói — Novela de Janete Clalr.
Dir, de Gonzaga 9lote. Com lony Ramos, Pau-
Io Aulran, Elizabeth Savalla, Carlos Zara, GI6-
ria Monczes, lélia Abramo.

21 h — Sexta Super — Ho|e: Brasil 79. Musical e
variedades apresentado por Blbi Ferreira.

22h — Raises — Seriado baseado no livro de
Alex Haley (Ha. parte),

23h — Jornal da Globo — Programa jornalístico
apresentado por Sérgio Chapelln.

23h30m — Classe A — Filme: Onze Homens o
um Segredo.

Ili30m — Coruja Colorida — Filme: O Último
Aplauso.

3h — longa-Metragem — Filme: Agonia no De-
serto.

Canal 6

Canal 4
7h30m — Abertura.
7h45m — Talecurso 2.° Grau — Aula.
8h - Vft.
8h30m — Talecurso 2.° Grau (reprise).
8h45m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — O Curu-

pira (reprise).
9h15m — Filmoteca Global.
10h45m — Glebinho — Noticiário Infantil (re-

prise).
llh — O Mundo Animal — Documentário.
Ilh30m — A Feiticeira — Seriado.
12h — Globo Cor Especial — Desenhos: Os

Flinstones e Bam Bam a Pedrlta.
13h — Globo Esporte — Noticiário esportivo

apresentado por Léo Batista.
13hl5m — Hoie — Noticiário apresentado por

Sônia Maria, Lfgia Maria, Marcos Hummel e
Nelson Morte.

14h — Carinhoso — Reprise da novela da Lau-
ro Cézar Muniz.

14h45m — Sessão da Tarde — Filme: O Prin-
cipe Encantado.

16h45m — Sessão Aventura — O Homem Ara-
nha.

17h — HB 79 — Fantasmino.
17h15m — Globinho — Noticiário infantil, com

Paula Saldanha.
17h30m — Sitio de PicaPau-Amarelo — Quem

Quiser que Conte Outra — Novela infanto-juve-
nil baseada na obra de Monteiro Lobato, com
Zilka Salaberry, Jacira Sampaio, Renny de Oli-
veira, André Valli e outros.

18h05m — Memórias de Amor — Novela de Wil-
son Aguiar Filho baseada na obra O Atheneu,
de Raul Pompéia. Com Sandra Bréa, Eduardo

7h — Abertura.
7h30m — O Despertar da fi — Programa Re-

ligloso.
8h — Coisss da Vida — Programa religioso.
9h — Inglês com Fisk.
9hl5m — Roy Rogers — Seriado (reprise).
9h40m — Mobral.
lOh — Clube 700 — Programa religioso.
llh — Agropecuária — Noticiário.
11h30m — Panorama Pop — Musical apresenta-

do por Monsieur Lima.
' 12h — Pinóquio — Desenho.

12h30m — Jornal do Rio — Noticiário.
13hl5m - Sessão Dupla — Filme: Jim das Sal-

Salvas e Santa Fé.
I

17hl5m — Roy Rogers — Seriado.
17h45m — Léo, o Leão — Seriado.
18hl5m — Clube do Mickey — Seriado.
18h45m — Os Pankekas — Humorístico.
19h20m — O Direito da Nascer — Novela de

Félix Gaignet, adaptada por Teixeira Filho.
Com Carlos Augusto Strazzer, Eva Wilma,
Cléa Simões, Beth Goulart, Aldo César, Adria-
no Reis, Lolita Rodrigues.

20h — O Espantalho — Novela de Ivani Ribei-
ro. Dir. de José Miziara. Com Jardel Filho,
Nathília Timberg, Rolando Boldrim, Teresa
Amayo.

20h45m — O Grande Jornal — Noticiário.
21 h — Clube dos Artistas — Programa de va-

riedades apresentado por Airton e lolita Ro-
drigues.

23h — Costa Brava — Seriado.
24h — Informe Financeiro — Noticiário ápre-

sentado por Nelson Priori. .
0h05m — Cinema Proibido — Filme: Antes do

Anoitecer.

Canal 7
10h30m — Educativo,
llh — Joe, o Fugitivo Seriado.

11h30m — Ralno Selvagem — Documentário.
12h — Desenhos.
12h4Sm — Bandeirantes Esporte — Noticiário

apresensldo por Paulo Steln, Galvão Bueno,
Márcio Guedes e Hamilton Bastos. -

I3h — Primeira Edição — Noticiário apresenta-
do por Branca Ribeiro, Roberto Corte Real,
Nilton Fernando, Otávio Coschl Jr., Regina
Aranha e Ana Davis,

13h30m — Mary Tylar Moore — Seriado.
»4h — Programa Roberto Mllost — Noticiário

social,
14h05m — Programa Edna Savaget — Varia»

dades,
15h30m — Xínla a Voei — Programe feml<

nino.
16h30m — Desenhos.
17h — Pullman Jr — Programa infantil apre-

sentado por Luciana Savaget.
17h30m — Ouark — Seriado.

18h — Novelinha — O leiteiro e a Menina Noite
— 59 capitulo).

18hl5m — Batman — Seriado.
18h40m — Os Biônicos — Seriado: Çyborg •

Mulher Biônica.

19h50m — Cara a Cara — Novela de Vicente
Sesso. Dir. de Jardel Melo. Com Fernanda
Montenegro, Luiz Gustavo, Irene Ravache, Dc-
bora Duarte, Fulvio Srefanini, Márcia de Wind-
sor e outros.

20h40m — Jornal Bandeirantes — Noticiário
apresentado por Ferreira Martins, Gilberto
Amaral, Ronaldo Rosas, Joelmir Betting.

21 h — Moacyr Franco Show — Variedades e
musical.

22h — Arquivo Confidencial — Seriado.
23h — Executiva Suite — Seriado.
24h — Cinema na Madrugada — Filme: Amor

sem Promessa.

Canal 11
10h30m — Nossa, Tara, Nossa Gente — Progfa-

ma educativo. . '

llh — Jornal da Manhã — Noticiário com Paulo
lopes, Zora Yonara, Ademar Dutra, Nelson Ru-
bens, Samuel Corrêa, César Roberto, Morsos

11h30m — Brasinhas do Espaço — Desenho.
12h — Johnny Quest — Desenho.
12h30m — O Segredo de fsis — Filme de aven-

turas.
13h — lassia — Seriado.

Weltman.
13h30m — Taro Kid — Desenho.
14h — Charlie Chan — Desenho.
14h30m — Gulliver — Desenho.
15h — Capitão América — Desenho.
15h30m — Picapau — Desenho.
16 — Turma do Picapau — Desenho.
16h30 — Maguila, o Gorila — Desenho.
17h — ligeirinho e seus Amigos — Desenho.
17h30m — O Gato Félix — Desenho.
18h — O Segredo de ísis — Seriado.
18h30m — Tarxã — Seriado.
19h30m — Piea-pau — Desenho.
19h50m — O Recruta Zero — Desenho.
20hl0m — Sessão Bangue-Bangue — Seriadei

Bonanza.
21h10m — Sessão das Nove — Filme: A Vingaif

ca de Jesse James.
23hl0m — Barnaby Jonas.

A Próxima Semana

NOVIDADES TODOS OS DIAS

Robert Fuest. Elenco: Pamela Fran-
klin, Michele Dotrice, Sandor Eles,
John Nettleton. Colorido.
-fc^sV Duas enfermeiras jovens (Fran-
klin, Dotrice) resolvem percorrer a
França de bicicleta, mas o destino
conspira contra elas: uma é assassi-
nada por um maníaco sexual local e
a outra quase tem o mesmo fim.

O ÚLTIMO APLAUSO
TV Globo - lh30m

(The Last Hurrah) — Produção norte-
americana de 1977, dirigida por Vin-
cent Sherman. Elenco: Paitrlck 0'Neal,
Patrick Wayne, Dana Andrews, John
Anderson, Burgess Meredith, Kitty
Winn, Carroll 0'Connor. Colorido.
-K-»V Político americano (Meredith)
se mantém como prefeito de sua ci-
dade na Nova Inglaterra há 12 anos
e, ao disputar pela quarta vez as elei-
ções, recorre a todos os meios para
continuar no poder, o que cria atritos
com o filho.

AGONIA NO DESERTO
TV Globo - 3h

(Ordeal) — Produção nonte-america-
na de 1973, dirigida por Lee H. Kat-
zin. Elenco: Arthur Hill, Diana Mui-
daur, James Stacy, MacDonald Carey,
Michael Ansara. Colorido.
-fc-sV Durante viagem pelo deserto do
Mojave, marido rico e dominador
(Hill) quebra a perna e vê, indefeso,
a mulher (Muldaur) fugir com o guia
da expedição. Vendo-se pela primeira
vez na contingência de lutar para so-
breviver, ele passa por uma experién-
cia que o levará a mudar de compor-
tamento. Feito para a TV.

ÜMA 

festa. A televisão, enfim,
fornecendo noticias. Que
maravilha. A ronda já se ini-
cia, às 18h de segunda-feira,

quando a Bandeirantes estréia na
série Novelinha mais uma peça infan-
til adaptada em capítulos, que se en-
cerram na sexta. A atração desta se-
mana é Praça ds> Retalhos, tíe Carlos
Meceni, com direção de Roberto Lage.
Depois, a mesma estação dá uma me-
xida que, me parece, meio impruden-
te. Seguindo o mau exemplo da Tupi
altera o horário de sua ótima novela
Cara a Cara. A partir desta segunda,
passa a ser exibida às 19h. Nesta pri-
meira semana de novo esquema,
transmitem um compacto de seus 30
capítulos iniciais e só na segunda vol-
ta ao ritmo normal. Um recurso para
tentar melhorar seu IBOPE, anda
pela média de apenas sete pontos, que
esperamos seja acertada, porque a
produção, pela sua competência e
elenco, merece ter mais espectadores.
Devido a isto, o Jornal da Bandel-
rantes volta para as 19h45m e os biô-
nicos pularão às 20h. Na onda de es-
tréias, a Tupi também faz das suas.
Inicia, na mesma segunda, e num ho-
rário que de vez em quando tenta no-
velas, 21h, As Gaivotas. Uma produ-
ção assinada por Jorge Andrade, dra-
maturgo respeitável e que na Globo
escreveu bem Os Ossos do Barão e
muito mal O Grito. Agora deve desem-
patar. No elenco, Rubens de Falco,
Yoná Magalhães, Cleiáe Yaconis, fa-
zendo uma senhora de 70 anos mas
que anda de motocicleta, Altair Lima,
um padre que é amado, naturalmente
em segredo, por Isabel Ribeiro, Laura
Cardoso, Sônia Oiticica e Paulo Gou-
lart, cujo papei é definido como uma
espécie de coro na tragédia grega, e
muitos mais. A direção é de Antônio
Abujamra e direção de arte de So-
rensen. Boa sorte nos vôos conjuntos.

No mesmo horário, Cena Aberta,
TV Educativa, mostra, pela. enésima
vez em televisão, um especial sobre
teatro de revista. Mara Rúbia e Nélia
Paula, já devem estar cansadas de
tal fazer, prestam depoimentos ao la-
do de pessoas menos requisitadas
nestas evocações que são Cole, Ankito,
Silva Filho e a jovem Angela Leal.
Na mesma estação, 21h30m, Cinema-
teca mostra documentário intitulado
Viva 24 de Maio. Calma, é apenas a
data da regulamentação da profissão
de artistas e técnicos. O trabalho foi
dirigido por Tisuka Yamasaki e Edgar
Moura. As 22h, finalmente, no ar as
séries brasileiras da Rede Globo. O
espaço da segunda-feira é ocupado

por Aplauso, adaptações de peças tea-
trais, entremeadas por alguns origi-
nais, para a televisão. Pinta muito
bem, porque sua equipe de criação é
composta por Domingos de Oliveira,
Paulo José. e Ferreira Gullar. Paulo e
Domingos também dirigem ao lado de
Fábio Sabag. A primeira produção a
pedir palmas será Vestido de Noiva,
de Nelson Rodrigues, dirigida por
Paulo José e com Tonia Carrero e Su-
zana Vieira, Othon Bastos entre ou-
tros, no elenco. Acredito que seja a
terceira versão deste clássico para a
TV. Teve uma na Tupi, a segunda foi
na TV Rio com Yoná Magalhães e
Sérgio Brito na direção. Que a atual
não nos faça ficar com saudades das
anteriores. E ainda tem mais, minha
gente. As 23h, na TV Educativa, Tea-
tro Especial exibe, acredito que pela
primeira vez em televisão, a peça Ma-
ria Cachucha, de Joracy Camargo.
Com Elza Gomes, Rodolfo Arena, Jor-
ge Cherques e Tetê Pritzel no elenco
e direção e produção de Walter Cam-
pos e Flávio São Tiago. Deve ser o dia
de glória do autor nacional na tela
pequena. E ainda não acabou. Às
23hl5m, Encontros com a Imprensa,
Baiideirantes, entrevista o ex-Minis-
tro Arnaldo Sussekind sobre o impor-
tantísslmo assunto que é a CLT. Joa-
qulm dos Santos Andrade e Waldemar
Rossi, lideres sindicais, Alberto Chia-
relli, Deputado, e João Russo, jorna-
lista, são os áebatedores.

Na terça-feira não tem tanto.
Mas acontece outra estréia importan-
te. As 22h, Carga Pesada começa na
Rede Globo. Antônio Fagundes e Stê-
nio Garcia são personagens fixos, cho-
feres de caminhão, e as histórias des-

. ta série, inspirada, no Caso Especial
Jorge um Brasileiro, serão escritas por
Gianfrancesco Guarniert, Dias Gomes,
Walter George Durst e Carlos Queirós
Teles. Quarteto autoral difícil de bo-

.tar defeito. Na direção, dois outros
nomes muito respeitáveis que são
Gonzaga Blota e Milton Gonçalves.
Na estréia, episódio completo, como
será toda a semana, intitulado Adeus
Dequinha, de Walter Durst, e direção
de Gonzaga Blota. Trilha sonora com-
posta por Dori Caymmi e canção de
Renato Teixeira. Dizem que esta sé-
rie, também supervisionada por Da-
niei Filho, como todas as outras, é de
muita qualidade e ação. Só as entre-
vistas dos autores, contida num im-
pecável trabalho de divulgação feita
pela equipe do ótimo departamento
da Globo, è que me pareceram de
enorme ambição. Se fizerem a metade
do que anunciam, surgirá a oitava

maravilha do mundo. A Tupi, com no-
vela às 21h, despachou seu programa
musical e na terça fica apenas com
seriado O Mágico, 22h, Pinga-Fogo,
23h e o vestuto Homem da Valise, à
meia-noite. Deve estar cheia de naf-
talina para agüentar tanto tempo
sendo carregada.

A quarta-feira é mais calma, mas
também tem suas artimanhas. A Rede
Globo, 21h, transmite o jogo entre
Guarani e o Olímpia. E ainda não foi
definida a atração semanal do horário
das 22h neste único dia da semana
sem séries brasileiras. Gosto deste ti-
tulo abrangente, parece até que esta-
mos virando gente. Às 22h, na Tupi,
Billy Eckstine Show gravado durante
a temporada .do cantor no Brasil.
Com a mexida, saiu o seu seriado na-
cional A Casa Fantástica. Lançado na
marra, não podia dar outra coisa. Va-
mos ver se no estágio da novela conse-
guem melhor sorte. A meia-noite
anunciam um futebol não iáentifi-
cado.

Na quinta-feira, 21h, a TV Eãu-
cativa mostra Em Busca do Conheci-
mento, o folclore do Espírito Santo,
incluindo ai uma apresentação com-
pleta de Ticumbi. É realmente um
programa muito diversificado. As 22h,
Malu Mulher, na Rede Globo. Os pró-
prios responsáveis na estação por esta
série não escondem ser este o mais
duvidoso. Do projeto à estréia, várias
reformulações e a saída de Consuelo
de Castro da equipe. Dizem que, até
agora, não foi ainda encontrado o
tom certo de narração das peripécias
de uma ãesquitada paulista. Os auto-
res, aqui, são Euclydes Marinho, Le-
nita Plonezynska, Renata Palottini e
Armando Costa. No elenco fixo, Regi-
na Duarte, Narjara Turetta, Antônio
Petrin, Sônia Guedes e Denis Carva-
lho. Este e Paulo Afonso Grisolli são
os diretores, Edson Frederico é o autor
da trilha sonora e as canções são de
Ivan Lins e Fábio Jr. Nas chamadas,
e no trailer que foi passado, não pinta
bem. O discurso de Regina Duarte é
uma peça rara de vacuiáades e, por
isso, todas as mulheres espectadoras
estão temerosas de que a série em lu-
gar de ser a nosso favor acabe fican-
do contra. E que todos dêem razão ao
marido por ter abandonado aquela
chata. Na estréia, Acabou-se o Que
Era Doce, de Euclydes Marinho, dire-
ção de Daniel Filho. Para quem não
se interessa por nada disso, a TV S
exibe, nesta quinta, às 23h, Jericho,
um seriado de guerra que já foi mui-
to exibido em outras oportunidades
sem se afetar qualquer muralha.
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CINEMA 1 A próxima semana MUSICA TURISMO
Destaque com "Golpe Sujo"

A 

Ti: o mome7ito de fechar-
mos esta coluna estavam
anunciadas seis estréias
para a próxima semana.

Golpe Sujo (Foul Play), do estrean-
te Colln Higglns, com experiência
anterior em roteiros (Harold and
Maude, Silver Streak), vem prece-
dido de simpática receptividade
critica e tem um atrativo muito
especial, a atriz Golãie Hawn, pre-
miada com o Osoar de melhor atriz
coadjuvante (por Flor 'de Cacto;,
que tem muito a oferecer: talento
e charme. 0 argumento é do pró-
prio diretor e gira em torno de um
complô para assassinar um Papa
(Pio XIII), que, supostamente, iria
visitar San Francisco. O Arcebis-
po daquela cidade, quando chega
com a noticia, é assasinado em sua
residência. Apôs esta introdução
dramática, a trama irá se desen-
volver, com Golãie Hawn e seu na-
morado Chavy Chase, em ritmo de
contínuo suspense e situações cô-
micas, num emaranhado de assas-
sinatos, perseguições, sequestros,
etc. O ator Chevy Chase vem do
teatro burlesco e da TV. Um bom
elenco de apoio — composto por
veteranos e novatos, como Bur-
gess Meredith, Rachel Roberts, Eu-
gene Roche, Duddlwy Moore, Marc
Lawrence, e muitos outros — re-
força as esperanças no filme. Nos
cinemas Vitória, Condor-Copacaba-
na, Condor-Largo do Machado,
Leblon-1, Carioca, Astor, Barone-
sa, Clnema-1 (de Niterói).

Os Piore» Homens do Oeste
(The Meanest Men in the West)
tem indícios de reprise, o que não
conseguimos apurar. Tem, a cre-
denciá-lo, o nome de Samuel Fui-
ler, realizador há alguns anos ajas-
tado do cinema, e, na década de
50, uma das promessas do cinema
amerioano (entre outros filmes que
realizou, Casa de Bambu, áe 1955,
saudado na época como inovador
e de grande força cinematogrãfi-
ca). Fuller, de acordo com os crê-
ditos enviados pela distribuidora è
co-diretor, com Charles S. Dubin,
nesta produção de Charles Marquis
Warren, modesto realizador de fa-
roestes e filmes de ação. O elenco
é constituído por alguns ilustres
atores: Charles Bronson, Lee Mar-
vin, Lee J. Cobb, James Drury, Al-
bert Salmi. A se deduzir pelo seu
título deve ser um western xnolen-
to, viril. A história se desenvolve
a partir do momento em que o
personagem de Marvin, ainda me-
nino, presencia seu padastro sa-
orificar, durante um parto, a vida
de sua mãe, para salvar o nasci-
mento de seu irmão (Bronson).
Nasce aí um ódio incontrolável que
irá levar o garoto a matar o pa-
ãastro e ter no irmão um inimigo
através dos anos, durante os quais
ambos enveredam pelos caminhos
to banditismo, com Marvin tendo

sempre cm mente provocar a mor-
te de Bronson. Em grande circuito:
Roma-Brunl, Rio-Sul, Brunl-Co-
pacabana, Paissandu, Festival,
Art-Méler, Art-TIJuca e muitos ou-
tros cinemas.
ABBA o Grande Show (ABBA-The
Movle) serve-se de um tênue enre-
do — um dlsk Jockey australiano,
Robert Hugues é incumbido de en-
trevístar um grupo de música pop
sueco, os ABBA — para documen-
tar a excursão dos cantores e mú-
sicos à Austrália: Sidney, Melbour-
ne, Adelaide, Perth. Este grupo sue-
co, ganhador do prêmio Eurovisão
em 1974, é composto por Bjorn Ul-
vaeus, Anni Frid Lyngstad (confie-
cida por Frida), Benny Anderson
(o mais conhecido) e Agnetha
Faltskog. Informa a distribuidora
que o filme apresenta 24 números
musicais do quarteto. No Copaca-
na. Convento das Virgens (Jeunes
Filies Au Couvent), mais parece
uma co-produçâo. O diretor è
Eberhard Schroeder. A fotografia
de Helmut Mewes. No elenco: Do-
ris Arden, Delis Henderson, Ulrich,
Astriâ Bohner, Felix Frank, Enzt
Fuchs, Sascha Tehn. A história,
ambientada num colégio de frei-
ras contém os ingredientes de fil-
mes semelhantes: a indisciplina
das alunas, os conflitos destas com
os professores, e o sexo, este, ao
que parece, sob a égide de Safo. Na
ficha técnica consta que foi reali-
zado com base nas pesquisas efe-
tuadas ppr Guenther Hunold, dito"autor de livros \de sucesso e dire-
tor do Instituto de Ciência Sexual.
de Paris". Seu lançamento no Pia-
za, retira-lhe qualquer previsão de
seriedade. Mais um produto de
Hong-Kong, feito nos mesmos mol-
des da já imensa série de filmes de
ação ali produzidos, Os Matadores
Chineses do Kung Fu, será lançado
em programa duplo no Rex (junto
com a reprise de Um Pistoleiro
mais Violento que Ringo) para
gáudio dos freqüentadores daquele
cinema, entusiastas da violência
gratuita. Lee Tso Nan dirigiu. No
elenco: Chi Kuan-Chund, Meng
Fei, Tommy Lee, Hu Chin, Wang
Kuan-Hslung, Shan Mao. As Ami-
guinhas é uma produção paulista,
dirigida por Carlos Alberto Almei-
da, desconhecido para nós, tam-
bém autor do argumento e rotei-
ro. Quatro moças vão passar uns
dias numa ilha deserta. Uma delas,
Julia — órfã de pai e mãe — é
frontalmente contra o sexo oposto
e ama Cláudia. Cláudia, Silvia e
Mônioa embora pratiquem o les-
blanismo gostam também de ho-
mens e ficam alvoroçadas quando
encontram um, fugitivo de um pre-
sldio, para desespero de Júlia. Nos
cinemas Palácio, Oaruso, ópera-1,
Tijuca-Pálace.

Carlos Fonseca

FLAUTA I PIANO - Recital dos flautistas Eu-
oènlo Martins a Rosane Volchan a da pianista
Irono Mello. No programa, obras d» Eduardo
Soutto, Eugênio Martins, Patiplo Silva, Plxln-
gulnha e Ernesto Nazarelh, Conservatório Bra-
liloiro de Música, Av, Graça Aranha, 57 — 12°
andar. Hoje, is 20h30m, Entrada franca.'GRANDES 

VESPERAIS - Recital da pianista iTls
de Souza Brasil Interpretando Intarmeio «m SI
Bemol Maior, de Brahms, Fantasia Op. 17, de
Schumann, Set» Ponteios, de Camargo Guar-
nieri, • Sete Estudos, de Scriabln. Sala Cecília
Meireles, Lgo. da Lapa, 47, Ho|e, is 18h30m.
Entrada franca.

ILZE TRINDADE, MICHEl BESSLER E MÁRCIO
MALLARD — Recital do trio de plano, violino e
violoncelo. Programa: Trio Op. 70 n° 1 oni Ré
Maior, da Beethoven, Trio Op. 87 em D6 Maior,
de Brahms, e Trio Op. 49 em Ré Menor, de Men-
delssohn. Auditério da Sondotécnica, Lgo. dos
Leões, 15, Humalté. Hoje, is 21h. Entrada
franca.

TRIO DE SOPROS — Recital do conjunto forma-
do por Norton Morozowlcz (flauta), José Bote-
lho (clarineta) a Noel Devos (fagote). No pro-
grama, peças de Walter Piston, Henrique de
Curitiba e Guerra Peixe. Salão Leopoldo Miguez
da Escola de Música da UFRJ, Rua do Passeio,
96. Hoie, is 20h. Entrada franca. O recital
Integra a programação da Semana de Calouros
da Escola.

LUCIANO PAVAROTTI - Recital do tenor itallc-
no acompanhado ao piano de John Wustman. No
programa, peças de Oonizotti, Gluck, Rossini,
Beethoven, Bellini, Verdi, Liszt, Resplghi a Tos-
ti. Teatro Municipal (263-1717). Amanhã, is 21 h.
Ingressos a CrS 6 mil, frisas • camarotes, CrS
800,00, poltronas e balcão nobre, CrS 260,00,
balcão simples (esgotados) e CrS 100,00, gale-
ria (esgotados).

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA - Con-
certo sob a legência do maestro tsaac Karabt-
chevsky. Programai Festival Wagner — Aber-
tura Rienzi, Trislão • Isolda — Prelúdio • Mor-
te. As Valkiriaa — Cavalgadas, Idllio de Sieg-
fried • Tanhauser — Abertura. Teatro Municipal

(263-1717). Amanhã, is 16h30m. Ingressos a
CrS 1 500,00. frisas e camarotes, a Cr$ 250,00

poltronas e balcão nobre, a CrS 150,00, balcão
simples, a CrS 100,00, galeria, e a CrS 80,00,
estudantes.

VIOLÃO CLÁSSICO E CANTO - Recital a cargo
de Manoel de Souza Neves e Cecília Rocha
Neves. Aliança Francesa do Méier, Rua Jacinto,
7. Amanhã, is 21 h. Entrada franca.

SÁBADOS MUSICAIS - Concerto da Osques-
tra Sinfônica do Teatro Municipal, sob a regên-
cia do maestro Mário Tavares. Participação do
Coro do Teatro e de vários solistas. Programa:
Suite de Danças Rumenas, de Bela„Bartok, Alvo-
rada na Serra e Batuque, de Alberto Nepomu-
ceno, Clair d» Lune, dè Debussy, Suite Quebra-
Nozes, de Jchaikowsky, 3o • 4o Movimentos e
Sherezade, de Rimsky-Korsakov. Concha Acústica
da UERJ, Av. Radial Oeste, próximo ao Maraca-
nã. Amanhã, às 20h. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL - Concerto
sob a regência do maestro Guerra Peixe. Progra-
ma: Coriolano e Concerto n° 1 para Piano •
Orquestra (solista: Maria Luiza Corker), de Bee-
thoven, Drummondiana — Cantoria para Voz a
Orquestra (solista: soprano Maria da Glória Ca-

panema, sm primeira audição mundial, • Suíte-
Pernambucana n? 2, d» Guerra Peixe. Sala Ceei-
lia Meireles, Lgo da Lapa, 47. Domingo, is 21 h.
Entrada franca.

EM MAIS UM ENCONTRO, AS
MESMAS CONCLUSÕES PARA A
VENDA DE UM PRODUTO
CHAMADO BRASIL

Diana Aragão

T§Bk"f OS salões de
/^B4/ convenções do

I W distante Hotel
¦"¦ Nacional, loca-
lizado em São Conrado, os
esforçados agentes de via-
gens nacionais, hoteleiros
e transportadores, além
dos órgãos oficiais de tu-
rismo, tentam mais uma
vez vender um produto
chamado Brasil ao atraen-
te — em termos numéricos
— mercado estrangeiro.
Reunidos pelo terceiro ano
consecutivo no Brazil Tra-
vel Mart, realizado do dia
12 ao dia 16 passado, os
535 participantes, entre os
quais 250 agentes de via-
gens estrangeiros, discuti-
ram as melhores alternati-
vas para os seus turistas.

Os agentes estrangeiros
continuam apontando co-
mo grande entrave à maior
vinda de turistas ão exte-
rior para a América do
Sul, inclusive o.Brasil, o
alto preço das passagens
aéreas, o número pequeno
de vôos e agora, no caso
brasileiro, a exigência de
visto para os turistas nor-
te-amerícanos.

Ao contrário dos grandes
congressos, do tipo ASTA
(reunião de todos os agen-
tes de viagens do mundo),
o BTM tem mais possibili-
dades de resultados con-
cretos, pois reúne em um
mesmo espaço os agentes
de viagens do mundo), o
BTM tem mais possibilida-
des de resultados concre-
tos, pois reúne em um es-
paço os agentes nacionais
e estrangeiros com encon-
tros prevlametne marca-
dos,'onde cada um sabe o
que pode vender e o que
pode comprar. Em uma
carteia, o agente estran-
geíro marca o encontro
que mais lhe interessa, ten-
do 20 minutos marcados
para cada agente nacional.
Muitos dos contratos não

LITERATURA BRASILEIRA
Ferreira Gullar, Antônio Torres, Moacyr Felix

e outros escritores participam amanhã, a partir das
20h, de um debate sobre a situação atual e pers-
peotivas da literatura brasileira. A promoção é da
Casa do Estudante Universitário (Av. Rui Barbosa,
762), como parte do Mês pela Moradia Estudantil.

ELE RESISTIU ÀS MULTINACIONAIS
E NÃO VENDEU 0 POVO BRASILEIRO

Rubens de Falcol
Nildo Parente I

Jofre Soares'
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se concretizam na hora,
mas assim mesmo o agente
sai com todas as informa-
ções essenciais.

Mas a grande prova do
interesse que o encontro
desperta é fornecida por
um dos diretores da tradi-
cional empresa Soletur, Sr
Hélio Lima Duarte.

— Conseguimos reunir
durante estes dias agentes
da maior importância, que
não estão somente atrás de
uma viagem de graça por-
que isso eles conseguem a
qualquer momento. Mas
não é ó caso, já que cada
agente.paga uma taxa de
50 dólares (cerca de CrS
1 mil 250) para poder par-
ticipar do encontro. O
agente rmcional paga o
equivalente em cruzeiros.

Apesar de ser um encon-
tro patrocinado pelos ôr-
gãos oficiais de turismo —
Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, Flu-
mitur, Riotur e Embratur
— é basicamente uma ini-

ciativa da empresa priva-
da, que concorre para a
sua realização com mais de
80%. Este ano, por exem-
pio, o custo total do BTM
está orçado em cerca de
Cr$ 12 milhões contra os
CrS 8 milhões ão ano pas-
sado. Além da inscrição, os
agentes (pôr convenção,
agente áe viagens não pa-
ga o transporte) pagam com
desconto de 50% a diária
dos hotéis e as viagens
programadas dentro do
país. Assim, durante este
final de semana, os agen-
tes que quiserem tem à
sua escolha, dentro do
tour de familiarização, 10
roteiros (Salvador, Recife,
Fortaleza, Belém, São Luiz,
Manaus, Cidades Histôri-
cas, Belo Horizonte, Brasi-
lia e Foz do Iguaçu) com
direito a duas noites de ho-
tel, refeições e passeios
também ao preço de 50 dó-
lares, por pessoa.

Mas mesmo com todas
estas promoções, é difícil

ORQUESTRA* SINFÔNICA BRASILEIRA'

FESTIVAL WAGNER
Rienzi - Abertura

Tristão e Isolda - Prelúdio e morte de Isolda
As Valkirias - Cavalgada.

Idílio de Siegfried -
Tannhauser - Abertura

Regência

ISAAC KARABTCHEVSKY
$t Neste sábado -19 de maio -16,30 hs.
3!i Ingressos à venda: de Cr$ 150,00 a Cr$1.500,00

jk_TEATRO MUNICIPAL "¦9S*2$âÍ£roy

se estabelecer um retomo a
curto prazo (maior entra-
da de turistas externos),
embora a entrada de turis-
tas aumente de ano para
ano, muito em cima do car-
naval, que é, abem da ver-
dade, o grande trunfo do
turismo brasileiro.

O novo presidente da
Embratur, Sr Miguel Cola-
suonno, tem a intenção de
realmente aumentar o flu-
xo de turistas estrangeiros.
Segundo declarou, sua me-
ta é conseguir dobrar os
números (atualmente, sâo
700 mil turistas), até 1982,
conseguindo com isso umd
receita de 1 bilhão de
dólares. Para tanto, as-
sinalou que pretende criar
novas portas de entrada no
Brasil, principalmente no
Nordeste, e estabelecer a
tarifa negociada (tarifas
noturna e sazonal, entre
outras medidas. Se conse-
guir realizar estas duas
medidas, já terá garantido
a sua marca como presi-
dente da empresa.

Para o agente de viagem
norte-americano Gerard D.
Grossman, presidente da
Ladatco Tours, da Flórida,
trabalhando há 14 anos
com o Brasil e conhecendo,
além do Rio, as cidades de
Belém, Manaus, Recife,
Belo Horizonte e Ouro Pre-
to, o grande problema em
relação à vinda de turistas
é o alto preço da passagem
aérea e, atualmente, a exi-
gência do visto de entrada.
Apesar de considerar o Rio
uma cidade magnética, o
Brasil é muito caro para o
seu turista, inclusive nas
viagens internas.

também agente norte-
americano, apesar de por-tuguês nascido nos Açores,
o Sr Jaime Medeiros tem
as mesmas opiniões acerca
das tarifas, completamen-
tadas pelo reduzido nume-
ro de vôos para o Brasil,
normalmente lotados. O ja-
ponês da Toko Travei Ser-
vice, Sr Motto Kikuchi, que
vem pela primeira vez ao
Brasil, também alega as
grandes distancias e as ta-
rifas altas para o desloca-
mento do turista japonês,
que é atualmente o povo
que mais turismo faz.

Este é

o primeiro numero

da sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL:

264-6807

ENCONTRE CARINA E
EM BARILOCHE§ ?

Você tem nove dias e nove noites para seguir os passos de Carina e André
Sái do Rio numa quinta-feira, visita toda Buenos Aires.E depois
segue para Bariloche, conhece toda a cidade, volta a Buenos Ares e,
na sexta seguinte, está novamente no Rio. Hotel, traslados,
passeios — toda a sua estadia, enfim, dentro dos USS 37,55 diários.
Não perca esta oportunidade. Fale já com seu Agente de Viagens
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Viaje nos modernos Boeings da Avianca — a primeira
linha aérea das Américas, voando há 60 anos pelos céus de três'^W 

continentes. Consulte o seu Agente de Viagens IATA/EMBRATUR.
V

Avianca
A primeira linha aérea das Américas

Rio de Janeiro: Rua México, 11-C Tels.: 232-3208,232-3702,221-9783.
São Paulo: Av. São Luís, 258 - Loja 10 - Tel.: 259-8455.
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TURISMO
Cartas
Restituição

Cumprimento o JORNAL
DO BRASIL por haver res-
Utuido a seus milhares de
leitores o noticiado d o
Camplng Clube do Brasil,
nos .suas páginas de turis-
mo. (...) Trata-se de exce.
lente s e r v lç o jornalístico
prestado ao maior quadro
social do Brasil (100 mil só-
cios proprietários). (...) VI-
nir Menezes de Araújo Jor-
ge, Rio de Janeiro.

Allliliirisuio
Li a carta de um turista

norte-americano lamentan-
do que sua visita "à mais
bela cidade que jamais
viu" tivesse sido estragada
por sucessivos roubos de
que foi vítima. Vi um casal
de turistas argentinos —
ele, oficial da Marinha —
ficar sem documentos, di-
nheiro e máquina fotográ-
fica enquanto se banhava
em Copacabana, frente ao
Hotel Méridien. Perguntei
se o Hottel não tinha avisa-
do contra os ratos de praia
e sua resposta foi negativa.
E os hotéis da Zona Sul
recebem grande quantida-
de de turistas estrangeiros.
Recentemente, saltei d o
meu carro para avisar a um
turista norte-americano
que passeava sozinho, aó
escurecer, frente ao Hotel
Nacional. Era um médico,
que participava de um con.
gresso e também não tinha
sido avisado dos perigos
que corria. Por quê? Osmar
Freitas — Rio de Janeiro.

Martírio em hotel
(...) Resolvemos passar a

Semana Santa nio Rio de
Janeiro, junto com nossos
familiares. Na chegada ao
Rio fomos direto ao Hotel
Excelsior, em Copacabana,
por pertencer li rede Horsa
de Hotéis, a mesma do Ho-
tel Nacional de Brasília,
condecorado com cinco es-
trelas há alguns dias.

Procuramos um hotel da
rede, acreditando que te-
riamos o mesmo bom tra-
tamento. Logo a ohegada,
fomos informados na re-
cepção quo n&o Imvia va-
gas e resolvemos ligar para
um dos diretores, nosso co-
nhecldo e imediatamente
apareceram 19 apartamen-
tos vagos,dos quais 11 es-
tavam reservados à Vosp,
com quem mantém permu-
ta de passagens e hospeda-
ria.

Instalamo-nos nesse ho-
tel e foi ai que começou
nosso martírio, pois nunca
fomos tão maltratados em
nossas viagens. Para come-
çar o porteiro perguntou
ao meu marido, quando es.
te apenas parou o carro na
porta de entrada, se ele sa-
bla ler pois estava parando
em lugar de estaclonamen-
to proibido. Creio que a
mesma observação poderia
ser feita de maneira bem
mais polida. A tarde, por
volta das 15hl5m, solicitei
à copa um sanduíche mis-
to-quente. Como às 16h
ainda não havia chegado,
liguei para saber se ha-
viam esquecido e a pessoa
que atendeu deu a seguinte
explicação:

"Estamos multo ocupa-
dos fazendo oito jantares
para o Ap. 608, não posso
passar o seu sanduíche na
frente", e desligou o apare-
lho antes que eu pudesse
fazer qualquer observação.
Ora, francamente acho ri.
dículo um hotel com 12 co-
pas, uma em cada andar,
não poder fazer um sim-
pies sanduíche porque está
ocupado com um Jantar
para oito pessoas. Só há
duas explicações: ou o cozi-
nheiro estava estreando na
profissão ou a adminis.
tração do hotel já queimou
e não sabe. Pods bem, às
17h veio o sanduíche frio

e duro. Fiquei tão furiosa
que o devolvi. Isso sem
contar que o tratamento
da camareira e garçons pa-
ra comigo era. de você, en-
quanto eu os tratava de se-
nhor e senhora (...) A noi-
be, eu e meu marido fomos

conversar com o diretor,
que é nosso conhecido, a
fim de dar-lhe ciência dos
fatos. Inacreditavelmente
ele respondeu que não po-
derla fazer nada, pois não
podia "passar por olma" do
gerente. Que reclamasse-
mos com ele.

Ora, sei que deveríamos
dar queixas ao Sr Miguel
Colassuono, atual presiden.
te da Embratur, mas achei
melhor escrever para o
JORNAL DO BRASIL, pois
assim tenho certeza de que
chegará ao conhecimento
dele, e também é um aler-
ta aos menos Informados
para que evitem passar na
porta. Pode ser que todo
esse maltrato seja porque
não somos estrangeiros,
que soltam gordas gorjetas
desde a hora que ohegam,
passando por baixo da me-
sa alguns dólares para ar-
ranjarem apartamento, até
à hora que saem, pagando
a carros particulares; ao
invés de táxis, quantias f a.
bulosas que chegam ao tri-
pio ou quádruplo da ban-
delrada comum. Será que
isso é legal? Angelina Go-
mes Madeira — Brasilia
(DF).

Araruama
O Governo fluminense

deve cuidar atenta e urgen-
temente da lagoa de Ara-
ruama. (...) Air ar u ama
cresce vertiginosamente e
dá-se até ao luxo de cons-
trudr edifícios altos na bel-
ra da praia, sem, contudo,
pensar numa eficiente
obra de esgotos. Dlx-se-á
que as finanças municipais
não comportam tais despe,
sas. E a lagoa? Deve cons-
tituir-se em vazadouro de
lmundícies, contaminando
o sal, estragando o famoso
pescado tão saboroso? Mas
é, Infelizmente, o que está
acontecendo. (...) A des-
truição da bela lagoa seria
um crime inqualificável.
(...) Inácio de Almeida —
Rio de Janeiro.

At carta* terão soluciona dai pari
publicação no todo ou tm part» antro
•i qui tiverem assinatura, nomt com*
plsto • legível e endereço qua par*
mita confirmação prévia.
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A South African Airways quer levar você
para conhecer uni país e descobrir um rriündò:
África do'Sul.

Um mundo civilizado e sofisticado dos
hotéis de alto luxo, dos restaurantes;e centros;
comerciais elegantes e da vida noturnasalegre e
intensa em cidades como Johannesburg, Durban

i;e Cape Town. -
E, ao mesmo tempo, um mundoselvage;

emocionante das imensas reservas animais,;
ymontqnhasy flora exótica.

Tudo isso custa muito pouco. Tão poueò
^ue você nem é capaz-de acreditarcomo as
:oisas são baratas na África do Sul.

Além disso, poralguns dólares a mais;
ainda pode esticar a sua Viagem até a Europa,"ias do Oceano Indico, Oriente ou Austrália.

Venha para a África do Sul pela SAA.
: volte conhecendo um mundo.

Consulte seu agente dé viagens ou a SÁA.
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0HE3IZ
SOUTH AFRICAN ÀinWAYS

:-Onae ninguém é. um:estràrtho.. >,..¦ ":

Telefone
para

264-6807
e faça

uma
assinatura

do
JORNAL

DO BRASIL

Procure seu agente de viagem
e informe-se sobre as datas de saída

Por 676 dólares
você vai de
Jumbo aos

Estados Unidos.

II

_ _Voamos o mundo todo
do jeito que todo mundo quer voar.

ESQUEÇA
O TÁXI,

ALEGANDO
EM CARRO

(Ê MAIS
BARATO E BEM

MAIS
CONFORTÁVEL)

Patrícia Mayer

ALUGAR 

um carro para pas-
seio, trabalho ou turismo,
apesar de ser hábito ainda
pouco difundido entre os
brasileiros, não representa
nenhuma dificuldade. E' só

abrir as Páginas Amarelas no item Auto-
móveis-Aluguel e escolher a agência que
parecer mais conveniente numa enorme
lista onde os nomes são os mais atraen-
tes,. como Vlps, Lynear ou ainda Avls ou
Hertz. Hoje, em certas áreas de Copaca-
bana, onde funcionam grandes hotéis
como o Méridien, por exemplo, é comum
encontrar um rent-a-car (como são reco-
nhecidas as lojas especializadas) pratl-
camente em cada esquina: delas saem
Fiat, Chevette ou carros grandes como o
Galaxle ou Landau, com ou sem ar con-
dlcionado, mas com a certeza de seguro
total, assistência mecânica e uma diária
nunca inferior a Cr$ 300, Cr$ 400.

Algumas agências, como a nacional
Lokarbras que já funciona há 13 anos
e adotou em novembro último o sistema
de joint venture com a Avls, uma das
maiores locadoras norte-americanas,
acreditam que um grande mercado co-
meça a se formar no Brasil para alu-
guéis de auitormóveis — com o incentivo
ao turismo e o nacionamenito de comíbus-
tíveis. A Avis planeja expandir-se, atra-
vés de plano aprovado há dois meses
que prevê, em 20 meses, 28 filiais distai-
buídas por todo o Brasil, além das 12
filiais já existentes em cinco capitais
e aeroportos brasileiros: São Paulo, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e
Fortaleza. O investimento, da Avls está
calculado em 2 milhões de dólares (Cr$
47 milhões 580 mil). Além de expandir
o sistema de aluguel de carro no país,
o que de certa forma ajuda o .turismo
(estabeleceram contatos também com a
Embratur), o plano da Avis facilita o
funcionamento da empresa para seus
clientes, que podem alugar um carro nu-
ma determinada localidade, viajar e en-
tregar o carro numa agência Avis em
outna cidade, mediante uma irrisóróia ta-
xa de retorno. Atualmente esta operação
é possível, mas o cliente deve pagar todo
o transporte de volta do carro.

Na Avis, assim como na maioria das
locadoras, existem algumas exigências
Importantes que deverão ser cumpridas
no ato do aluguel, como a da carteira
de habilitação icom mais de um ano,
carteira de identidade e OPF. O cartão
de crédito ou o creque especial são ver-
tíadeirós passaportes para alugar em
qualquer locadora, enquanto que sem
eles, mesmo com os outros documentos,
será feita uma ficha de cadastro, que
será aprovada ou não, ialém de ser exigi-
do um depósito referente às diárias de
utilização do carro. Uma vez aprovado
o idllente, cada agência funciona de uma
maneira em relação ao pagamento, mas
quase todas estabelecem uma diária fixa
(o valor depende da marca do carro
escolhido), com a quilometragem livre:
pode rodar à vontade ou ficar parado
que o preço será o mesmo. A Avis, além
de estabelecer uma diária fixa baixa pa-
ra o carro, cobra a quilometragem até
150km, sendo livre a partir daí. Pelo
contrato da Avis, os limites para viagem
com o carro são as fronteiras do Brasil.

Cada vez se torna mais conve-
niente viajar sem seu próprio carro —
explica o gerente da filial Rio d a
Avis-Lokarbras, Mário Carlos Brito da
Silva. — Então se viaja mais de avião
e de ônibus e, ao se chegar ao ponto
desejado, aluga-se um oar.ro. O brasileiro
ainda tem mania de táxi. Prefere ficar
horas na chuva esperando um táxi, que,
como todos sabemos, são raros e mal-
conservados, do que simplesmente alugar
um carro, com as facilidades que isso
acarreta: assistência técnica, seguro to-
tal, etc. Gasta-se para ir a São Paulo
de carro pelo menos Cr$ 1 mil. Por que
então não ir de ônibus e lá chegando
alugar um carro? Os turistas estrangei-
ros têm como praxe, ao chegar em qual-
quer lugar quando não viajam em grupo,
o aluguel de carro. E, a partir disso,
viajam para cidades próximas, principal-
mente as cidades praianas do litoral flu-
minense.

Na Avis, 40% do movimento é alu-
guel de carro para empresas, que man-
têm acordos fixos. Os restantes 60% fi-
cam divididos entre turistas estrangeiros
e brasileiros, principalmente o paulista,
o baiano e o mineiro. No Rio, a Avis
possui filiais no Aeroporto Internacional,
alas A e C, no Flamengo e, através de
folhetos informativos, nos hotéis.

Essa expansão da Avis, juntamen-
te com a campanha paralela que fare-
mos, será uma verdadeira sacudidela no
mercado de locadoras, onde todos s?.irão
beneficiados. O público será educado a

alugar automóveis e as locadoras terão
cada vez mais movimento — diz o geren-
te da Avls.

Funcionando há sete anos, no Rio,
a Nobre Já tem planos de abrir lojas em
São Paulo e Belo Horizonte, onde atual-
mente só tem representantes, e futura-
mente no Norte e Nordeste. A nobre ope-
ra com 350 carros, todos do ano, e tem
funcionando na cidade oito lojas, sendo
que duas delas em hotéis (Sol Ipanema
e Sheraton) e duas em aeroportos (San-
tos Dumont e Internacional). Para alu-
gar o carro, a Nobre faz as mesmas
exigências da Avis. Nesta locadora tam-
bém é possível deixar o cano em outro
Estado, pagando a taxa de retorno que
depende da distancia e da gasolina. Her-
nanl Garcia Carvalho, gerente de mar-
keting da Nobre, explica ias vantagens do
aluguel de carros: "Há clientes que acham
caro o aluguel, mas pensem no pre-
ço do Passat, por exemplo, Cr$ 130 mil.
Por que não aplicar o dinheiro e com a
rentabilidade alugar o carro, sem correr
riscos e aborrecimentos com o seguro,
por exemplo?"

A Nobre também atende multo a
empresas, contando com uma equipe de
motoristas bilingües. "Dos brasileiros",
segundo a relações-públieas Rosângela
Costa, "quem mais aluga é o paulista
tanto o turista quanto o executivo, e en-
tre os estrangeiros, são o americano e o
argentino". "Alugamos uma média de 65
carros por dia nas nossas filiais, podendo
aumentar no verão".

Outra companhia operando em siste-
ma de joint venture com a Auto Locado-
ra Nacional é a Hertz, no Brasil há
15 anos, com filiais em cinco cidades.
Pela Hertz, o carro alugado também po-de trafegar à vontade no pais, e parasair precisa de autorização especial. Pode
também pegar o carro num local e en-
tregar em outro que tenha filial. O paga-mento é feito como nas outras locadoras.
Segundo Ciles R. Tumolo, gerente regio-
nal da Hertz, a procura em aeroportos
é o maior fluxo de locação atualmente,
tanto procuram turistas quanto executl-
vos. "Por esta razão nossa preocupaçãoatual é ter filiais em todas as capitais.
Isso sem contar o serviço que estamos
fazendo junto as empresas, procurandoconscientizar o empresário da facilidade
do carro alocado: sem problemas de ma-
nutenção e depreciação do veículo."

Até o dia 10 de junho, a Hertz estaráfuncionando no Aeroporto Internacional,
esperando, então, aumentar, a rotatlvida-
de de sua frota que é cerca de 30 a
40 aluguéis por dia.

A Vip's é uma locadora menor, res-
trita a duas filiais na, cidade. Q paga-mento também é por dia e a quilometra-
gem livre e, desde que haja uma combi-
nação prévia com a locadora, o cliente
pode ultrapassar as fronteiras : brasl-
leiras. Segundo o proprietário da locado-
ra, Lourenço Fernando de Azevedo, em
determinadas épocas do ano, como no car-
naval, há uma grande procura de turis-
tas, mas a maior parte de sua clientela
fixa são as firmas. "Temos cerca de 500
firmas cadastradas e contratos com ou-
trás. Trabalhamos com motoristas ou
não, que podem ser bilingües."

Um problema que afeta a Vip's as-
sim como a outras locadoras menores
é o roubo de carros. Desde o começo
do ano, a Vip's teve oito casos de roubo."Já tivemos casos d'e fuga pelas frontei-
ras do Brasil e até já pegaram um carro
nosso com quatro quilos de cocaína, queum americano pretendia contrabandear
do Uruguai. Mas, de modo geral, o carro
volta e bem cuidado — com exceção dos
clientes argentinos, uruguaios e para-
guaios que não cuidam muito bem. Já
o americano e o europeu são ouidadosís-
simos."

Locadoras no mesmo gênero da Vlp's
são as que mais se encontram pela cida-
de. A Bob Car, em Copacabana, é também
uma locadora pequena, com 40 carros
entre Fiat, Brasília, Kombi e Landau.
O funcionamento para alugar e o paga-
mento são como nas grandes empresas.
O proprietário da Bob Car, Roberto Pi-
nho, está organizando uma associação
entre as empresas locadoras do Rio, nos
moldes de uma recém-ihaugurada em
São Paulo, pois até hoje não havia ne-
nhuma ligação entre as agências. "São
50 ou mais 1'ocadoras no Rio. Com a
associação poderemos organizar certas
coisas como o recebimento de multas
em 48 horas através de acesso ao compu-
tador'do Detran e incrementar a circu-
lação de uma lista negra de clientes",
explica ele.

PREÇOS DE ALUGUEL:
Avis-Lokarbras — Os preços variam em função da
manca do carro. Por dia, por um Volkswagen Sa-
dan, pagam-se Cr$ 395,00 mais Cr$ 100,00 (do se-

guro) ou Cr$ 1 295,00 mais Cr$ 150,00 por um
Landau hidramático, com ar condicionado. Até 150
km por dia, o cliente paga Cr$ 1,98 por km no
caso do Volks e CrS ó,48 no caso do Landau. A

partir de 150 km, a quilometragem é gratins. A
taxa para hora extra varia de Cr$ 66(0t pelo Volks
até Cr$ 216,00 pelo Landau hidramático.
Nobre — Por dia, pagam-se Cr$ 570,00 por cm Volks-
wagen 1300 até Cr$ 1 600,00 por um Ford Gálaxie
1979, com ar condicionado. A quilometragem é li-
vre, sendo que há uma taxa para hora extra de
CrS 95,00 (Volks) e Cr$ 266,00 (Gálaxie).
Vrp's — Os preços diários variam de Cr$ 650,00 e
CrS 750,00 (Volks e Fiat) até Cr$ 1 400,00 e CrS
2 200,00 (Opala e Gálaxie Landau). A quiiometra-
gem é livre.
Hertz — Pelo Volks-1300, por dia, pagam-se Cr$
570,00. Os preços vão alé Cr$ 1 695,00 pelo Ford
Landau ou Dodge. A tarifa dei horário extra é na
mesma que a Nobre, e a quilometragem é livre.
BobCar - Por dia, de Cr$ 660,00 (Volks-1300)
até CrS 1 300,00 (Opala com ar condicionado). Os
carros podem também ser alugados por hora, Cr$
100,00 (Volks-1300) s CrS 150,00 (Opala).

Até
CAMPING

'pra" 
quem

não gosta
de vinho
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O CAMPING DE ITATIAIA, A 1 MIL METROS DB AlTURA

A 

abertura extra-oficial do Inverno é co-
mo pode ser considerada a 7". Noite de
Queijos e Vinhos, marcada para o sá-
bado 9 de junho, entre as escarpas de

Itatiaia, a 1 mil metros de altura. A festa já firmou
tradição no Camping Clube do Brasil e os convites
são sempre muito disputados. Este ano o caneco-
ingresso custa Cr$ 280,00 e dos 800 postos à venda,
restam poucos nas secretarias do Rio e São Paulo.

As Noites de Queijos e Vinhos reúnem pertode 1 mil pessoas que se espalham pelos 200 mil me-
tros quadrados do camping, com dois rios de águas
oristalinas, muitas piscinas naturais, sauna, qua-dra de vôlei, plavground, pavilhão de lazer, bar
da cantina e toda a natureza em volta. A 7a. Noite
terá como sempre a animação da Banda Tureck,
além dos 1 mil 200 litros de vinho tinto seco Ca-
bernet.
O PRÊMIO MAIOR

,0 Camplng de Itatiaia fica no Km 148 da Via
Dutra, logo após Resende, na mesma entrada paraPenedo e Visconde de Mauá. A partir da estrada
são mais 17 quilômetros até a Serrinha, onde está
o acampamento cercado pelos rios Pirapltinga e
Santo Antônio. O ar puro, a beleza da região, o cll-
ma, sem falar nos queijos e vinhos, garantem um
fim de semana com sobras.

Além do vinho gaúcho, de Bento Gonçalves (12
barris de 12 litros cada) e da caixa com cinco ti-
pos de queijo e mais patê, manteiga e pão, os cam-
pistas terão o prêmio maior que é estar desfrutan-
do de uma região privilegiada. Apesar do vinho é
bom levar agasalhos e cobertores porque a tempe-
ratura não raro chega perto do zero. Durante o
dia o sol forte convida ao banho gelado. Só terão
acesso ao camping os portadores de convite, quemesmo assim não poderão chegar na hora da fes-
ta, devendo estar acampados. As barracas ou trai-
lers poderão ficar no camping para os que preten-derem voltar na quinta-feira seguinte, feriado de
Corpus Christie, esticando até o domingo.
PRÉVIA EM CURITIBA

Os que tiverem tempo poderão fazer uma pré-
via de Itatiaia participando da 4." Noite de Quei-
jos e Vinhos do Camping de Curitiba, marcada pa-
ra 26 de maio. Os convites (Cr$ 150,00) estão à ven-

da no Rio, em São Paulo e em Curitiba e também
nos campings de Vila Velha, Florianópolis, Praia
de Leste e Joinville. Vale a pena o passeio e a fes-
ta, animada pela Banda Kruger e com o já tradi-
cional concurso de vira-vira para os mais rápidos
bebedores. Recomenda-se um churrasco no domin-
go.

¦ ¦ ¦
O NORDESTE

NO RIO
Reuniram-se no Rio

de 8 a 15 de maio os
presidentes e diretores
das empresas de turis-
mo do Nordeste e mais
representantes da Sude-
ne e do Banco do Nor-
deste, que compõem a
Comissão de T u r i s m o
Integrado do Nordeste
— CTI/NE. O grupo par-
ticipou da 2a. Semana do
Nordeste, realizada no
Hotel Sheraton, com a
mostra de todo o poten-
ciai turístico da região,
desde os pratos tópicos
até o folclore.

Os membros da CTI
foram recepcionados pe-
Ia dta-eção do COB na
sexta-feira passada,
quando o presidente na-
cional, arquiteto Ricardo
Menescal fez uma expia-
nação sobre o cresci-
mento do Clube no Nor-
deste, que passou de me-
nos de 10 mil pernoites
em 1972, para quase 100
mil em 1978. O presiden-
te do CCB adiantou ain-
da o programa para os
próximos anos.

O CCB NO
NORDESTE

A reunião d a Co-
missão de Turismo Inte-
grado do Nordeste, que
espera através da união
de esforços entre os vá-
rios Estados acelerar o
desenvolvimento, foi en-
cerrada no dia 15 com
a Noite do Nordeste,
junto às piscinas do Ho-
tel Sheraton.

O presidente do Cam.
ping Clube do Brasil, em
sua explanação à CTI/
NE, procurou demons-
trar a participação do

CCB neste esforço de
ampliar o turismo na
região, gerando divisas
para os Estados. Do iní-
cio em 1972, com os
campings de Salvador e
Vitória da Conquista e
apenas 8 mil 951 permoi-
tes, representando 3,5%
do total de pernoites da
rede, o COB chegou em
1978 a sete campings
nordestinos, com 94 mil
465 pernoites, represen-
tando 10,2% do total de
pernoites da rede, que é
de 943 mil 068.

Em 1978, explicou Ri-
cardo Menescal, o Nor-
deste foi a região que
mais cresceu em nume-
ro de pernoites em re-
lação a 1977, passando
de 77 mil 251 para 94
mil 465, o que repre-
senta um aumento de
24,8%, Este an'o mais
dois acampamentos se-
rão incorporados à re-
de Nordeste; João Pes-
soa e Lagoa do Bonfim,
a 25 quilômetros de Na-
tal.

BARRACAS
E "TRAILERS"

A Indústria de Barra,
cas Alba lançou a sua 11-
nha 19 7 9, com um
coquetel realizado n O
Clube Municipal, no úl-
timo dia 14. São cinco
tipos de barracas, sendo
três modelos estruturais
e dois canadenses.

O Rio tem mais um
revendedor de trailers:
depois d e consolidada
em São Paulo a Vai e
Vem Trailers lança a
sua loja no Rio, mais
precisamente no Méier,
à Rua Salvador Pires 82
— Travessa da Rua Co-
ração de Maria, altura
do n° 235.

(*) Informativo de responsabilidade cio Camping
lAi Clube do Brasil

J(j^ Rio de Janeiro: Rua Senador Dantas, 75 — 29.°
andar (Sede Administrativa) Tel.: (021) 263-0922.

São Paulo: Rua Minerva, 156. Tel.: (OU) 26^ 0..44. Campinas: Tel.:

(092) 31-8719. Curitiba: Tel.: 0412) 24-3083. Porto Alegre: Tel.:

(0512) 25-9911. Salvador: Tel.: (0712) 242-0482. Belo Horiionte:

Tel.: (0612) 23-6561. Brasilia: Tel.: (031) 222-6873.



TURISMO

Como em Nova Iorque, Lon-
dres e Paris, o Rio de Janeiro
também tem um parque públi-
co, um grande espaço verde
para o lazer dos habitantes da
cidade e para os turistas. O
gramado da Quinta da Boa
Vista permite belíssimas cami-
nhadas e longos passeios, por
entre bosques e lagos. Os turis-
tas, e alguns cariocas devem
visitar e desfrutar da beleza da
Quinta que oferece opções de
lazer como o Museu Nacional,
o Jardim Zoológico, os pedali-
nhos e o repouso. Nas grandes
cidades, o parque além de ser
um lugar para se passar todo o
dia, é espaço livre para uma
pausa entre o trabalho, as com-
pras e uma oportunidade, sem
dúvida saudável, para ouvir os
pássaros e sentir o perfume, da
relva.
Mas o decor da Quinta poderia
ser bem mais bucólico se pe-
daços de papéis, restos do pi-
quenique dominical, não sal-
picassem o verde reinante. Os
banheiros poderiam ter um ser-
viço de manutenção mais efi-
ciente, evitando desagradáveis
odores, assim como o próprio
público deveria, lembrando
Voltaire e saber "cultivar seu
jardim*

. .-.;-:- ... .~,.i.-;:v

Joelle Rouchou

COMO O CENTRAL,
O IIYIIK 1] BÓULOGNE,
A QUINTA
»A BOA VISTA
É UMA
AGRADÁVEL PAISAGEM.
MAS QUE NECESSITA ¦•¦!
ALGUNS

Fotos da Almlr Vala»

O 

parque é a festa em qual-
quer grande cidade do
mundo. É um reduto de
tranqüilidade em melo à
turbulência e à vida agi-

tada. Pode estar localizado num pon-
to central da cidade, como em Nova
Iorque, ou Londres e ainda nos ar-
redores como o Bois de Boulogne, em
Paris. Mas em todos há vários tra-
ços comuns, como a grande extensão
de grama, muitas árvores, lugares es-
condidos e agradáveis, uma espécie
de oásis. Mesmo quando não man-
têm jardins zoológicos, os parques
encerram uma fauna considerável, Já
que os pássaros fazem os ninhos nos
topos das árvores, nos jardins e es-
quilos e outros animais menores pas-
eeiam por entre os visitantes e os la-
gos estão sempre repletos de peixes.

No Rio, também uma grande cl-
dade, existem parques, e um deles é
o da Quinta da Boa Vista, que além
ide um imenso jardim com lagos e
rios, possui jardim zoológico e museu.
A Quinta recebe grande afluência nos
fins de semana, principalmente aos
domingos, mas há mudanças no tipo
de público que freqüenta a Quinta.
Durante a semana são os estudantes
que fazem os cursos do Museu Nacio-
nal, jovens que vêm desintoxicar os
pulmões ou ainda pessoas que sentam
nos bancos para um pequeno repouso
na hora do almoço. No fim-de-semana
são os turistas e famílias que inva-
dern a Quinta.

A aléia principal, em que passava
com sua carruagem o imperador do
Brasil, D Pedro II, é bastante larga
e imponente levando diretamente ao
palácio, ou melhor ao museu, com árvo-
res imensas bordando o caminho. Des-
de ai, pode-se ver as colinas de grama
pelas quais tantas crianças descem ro-
lando. O parque em qualquer oairte
do mundo, nivela seus freqüentado-
res. Em Nova Iorque, no Central
Park, do lado da 5a. Avenida, pes-
soas muito bem vestidas, com sa-
cola» de butiques cara passeiam
ou descansam nos bancoa, e so-
mente apenas alguns metros pessoas
menos favorecidas perambulam por
entre os caminhos. Na Quinta, como
no Centrai Park, pessoas, vendedores,
crianças, todos se misturam. As criam-
ças são as mais entusiasmadas com
a presença dos ambulantes, como os
das carrocinhas Vendendo inúmeros
sorvetes. Em Nova Iorque há sorvetes
multicolores e a escolha é bem maior

do que aqui, mas os vendedores -arobu-
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O velho Palácio Imperial, hojo Museu Nacional, recebe os
turistas que se encantam com as suas relíquias, enquanto

as crianças se assustam com os animais do zoológico

lantes oferecem quase que os mesmos
produtos como refrigerantes, pipocas.

Há uma concentração maior de
carrocinhas de sanduíches à entrada
do Jardim Zoológico, talvez pelo gran-
de público que freqüenta o local, inde-
pendente da Quinta. Aos domingos a
média de freqüentadores do Jardim
chega aos cinco mil, como informa
a bilheteria. Passeio predileto das
crianças, o olima aqui é parecido a
entradas de qualquer zoológico. No
Jardim D'Acalimatation, em Paris, a
expectativa é a mesma: na bilheteria
as crianças ja chamam os macacos,
os elefantes e correm, puxando a bar-
ra da saia das mães para chegarem
o mais rapidamente possível perto dos
animais. No Rio a entrada custa Cr$
5,00 e crianças até uma certa altura,
delimitada por uma barra de ferro,
não pagam. Os pequenos querem ver
os ursos, os camelos. Quando chega.m
perto dos bichos, alguns choram, ou-
tros, como Marquinhos Serra, querem"fazer carinho no bicho". O contato
com o animal parece indispensável
para Marquinhos, mesmo que um pou-
co temeroso. O local não é dos mais
perfumados, pois vários animais estão
ali reunidos. Próximo está o elefante
que brinca com o público. Senhoras
passam e parecem inquietas e preocu-
padas de verem as peraltices do ani-
mal, que parece perder o equilíbrio
a todo instante, já que apenas uma
vala o separa dos homens. Maria Apa-
recida Almeida, com seus dois filhos,
protesta: "Tantos já morreram aí e
ainda não aprenderam a colocar gra-
des. É realmente um perigo. "Os segu-

ranças do Jardim avisam que "não
há perigo, o elefante está acostumado
e reconhece o espaço". A afirmação

é de Hemani Teixeira Leite, emearre-
gado da guarda do Jardim, e comple-
ta: "Estamos aqui para guardar os
animais, para cuidar que não se apro-
ximem deles. Não trabalhamos fora
daqui, é só guarda interna".

Turistas afluem. Japoneses com
máquinas fabulosas, alemães, france-
ses comentam as placas indicativas
das jaulas dos animais. A girafa é
procurada por André Moura de oito
anos. Aprendeu na escola que o ani-
mal era afônico e esta descoberta des-
pertou sua curiosidade: "Agora dá pa-
ra entender porque ela não fala. O
pescoço é tão grande!". No Jardim há
um bar, banheiros púbicos, como no
Jardim Zoológico do Central Park, e
nos dois cheira forte os banheiros.
Enquanto as crianças brincam os pais
sentam-se em volta das mesas do bar
para beberem refrigerantes ou cerve-
ja. Outros preferem os alegres pique-
niques, com as tradicionais cestas, as
comidas preparadas em casa, deposi-
tadas na grama da Quinta, fora dos
portões do Jardim. Os campos de fu-
tebol são invadidos pelas crianças e
pelos adultos, apesar da (placa proibin-
do ass pelaãas. Mas estas não parecem
assustar os freqüentadores do local.
Nos lagos há pedalinhos, Cr$ 44,00
a hora, sempre com uma grande fila
a espera de que os barquinhos sejam
vagos. Mas nas águas turvas, meninos
aproveitam para um mergulho, nem
sempre saudável. Muitas vezes os
calções são improvisados, shorts ser-
vem para o banho. E' perigoso contro-

Férias orientais têm sabor de mistério, aventura
e romance. A Jai leva você.
Viver se vive em
qualquer lugar. Mas
viver intensamente
só depende de você. E viver
intensamente no Oriente
é o mínimo que você
pode fazer por você
mesmo. Todo o
fascínio, as sensações e
magias orientais vão
conviver a seu lado nessas
férias. É só escolher um
desses roteiros aí ao lado,
fazer as .malas e embarcar no
rumo do Oriente.
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lar o pedalinho sem machucar os me-
ninos que pulam de todos os lados.

A Quinta da Boa Vista possui um
imenso parque com vários recantos
e locais simpáticos a serem escolhidos
segundo as preocupações dos visitan-
tes. A área do piquenique e longe
do asfalto mas permite o estaciona-
mento próximo do carro. Famílias In-
terras vem passar o domingo no par-
que trazendo o que for possível de
casa para não saírem completamente
de seu habitat como vitrolas, o faquei-
ro, pratos, e a comida já preparada.
Cerios grupos preferem almoçar com-
prando os alimentos no próprio par-
que.

O bar, próximo da entrada do
Jardim Zoológico, é mais um ponto
de encontro da" família, e dos amigos.
Lá há restaurante, no interior, e na
varanda permite-se trazer comida de
casa e beber os refrigerantes do bar.
Aos domingos uma batucada é impro-
visada pelo público que traz o tambo-
rim, o tarol e um pandeiro para ale-
¦grar a festa do parque.

Os rádios parecem ser um passe
para o fim de semana na Quinta.
Os grupos levam os radinhos ou gra-
vadores e as estações, as mais diferem-
tes possíveis se confundem. Mas que
não impedem o repouso dos presentes.
Convivem bem com os ruídos de todos
os lados, que compõe uma sinfonia
original.

Em Londres, no Hyde Park, por
onde se passeia de carro no inverno
ou à noite, à pé, há o speakefs cor-
ner, um pódio no qual um londrino
ou qualquer cidadão pode fazer um
comício, falar publicamente o que
bem entende sobre o assunto que de-
sejar. E' sem dúvida uma peculiriari-
dade britânica, que colore o parque
permitindo o clima de festa que lhe
é intrínseco. Mais uma vez o nivela-
mento das classes pode ser observado
no parque numa ocasião como es'as
em que os conservadores, trabalhis-
tas, ricos pobres e outros mais se aco-
tove-lam para ouvir e discutir opiniões
de estranhos, na maioria das vezes.

No Rio a peteca, o freezbee são
presenças em todos os grupos alegres
que sabem aproveitar os espaços ver-
des disponíveis da cidade. O cooper,
ou o joggi7ig ainda não tomaram con-
ta das pistas da Quinta, como. aconte-
ce no Central Park, mas os skatistas
fazem verdadeiros malabarismos em
curvas escolhidas e conhecidas dos
habitues. Muitas vezes saem atrás dos
carros ou descem ladeiras íngremes
para mostrar o melhor estilo.

O Museu da Quinta é mais uma
atração do local, e o público que ire-
quenta o museu costuma passear no
parque, tomar refrigerantes, ou sorve-
te. O Museu abre a partir do meio
dia e fecha às 17h, e aos fins de
semana a freqüência é grande. Teotô-
nio do Carmo, encarregado da porfa-
ria afirma:
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Todos procuram o parque
para tornar mais

ameno o sen lazer.
As belas imagens das garças

compensam, em parte,
alguns problemas da Quinta

— Aos sábados o público varia
entre 2 mil a 2 mil 500 pessoas, mas
aos domingos Ultrapassa os 15 mil.
Controlamos o número de pessoas por
um pequeno aparelho manual que
apertamos à cada entrada e que regis-
tra o total.

Os dinossauros atraem os jovens
que não concebem monstros daquele
tamanho nos dias de hoje. O Museu
está mal iluminado e os objetos ex-
postos não estão em destaque. O Bri-
tishMuseum em Londres tem todo um
equipamento de luz especial para a
conservação das peças e sua valori-
zação, o que não sucede aqui. A seção
de múmias não empolgou o público
do último fim de semana, mas a seção
que despertou o' maior interesse foi
o crescimento do feto.

Os preços das barraquinhas e car-
rocinhas variam de sábado para do-
mingo, e de vendedor para vendedor.

D cachorro-quente aos sábados custa
Cr$ 13,00 e aos domingos Cr$ 15,00.
Mas depende do vendedor, pois alguns
mantêm o mesmo preço e outros au-
mentam só um pouco. Bolas, bonecos
e pirulitos são oferecidos às crianças
que, indefesas e com muita vontade
de brincar, querem a todo custo que
os pais lhes comprem os brinquedos.
Fotógrafos, máquinas Polaroid em pu-
nho, aproveitam para oferecer seus
serviços de souve7iirs aos cariocas:
uma fotografia em tamanho normal
custa Cr$ 60,00, e há quem compre.

"Querida, quer que leia sua sorte?
Vou lhe contar muitas histórias boas
sobre o amor, o dinheiro ou que você
quiser." São as ciganas, que durante
a semana, como conta Maria Alzira
no Nascimento, trabalham em ''casas
de família". Elas lêem a mão por
Or$ 30,00 e usam roupas colondissimas
e insistem para conquistar o freguês,

nem sempre muito complacente. Mas
elas não desis'em.

O gramado é integralmente apro-
veitado neste dia livre. O carioca es-
quece os sapatos, o terno e a gravata
para se deleitar na natureza e apro-
veitar o domingo. Em Paris, no inver-
no, as carrocinhas de marro7is
ohauãs, castanhas torradas na hora,
são a melhor pedida dos parques e
os parisienses e os turistas não resis-.
tem à tentação do alimento quente
e sadio. O inverno tropical nada se
asemelha com o europeu e os refres-
cos, mesmo nessa época do ano (outo-
no), são mais vendidos do que o cho-
colate quente dos vendedores ambu-
lantes e até mesmo, que os cafezinhos.

Na beira dos lagos, depois do ai-
moço, crianças pescam acarás e tra-
zem todo um sistema de iscas impro-
visado e sacos plásticos para coloca-
rem os produtos. Na Quinta a di-
versão é o objetivo principal e há
várias opções que permitem a con-
quista deste objetivo. Mas o impor-
tante seria manter uma certa limpeza
nos locais de uso da comunidade.


