
MT Ag» $m
Tempo: Instável, chuvas

no período. Possível me-

lhoria ocasional. Tempera-

tura; em declínio. Máxí-

ma: 26.1 (Estação do Ater-

ro). Minima: 17.8 (S. Te. 
j

tesa). (Dct. na pág. 16) !
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Hoje tem
"Caderno de
1 urisnx»

>

S. A. JORNAt DO BRASIL, Av. •

Brasil, 500 (ZC-08) Tcl. Rede

Interna: 26-1-1422 — End. Te- ,
legráfico: JORBRASIL - Telex

números 601, 674 c 678.

Sucursais: Sao Paulo — Av. (
Sio Lui», 170, Ioia 7. Tcl.: \
257-0811. Brasilia - Selor ,

Comercia! Sul — S.C.S. — ¦

Quadra I, Blo:o I. Ed. Cen- j
trai, 6° and., gr. 602-7 Tels.: i

24-0150, 24-8333 o 24-5863.

B. Horizonte — Av. Afon-

so Pena, 1 500, 7.» and. !

Tels.: 22-5769, 26-4034 j

e 26-4038. Niterói — Av. i

Amaral Peixoto, 207, salas i

705/713 — Ed. Alberto Sabin |
- Tcls.: 722-1730, 722-2030 1

, 718-5509. Administração [

~ Tel.: 722-2510. Porlo Ale-

qrc _ Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4.° andar. Te!.: :

4-7566. Salvador — Rua |
Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife — Rua

Sete de Setembro, 42, 8.°

andar, Telefone 22-5793.

Correspondentes: Manaus,

Belcm. São Luís, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

inglon, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara e Eslado do Rio:

Dias úteis  CrS 1,00

Domingos .... CrS 150

São Paulo, Minas Gerais e

Espírito Santo:

Dias úteis .... Cr$ 1,20

Domingos .... CrS 1,80 
|

SC, PR, RG, GO, DF:

Dias úleis  CrS 1,20

Domingos .... CrS 2,00

Radiofoto AP

Al, SE, BA, RN, MT, PB, PE:

Dias úteis .... CrS 1,50

Domingos  CrS 2,00

CE:
Dias úleis  CrS 2.00
Domingos .... CrS 2,50

MA, AM, PA, AC, PI e Terri-

tórios:
Dias úleis .... CrS 2,50

Domingos .... CrS 3.00

AS5INÃTURAS - Via_ terres-

tr» cm todo o território na-

cional:
Semestre .... CS 160,00

Trimestre.... CrS «0,00

Postal — Via aérea cm lodo

o território nacional:

Semestre .... CrS 400,00

Trimestre ... C:S 200,00

Domiciliar — Somente no Es-

tado da Guanabara:

Semestre ... CS 180,00

Trimestre ... CrS 90.00

EXTERIOR (via aérea): Améri-

ca Central, América do Nor-

Ir Portugal e Espanha:

3 me.cs .... USS U3.00

6 me„, .... USS 225.00

América do Sul:

3 me5es .... USS 50.00

6 meses .... USS 100.00

6 meses ... USS 100,00

ACHADOS E
PERDIDOS
ACHA-SE extraviado o titulo n°

1905 cb laie Clube do Rio os
Janeiro e as carteira; sociais
dc Eurico Teixeira dc Freitas
e seus dependentes.

ENCONTRA-SE EXTRAVIADO O
título de sócio proprietário n9
130 do Clube Caiçaras cm no-
me de Joseph Siestro Forte.

PERDÊU-SÊ boisa preta de ha-
mem na Praia dc Betafoao d a
14 á# 10 heras, no linsl lu-
piinoso próximo a Sears cm
direção ao viafucfo da Far^ni.
Gratifico quem devolver docu-
mentos. Te lefonar para
267-9S51,

PERDEU-SE i plarueta clc iden-
llficação do VW CD-2246 chás-
s's 5F 8542686, pertencente d
Ivanir ferreira Magalhães. R.
Carolina Santos, 95, 406.

EMPKE3GOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA SUMAG tem
a empregada que a
Sra. necessitei, quer
mensalista ou diarista,
atendimento imediato,
funcionamos das 6,30;
às 20,00 horas. Tels.]
221-5380 ou 232-5749,
Rua Senador Dantas, |
117 - salas 312, 701,
8421__ _ (C
AGENCIA DE 

"BABAS, 
254.6346

babás longa prát., jovens c
meta idade c/ doe. e ref, de
300 a 8C0. Av. Copa 540/201.

A VERALEE"- A maior
e mais moderna agèn-
cia do Brasil tem ba-
bás, cozinheiras e em-
pregados domésticos
pré-selecionados e dis.
poniveis. Para infor-
mações chamar Da. Isa-
bel 2 5 6-7474,
255-3583, 235-2391 -,u
visitar nossas luxuosas
instalações. Av. Copa-
cabana, 728 — sobrelo-

ja^ ! (C
ACOMPANHANTE E DE NAIS

SERVIÇOS Exige-se doomen-
los referências. Tel 257-78H
depoi das 10 hor*s.

AGENCIA FIAMENGÓ - . Tei*
285-026'! boa govern acomp
cozin baba rop p/ casa de tra-
tamento c/reíer ofereço e acei-
to Catete 347/545.

Ã AGENCIA RIACHUELO qua
d«tdi 1934 vem servindo <
GB. olerec-; cop. arr, h.tS ¦
* coz. a partir de CrS 250,00.
Tel. 331-3191- 224-7485.

ATENÇÃO — Empregadas do-
mestiças, empregos certos só
na agência SUMAG — Rua $£¦
nadorjlsntas, 117 s/ 842. (C

AGENCIA ATLÂNTICA - Tel:
256-7503 - Ofereci coi., ar-
rum., babás, cop. ele, diarii-
tas • mensaltstas c/ ótitnai
refs. p/casas de alto trato.

AGENCIA" PLANTÃO DOMESTI-
CO oferece boõs babás arru-
ccp. coz. simples e forno e
fogão motorista fax. díar. ban-
queteira, Tel .236-1393.

ÃTENÇÀO - Empregada cozi-
nhar arrumar para casal pred-
sa-se. «Boss referências, tel.
225-0813. Prsia cio Flamengo,
386 ap. 901. Depois de Hh.

A UNIÀO ADVENTISTA dispõe
para o msmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente iele-
«tonadas com ref doe. tart.
dt saúde. Trabalhamos com
honestidade *• garanti» de um
jno. Teli. 556 9536 t 255-36SU,

^^^^^- f* %^^^^^^^^^^Í^^»^^^^^tt *í^^slB^^BBi-W''x ^Lm\ ^w IbÜ;;;;";,:-- i*. wW^^^^^m^&Êmm fkm^mmm -mt Hk'
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inuc c Marli posum com o Príncipe Eduard e> Lady Sarah Arnisiroiig-Jones

Eleição direta
é suspensa em
'rancisco Alves

Os 4 506 eleitores do município paranaen-
se de Fiancisco Alves, único no Brasil que rea-
lizaria eleições direta.-', este ano, não mais irão
às umas hoje para escolher o sen prefeito: o
Tribunal Superior Eleitoral decidiu em Brasilia
acolher representação do Procurador-Geral e
suspender o pleito, marcado antes pelo Tribu-
nal Regional do Paraná.

A comunicação ao TRE paranaense -só foi
feita na noite de ontem. Durante o dia, o Mu-
nicípio de Francisco Alves viveu o clima agitado
de véspera de eleição. Muitos amigos viraram
inimigos na campanha eleitoral c apostavam
qualquer coisa na vitória dos seus candidatos —
desde sacas dc soja a grandes somas. iPág. 15»

Governo pensa em
importar carne
já em dezembro

Uma reunião do Conselho Monetário foi
convocada para a próxima semana em Brasilia
pelo Ministro Delfim Neto, admitindo-sc que se-
jam tomadas novas medidas relativas ao abas-
tecimento de carne ao mercado interno. Estão
previstas importações do produto, cujos preços
no exterior estão favoráveis e competitivos.

A carne importada poderá ser vendida no
varejo a partir do inicio cle dezembro. O argu-
mento dos técnicos está baseado no fato de que
o.s preços internacionais da arroba (15 quilos)
do boi em pé giram em torno do.s CrS KO a CrS
90, abaixo das cotações internas do produto, que
chegaram a CrS 110 e CrS 130. (Página 23)

Cesgranrio tesla
as aptidões de
1200 candidatos

Mil e duzentos candidatos ao vestibular
unificado ' de 1974 farão na próxima semana,
quando forem buscar os cartões definitivos de
inscrição, testes de raciocínio numérico, verbal
e abstrato, para que o Departamento de Pes-
quisas do Cesgranrio comprove a importância
dos testes de aptidão no processo de seleção.

Se os resultados forem considerados satis-
íatórios, os testes de aptidão serão aplicados a
pai tir do vestibular de 1975. valendo peso na
classificação. Em meados de dezembro, o Ces-
granrio fará um concurso simulado, com provas
de Fisica, Química e Inglês, para experimentar
tres diferentes métodos dc correção, i Página 14)

Anne e Mark
seguem de avião
para Barbados

A Princesa Anne da Inglaterra c o Capi-
tão Mark Phillips, cujo casamento na Abadia
de Westminster foi assistido ontem por mi-
lhões de telespectadores dc 14 paises, viajam
hoje de avião para Barbados, onde está o iate
real Britannia. que os levará em viagem de
lua-de-mel, parando em Bogotá, Quito, Guaia-
quil e depois nas ilhas Galápagos.

Apesar de alguns toques de modernismo, o
casamento observou o mais rigido protocolo, e
a Princesa Anne. que chegou à Abadia com o
pai, o Duque de Edimburgo. na carruagem de
cristal, mostrava-se emocionada. Após a ceri-
mónia religiosa, 120 convidados participa-
ram, no saláo dc baile do Palácio de Buckin-
gham. do almoço de casamento. ' Caderno B)

Sarampo já matou
I e internou 70
índios no Xingu

A aproximação da BR-30 (Xavantina—Ca-
chimboi foi fatal ao grupo de indios txucarra-
mãe chefiados por Krumari, que não quiseram
ser transferidos de seus aldeamentos no Par-
que do Xingu — uma epidemia de sarampo já
matou quatro, pôs 20 em perigo de vida e dei-
xou 70 estirados com febre e desnutrição no
Hospital do índio, cm Santa Isabel do Morro,
no Bananal.

A Funai anunciou que uma equipe chefiada
por uma mulher — a antropóloga Valéria Pa-
risc _ descobriu, quase acidentalmente, a úl-
tinia tribo arredia do Maranhão, a dos índios
guajás, nômades que sc deslocam pela região
do Alto Turi. Foram contatados depois de segui-
dos durante oito dias pela equipe. (Página 7)

Bandidos voltam
ü Cofre lar e
levam Cr$ 9 mil

Os três bandidos que há uma semana as-
saltaram a agência da Caderneta de Poupança
Cofrelar, na Av. Almirante Barroso, 22. volta-
ram ontem ao local do crime. Chegaram às 16
horas, cada um com dois revólveres, trancaram
30 clientes c 10 funcionários num pequeno ba-
nheiro e fugiram levando CrS 9 319.00 e o revól-
ver do guarda.

Na semana passada os três — um mulato
forte, um mulato gordo e um moreno magro —
levaram CrS 44 mil e o outro revólver do guar-
da. Como da vez anterior, também ontem
os ladrões fugiram a pé. Após sair do ba-
nheiro a primeira providência de um dos fun-
cionários foi retirar da vitrina da agência um
cartaz que dizia: "Volte sempre.'' íPágina 16>

Cingapura corta petróleo
a tropas dos EL A na y\si2l

Cingapura suspendeu o fornecimén-
to de combustível às Forças norte-ameri-
canas estacionadas no Pacífico e a me-
dida vai afetar as unidades da Sétima
Frota, aviões na Tailândia e tropas ter-
restres em toda a região. Sem esse abaste-
cimento, os Estados Unidos ficam com
opções reduzidas para a aquisição de óleo
e gasolina na Ásia.

Em Washington, o Senado aprovou
um projeto que manda o Presidente Ri-
chard Nixon preparar um plano de dis-
tribuição equitativa de reservas de pe-

tróleo bruto e produtos refinados a todas
as regiões do país.

À delegação boliviana que negocia a
vencia cle gás natural ao Brasil decidiu
suspender as conversações até que che-
guem de La Paz dois técnicos em side-
rurgia, que deverão se pronunciar a res-
peito cle problemas relacionados com a"construção 

cle uma siderúrgica na Bo-
lívia, financiada pelo Brasil. Os boli-
vianos estão fazendo exigências consi-
deradas inaceitáveis para vender seu
gás natural, pedindo preços superiores
aos cobrados à Argentina. (Página 12)

Preço do ouro cai e dólar
sobe no mercaido mundial

O preço do ouro caiu e o do dólar se
elevou ontem nos principais mercados
mundiais em conseqüência da revelação
do presidente da Junta Federa! de Rc-
servas (Banco Central) dos Estados Uni-
dos, Arthur Burns/de que os Governos
de Washington c de seis paises europeus
concordaram em extinguir o compromis-
so dos bancos centrais cle não vender ou
comprar ouro no mercado livre.

A queda ocorreu diante da expecta-
tiva dc que esses bancos centrais —• es-

pecialmente o dos Estados Unidos, que

possui reservas clc ouro no valor cie 11
bilhões cle dólares -- vendam parte do
metal para solucionar seus problemas
monetários.

A decisão, adotada pelos Estados
Unidos, Bélgica, Alemanha Ocidental,
Suíça, Itália, Holanda e Grã-Bretanha,
põe fim ao acordo que estes países con-
cluíram em 1063 criando dois mercados
distintos de ouro: um, livre, não tinha
participação dos bancos centrais; outro,
oficial, fixava o metal a 35 dólares a onça.
O Brasil sc beneficia da decisão. (Pág. 22)

Nordeste de novo pede
a revisão ui

Representantes dos Estados nordes-
Unos no Congresso e líderes dos empre-
sários da região insistiram novamente
ontem na necessidade da revisão urgente
da legislação do Imposto sobre Circula-
ção cle Mercadorias (ICM), afirmando
que as disparidades provocam uni pro-
cesso de empobrecimento nos investimen-
fos públicos, cle sensível efeito sobre o
desenvolvimento regional.

O Governo poderá editar um ato
complementar a dispositivo da Constitui-

Ervin rejeita a
reunião secreta

•gente do ICM

pedida por Nixon
O Senador Sam Ervin, presidente da co-

missão especial que investiga o escândalo Wa-
tergate, rejeitou ontem a proposta de Nixon
para um encontro fechado que teria como
terceiro participante o Senador Howard Ba-
ker, também republicano. Ervin afirmou que
só aceitaria uma reunião com a presença de
todos os membros da comissão.

A proposta de Nixon foi feita durante um
encontro com 75 congressistas republicanos na
Casa Branca. O Presidente reafirmou na oca-
sião que não pretende renunciar ou subme-
ter-se voluntariamente a um processo dc im-
peachment. Segundo o.s participantes da reu-
nião, Nixon prometeu outras atitudes para
acalmar a opinião pública americana. (Pág. 2)

cão para regulamentar a aplicação cie
isenções do ICM nos produtos comercia-
lizacíos em outros Estados c nos destina-
dos à exportação, como meio cle propiciar
maior participação relativa dos Estados
consumidores na arrecadação do imposto.

A medida deverá ser disctitida na
reunião do Ministro Delfim Neto com os
Secretários de Fazenda estaduais, que
foi transferida para o dia 2G, cm Brasi-
lia, onde serão debatidos a fundo todos os
aspectos da sistemática do ICM. (Pág. 21)

Guanabara vai
operar terminal
de Sepeíiba

O futuro terminal marítimo de Sepeíiba
será incorporado á Companhia de Docas da
Guanabara e o Governo federal já se compro-
meteu cm colaborar com o Governo estadual
para que se promovam o.s investimentos ne-
cessários. A informação foi dada pelo Ministro
dos Transportes ao inaugurar onlem melhora-
mentos nas instalações do porto do Rio.

O Ministro Mário Andreazza explicou que
não estabelece escalas de prioridades para cli-
ferentes meios viários, "enganando-se os que
julgam que nós temos dado mais ênfase às
rodovias, em detrimento das ferrovias". E
acrescentou o Ministro: "Cada tipo tem sua
importância especifica e seu papel desta-
cado no sistema de transportes". (Página 231

EgIsrael e
a troca de

O acordo dc cessar-fogo assinado no
último domingo por Israel e Egito entra
hoje às 8h (3h cle Brasília) em sua fase
de cumprimento efetivo, com a entrega
às Nações Unidas cios postos de controle
israelenses na rodovia que liga o Cairo
à cidade de Suez e o início imediato da
troca de prisioneiros de guerra.

O intercâmbio de prisioneiros não
será mais feito através cle Chipre, con-
forme ajustado anteriormente, mas dire-
tamente a partir dc Telaviv c do Cairo,

ito começam
prisioneir

de onde decolarão aviões fretados pela
Cruz Vermelha a uma empresa suíça. Fi-
cou decidido que os prisioneiros a serem
embarcados primeiro são os feridos.

A conferência de paz entre i.sraelen-
ses e árabes poderá ser realizada na ci-
dade romena cle Brasov, segundo revela-
ram ontem os diplomatas no Oriente Mé-
dio. A possibilidade foi discutida por oca-
sião da recente visita do Ministro das Re-
lações Exteriores de Israel, Abba Eban, ao
Presidente romeno Ceausescu. (Pág. 13)

ACOMPANHANTE - Ofçrcce-sc
prática enfsrmagem p/ c^s-
soas doentes ou idosas. Tcl.
221-0260,

ARRUfAADEIRA 
"PtscisE;» 

de
uma que lave, pãss- e dur ma
no emprseo. RaferêncUs. P*03
300,00. R." Uite Uai, M/502.
laranjeiras.

ARUMADEIRA - COPEIRA
Com priticj, limpa, rífj. d*
maii de 1 íno do último cm-
prtgo. Ordenado i combinar.
Maii de 21 «tos. P*Í«andtf,
159, apto. 301, Flamengo.

ATENÇÃO DOMESTICAS - PiEc.
i urç. babás com boa ref. coz.

simp'cs e forno * foçjdo arru.

í c;p. ccjm dsc. ç ref. Baraia
I Ribeiro, 36-f G.5

ACÀO MISSIONÁRIA DO BEM
~ Além de empregadas domes-
ticai e babás oferto enfermei-
ras e acompanhantes para p«s-
soai idosas e enfermas. Tel.

I 255-3688 e 256-9S26.

A MISSÃO SOCIAl, of«r«ct co-
iirhe:raj arrum. alt. seleciona-
daS tom ótimas »efetêníi;s «

i doe. Teli. 2S2-99-.5 f 352-4431.

A UNIÀO CRISTA jttnd, ho|t
pedidos de domésticas c/doc.
ref. Rigorosa lelecáo, a menoi
taxa, a maior garantia - Tel.
232-1332.

BABA' - Motinhj d« 14 a 17
anos, com boa aparência para
bebê de 1 ano. Paga-se bem.
Rua Tontleros, 106/401 Tel. . .
257-7721.

BABA' - Ótima apaiéntia. foi-
gas as segundas-feiras. Só
comparecer t/ 2 referências.
Rua Aires Saldanha, 63 apto.
1101.

' BABA' - Preciio uma da 20 a ;

j 30 anos com prática em bebê,
referência e cart. dt saúde.
Ord 700,00. Av. Copacabana,

! 5B3/806.

BABA' - Experiência mínima 1
ano- Idade 18/22. Folga aos'
domingos. Saiba !en Salário a j
combinar. R. Barão de Itapagt- j
pe, 64 apto. 407 -- Rio Com-í
prido.

COPEIRA - ARRUMADEIRA
— Pago bem. Carteira e refe- )
tcnciís. R. Viúvji Ueerd», 376;
HumíMi. lei: 246-9682.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -I

Precisa-se com prática — Pe- j
de*sd referências. Paga-se bem, j
Rua Senta Clara n° 372 ap.
602.

COZINHEIRA e oulros serviços, j
Precisa-se trivial fino, variado. !
Pede-te referências. P a g a- s e f
b;m. Rua Senla Ciar» n? 372
»B. 602.

COZINHEIRA - Ptetlsa-se. Sslá-1
, o Cri 400,00. Pede-íe refe- I
ríncía. Tratar I Pua Conde '

Alonso Celso, 120 - Jsrdi<r .
Bolínko. Fcnei 226-4569.

COZINHEIRA - Prixisi-se tom
referência!. A.. Ra nm E, zjbe-
rh, 152/301. Te!._ 227-3í63_

CASA, TODO serviço 350. Falar
c/ Da. Isabel. Av. Copacabana,
72S - S-ícia.

CASAI EMPREGADOS - Precisa-
i», meia (dade, extremamente
capacitados, educados • res-
ponsãveis pa'a todo serviço cm
casa d* casal estrangeiro sem
criança. Exigem-se referências
controláveis, minuciosas e re-
centes. É inútil chamar sem r*
quisilos pedidos 246-0211. (C

COZIMHEISA Precisa-se para
forno i fogáo, salário Cr,S
300.C0 <l.itle 25 a 40 anos.
Coni referencias Zona Sul. Tra-
l«r Rua Pinheiro Machado, 99/
904. laranjeiras.

COZINHEIRA. Forno e fí>3â=

passar. Pari casal americano
i sem (ilhes na Av. Vieira Soulo

Boas condições Irabaiho. Taça-
i se bem Necessário boas refe-
< rencias'» isbsr ler • escrever
- Telefonar 267-1954.

COPEIRA .«rumadeira 3C0. Falar

i c/ Da. Marilia. lei.: 255-3533.IC

COZINHEIRA - Ordcn. 400,00.
, Prec.sa-se para v^vtr.à iarnUü.
[ Exige-se prálica e referente
I Tralar Rua Almirante Guühem,
| 96 api? 101. leblon-.,.

COZINHEIRA"-- De mais tio 30
> íno;. Que cozinhe trivial varia-
' 

oo para 2 senhoras de trata-
• mento. Referências e documen-
i los. Rua das laranjeiras 136

; apto. 703. Tel. 245-1894.

COZINHEIRA" --' Precisa-sê con-
prática, lavar 5 pas;.». Paga-"
muito bem. R. Almte. Perei'»

Gutmaráss, 57 apl. 302. leblon

COZINHEIRA - Preciso trivial
vsr:sds prqs, serviços, Prática,
reis. does. pígo bem- R. B^rSs
de Jaguaríbe, 144 301
Ipanema. 2 7-2649^

COPEIRO - Ãrrumador, prec"-
sa-se p casal alio trat. muita

prática, ref. meia idade, ótima .
\ íipflrencia, gostar de cachorro!,

Pr, de Botafogo, 529 ;10^.

COZINHEIRA - Trivial fino.
dormir emprego, referências

i císa recente, mínimo 1 ano.
Av Viscondr Albuquerque. 581
_ leblon. 227-8219 -- 247-5230.

a



,'V-r JetíL
Tampo; instável, chuva»

no período. Possível m»-

lhoria ocasional. Tempera-

tura: em declínio. M.ixi-

ma: 26.1 (Estação do Ater-

ro). Minima: 17.8 (S. Te-

reja). (Det. na pág. 16) I

5. A. JORNAl DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede

Interna: 264-4422 — End. Tc-

legréfico: JORBRASIL - Telex

números 601, 674 e 678.

Sucursais: S_o Paulo — Av.

Sao Luís, 170, loja 7. Tel.-.

257-0811. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco I. Ed- Cen-

trai, 6.° and., gr. 602-7 Tels.:

24-0150, 24-8333 e 24-5863.

B. Horizonte — Av. Afon-

so Pena, 1 500, 7.° and.

Tels.: 22-5769, 26-4034

e 
' 

26-4038. Niterói — Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705/713 — Ed. Alberto Sabin
Tels.: 722-1730, 722-2030

e 718-5509. Administração
Tel.: 722-2510. Porto Ale-

gre _ Av. Borges de Mc-

deiros, 915, 4.° andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife - Rua

Sete de Setembro, 42, 8.°

andar, Telefone 22-5793.

Correspondente: M a ri a U 5.

Belém, São Luís, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

ington, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara e Estado do Rio:

Dias úteis .... CrS 1,00

Domingos .... CfS 1.50

São Paulo, Minas Gerais e

E-pírito Santo:
Dias úteis .... CrS,

Domingos .... CrS

SC, PR, RG, GO. DF:

Dias úteis . . . ¦ CrS

Domingos .... Cr$

1,90
1,80

1,20
2,00

Al, SE, BA, RN, MT, PB, PE

Dias úteis .... Cri 1,50

Domingos .... CrS 2,00

CE:
Dias úteis .... CrS 2,00

Domingos .... CrS 2,50

MA, AM, PA, AC, PI « Terri-

tórios:
Dias úteis .... CrS 2.50

Domingos .... CrS 3,00

ASSINATURAS - Via terres-

Ire em lodo o território na-

cional:
Semestre  CrS 160,00

Trimestre  CrS 80,00

Postal — Via aérea em todo

o território nacional:

Semestre .... CrS 400,00

Trimestre ... CrS 200.00

Domiciliar — Somente no Es-

tado da Guanabara:

Semestre ... CrS 180.00

Trimestre ... CrS 90.00

EXTERIOR (via aérea): Amé-i-

ca Central, América do Nor-

te, Portugal e Espanha:

3 meses .... USS 113.00

ó meses .... USS 225.00

América do Sul:

3 rnese! .... USS 50.00

6 meses .... USS 100.00

6 meses .... USS 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS
ACHA-SE cVtraviaclo o titulo n°

1905 da late Clube -ds Rio de
Janeiro e as carteiras soe ms
de Eurico Teixeira de Freitas
¦ seus d-pendentes

ENCONTRA-SE EXTRAVIADO O
titulo de sócio proprietário n»
130 do Clube Caiçaras em no-
me de Joseph Síestrc^Fortc^

PERDEU-SE bolsa preta de ho-
mem na Praia de Botafogo dia
14 ?> 10 horas, no linal lu.
mínoso próximo a Sears em
direção ao viatudo da Farani.
Gratifico nuem devolver docu-
mentos. Telefonar paia
267-9351.

PERDEU-SE a plfl'ueta de iden-
tificação do VW CD 2246 chás-
sis BF 8542696, pertencente a
Ivenir Ferreira Magalhães. R.
Carolina Santos, 95-406.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AGENCIA SUMAGl-m
a empregada que «
Sra. necessita, quer
mensalista ou diarista,
atendimento imediato,
funcionamos das 6,30
ás 20,00 horas. Tels.
221-5380 ou 232-5749,
Rua Senador Dantas,
H7 - salas 312, 701,
842. (C
AGENCIA DE* BABAS* 256.8.46

b-bás longa práí., jovens e
rneiè idade c/ doe. e ref. de
300 a 800. Av. Copa 540/201.

A VERALEE - A maior
e mais moderna õgên-
cia do Brasil tem ba-
bas, cozinheiras e em-
pregados domésticos I
pré-selecionados e dis.
poniveis. Para infor-
mações chamar Da. Isa-
b ei 25 6-7474,
255-3583, 235-2391 nu
visitar nossas luxuosas
instalações. Av. Copa-
cabana, 728 — sobrelo-
ja^_ JS
ACOMPANHANTE E D E M A I S

SERVIÇOS. Exige-S. doiumen.
tos referências. Tel. 257-7816
depoi. dat 10 horas,

AGENCIA FLAMENGO - Tel.
265-0264 boa govern acomp
cozin baba cop p/ casa cie ira-
lamento c/refer ofereço t acei-
to Calete_347/54_.

A-AGENCIA RIACHUEIO qu.
desda 1934 vem servindo «
GB oferac-5 cop. arr. babá»
» ro!. a partir da CrS 250.00.
Tel. 231-3191 - 224.7485 _

ATENÇÃO - Empregadas do-
més'.ca. empregos certos so

. na agencia SUMAG - Pua Se-
r,ador_pantas, 117 l/ 842. (C

AGENCIA ATLÂNTICA - Ttl.;
256-7503 - Oferec* tOi.. ar-
rum., babás, top. «rc, diaris-
tas • mensalisia» c/ ótimas
refs. p/casas de alio trato.

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI.
CO oferece boas babás arru-
cop. coz- simples e forno e
fogão motorista fax. diar. ban-
¦ .uctçira. fel .226-4393. _

ATENÇÃO - Empregada coii-
nhar arrumar para casal orcei-
sa-se. Boas referências, tel.
225-0813. Praia do Flamengo,
386 ao. 901. Deoc"; de llh.

A UNIÃO ADVENIISTA dispõe
para o mosmo d'» domesticas
capacitadas rigorosamente sele-
donadas com ref doe. cart
d* saúde. Trabalhamos com
honestidade e garantia de um
ano. Telv 256-9526 . 255..618.
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Cingapura corta petróleo
a tropas dos EUA na Ásia

Cingapura suspendeu o fornecimen-
to de combustível às Forças norte-ameri-
canas estacionadas no Pacífico e a me-
dida vai afetar as unidades da Sétima
Frota, aviões na Tailândia e tropas ter-
restres em toda a região. Sem esse abaste-
cimento, os Estados Unidos ficam com
opções reduzidas para a aquisição de óleo
e gasolina na Ásia.

Em Washington, o Senado aprovou
um projeto que manda o Presidente Ri-
chard Nixon preparar um plano dc dis-
tribuição equitativa dc reservas clc pe-

fróleo bruto e produtos refinados a todas
as regiões do país.

À delegação boliviana que negocia a
venda de gás natural ao Brasil decidiu
suspender as conversações até que che-
guem de La Paz dois técnicos em side-
rurgia, que deverão se pronunciar a res-
peito dc problemas relacionados com a"construção 

de uma siderúrgica na Bo-
li via, financiada pelo Brasil. Os boli-
vianos estão fazendo exigências consi-
deradas inaceitáveis para vender seu
gás natural, pedindo preços superiores
aos cobrados à Argentina. (Página 12)

Preço do ouro cai e dólar
sobe no mer<cado mundial

Anne c Mark posam com o Príncipe Edward e Lady SarahArmslrong. Jones

O preço do ouro caiu.e o do dólar se
elevou ontem nos principais mercados
mundiais em conseqüência da revelação
do presidente da Junta Federal de Re-
servas (Banco Central) dos Estados Uni-
dos, Arthur Burns, clc que os Governos
de Washington e de seis países europeus
concordaram cm extinguir o compromis-
so dos bancos centrais de não vender ou
comprar ouro no mercado livre.

A queda ocorreu diante da expecta-
tiva de que esses bancos centrais — es-

pecialmente o dos Estados Unidos, que

possui reservas de ouro no valor de 11
bilhões de dólares — vendam parte do
metal para solucionar seus problemas
monetários.

A decisão, adotada pelos Estados
Unidos. Bélgica. Alemanha Ocidental,
Suíça. í-áliá, Holanda c Grã-Bretanha,
põe fim ao acordo que estes países con-
cluíram em 1968 criando dois mercados
distintos de ouro: um, livre, não tinha
participação dos bancos centrais: outro,
oficial, fixava o metal a 35 dólares a onça.
O Brasil se beneficia da decisão. (Pág. 22)

Eleição direta
é suspensa cm
Francisco Alves

Os 4 506 eleitores do município paranacn-
so clp Francisco Alves, único no Brasil que rea-
lizaria eleições diretas este ano. não mais irão
às urnas hoje para escolher o seu prefeito: o
Tribunal Superior Eleitoral decidiu em Brasília
acolher representação rio Procurador-Geral e
suspender o pleito, marcado antes pelo Tribu-
nal Regional do Paraná.

A comunicação ao TRE paranaense só foi
feita na noite de ontem. Durante o dia, o Mu-
nicípio dc Francisco Alves viveu o clima agitado
de véspera de eleição. Muitos amigos viraram
inimigos na campanha eleitoral c apostavam
qualquer coisa na vitória dos seus candidatos -—
desde sacas de soja a grandes somas. (Pág. 15)

MarkÂnneei
seguem de avião
para Barbados

A Princesa Anne da Inglaterra e o Capi-
tão Mark Phillips, cujo casamento na Abadia
de Westminster foi assistido ontem por mi-
lhões de telespectadores de 14 paises. viajam
hoie de avião para Barbados, onde está o iate
real Brilannia. que os levará em viagem de
lua-de-mel, parando cm Bogotá. Quito. Guaia-
quil e depois nas ilhas Galápagos.

Apesar de alguns toques dc modernismo, o
casamento observou o mais rígido protocolo, e
a Princesa Anne. que chegou à Abadia com o
pai. o Duque de Edimburgo. na carruagem de
cristal, mostrava-se emocionada. Após a ecri-
mónia religiosa, 120 convidados participa-
ram. no salão dc baile do Palácio clc Buckin-
gham, do almoço de casamento. /Caderno BI

Nordeste de novo quer
a revisão urgente do ICM

Representantes dos Estados nordes-
Unos no Congresso e líderes dos empre-
sários cia região insistiram novamente
ontem na necessidade da revisão urgente
da legislação do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias (ICM), afirmando
que as disparidades provocam um pro-
cesso de empobrecimento nos investimen-
tos públicos, de sensível efeito sobre o
desenvolvimento regional.

O Governo poderá editar um ato
complementar a dispositivo da Constitui-

Governo pensa em Sarampo já matou Ervin rejeita
'• T/l ' ~ _ ._. ,¦

a

impor lar carne
já em dezembro

Uma reunião do Conselho Monetário foi
convocada para a próxima semana cm Brasília
pelo Ministro Delfim Neto. admitindo-se que se-
jam tornadas novas medidas relativas ao abas-
tecimento de carne ao mercado interno. Estão
previstas importações do produto, cujos preços
no exterior estão favoráveis p competitivos.

A carne importada poderá ser vendida na
varejo a partir do inicio de dezembro. O argu-
mento dos técnicos está baseado no fato de que
os preços internacionais da arroba (15 quilos)
do boi em pe giram cm torno dos CrS 80 a CrS
90, abaixo das cotações internas, que chegaram
a CrS 110 c CrS 130. (Pág. 23 e editorial pág. 6)

Cessxanrio Lesta
as aptidões de
1200 candidatos

Mil e duzentos candidatos ao vestibular
unificado de 1974 farão na próxima semana,
quando forem buscar os cartões definitivos de
inscrição, testes de raciocínio numérico, verbal
c abstrato, para que o Departamento de Pes-
qtnsas do Cesgranrio comprove a importância
dos testes de aptidão no processo de seleção.

Se os resultados forem considerados satis-
fatórios. os testes de aptidão serão aplicados a
paitir do vestibular dc 1975, valendo peso na
classificação. Em meados de dezembro, o Ces-
granrio fará um concurso simulado, com provas
tlc Fisica. Química e Inglês, para experimentar
três diferentes métodos de correção, i Página 14)

4 e internou 70
índios no Xingu

A aproximação da BR-80 iXavanfina—Ca-
chimbo) foi fatal ao grupo de índios txucarra-
mãe chefiados por Krumari, que não quiseram
ser; transferidos de seus aldeamentos no Par-
que do Xingu — uma epidemia de sarampo ja
matou quatro, pós 20 em perigo de vida e dei-
xou 70 estirados com febre c desnutrição no
Hospital do índio, em Santa Isabel do Morro,
no Bananal.

A Funai anunciou que uma equipe chefiada
por uma mulher — a antropóloga Valéria Pa-
,-isc __ descobriu, quase acidentalmente, a úl-
tinia tribo arredia do Maranhão, a dos Índios
guajás, nômades que sè deslocam pela região
do Alto Turi. Foram contatados depois de segui-
dos durante oito dias pela equipe. íPágina 7)

Bandidos voltam
à Co fretar e
levam Cr$ 9 mil

O.s três bandidos que há uma semana as-
saltaram a agência da Caderneta de Poupança.
Cofrelar, na Av. Almirante Barroso, 22, volta-
ram ontem ao local do crime. Chegaram ás 16
horas, cada um com dois revólveres, trancaram
30 clientes e 10 funcionários num pequeno ba-
nheiro e fugiram levando CrS 9 319,00 e o revól-
ver do guarda.

Na semana passada os três — um mulato
rorte, um mulato gordo e um moreno magro —
levaram CrS 44 mil e o outro revólver do guar-
da. Como da vez anterior, também ontem
os ladrões fugiram a pé. Após sair do ba-
nheiro a primeira providência de um dos fun-
clonàriòs foi retirar da vitrina da agência um
cartaz que dizia: "Volte sempre." (Página 16'

reunião secreta
pedida por Nixon

O Senador Sam Ervin. presidente da co-
missão especial que investiga o escândalo Wa-
tergate, rejeitou ontem a proposta de Nixon
para um encontro fechado que teria como
terceiro participante o Senador Howard Ba-
ker, também republicano. Ervin afirmou que
só aceitaria uma reunião com a presença de
todos os membros da comissão.

A proposta de Nixon foi feita durante um
encontro com 75 congressistas republicanos na
Casa Branca. O Presidente reafirmou na oca-
sião que não pretende renunciar ou subme-
ter-se voluntariamente a um processo de ini-
pcachment. Segundo os participantes da reu-
nião, Nixon prometeu outras atitudes pura
acalmar a opinião pública americana. (Pág. 2i

ção para regulamentar a aplicação dc
isenções do ICM nos produtos comercia-
lizados em outros Estados e nos destina-
dos à exportação, como meio de propiciar
maior participação relativa dos Estados
consumidores na arrecadação do imposto.

A medida deverá ser discutida na
reunião do Ministro Delfim Neto com o.s
Secretários clc Fazenda estaduais, que
foi transferida para o dia 26. em Brasi-
lia, onde serão debatidos a fundo todos os
aspectos da sistemática do ICM. (Pág. 21)

Guanabara vai
operar terminal
de Sepetiba

O futuro terminal marítimo de Sepetiba
será incorporado á Companhia dc Docas da
Guanabara e o Governo federa! já se compro-
meteu em colaborar com o Governo estadual
liara que se promovam os investimentos ne-
cessados. A informação foi dada pelo Ministro
dos Transportes ao inaugurar ontem melhora-
mentos nas instalações do porto do Rio.

O Ministro Mario Andreazza explicou que
não estabelece escalas de prioridades para di-
ferentes meios viários, "enganando-se os que
julgam que nós temos dado mais ênfase ás
rodovias, em detrimento das ferrovias". E
acrescentou o Ministro: "Cada tipo tem sua
importância específica e seu papel desta-
eadn no sistema de transportes". 'Pagina 23)

JLjcÍIsrael e
a troca de

O acordo de cessar-fogo assinado no
último domingo por Israel c Egito entra
hoje às 8h (3h de Brasília) em sua fase
de cumprimento efetivo, com a entrega
às Nações Unidas dos postos de controle
israelenses na rodovia que liga o Cairo
à cidade de Suez e o início imediato da
troca de prisioneiros de guerra.

O intercâmbio de prisioneiros não
será maus feito através de Chipre, con-
forme ajustado anteriormente, mas dire-
tamente a partir dc Telaviv e do Cairo.

ito começam
prisioneiros

de onde decolarão aviões fretados pela
Cruz Vermelha a uma empresa suíça. Fi-
cou decidido que os prisioneiros a serem
embarcados primeiro são os feridos.

A. conferência de paz entre israelen-
ses e árabes poderá ser realizada na ci-
dade romena da Brasov, segundo revela-
ram ontem o.s diplomatas no Oriente Mé-
dio. A possibilidade foi discutida por oca-
sião da recente visita do Ministro das Re-
lações Exteriores de Israel, Abba Eban. ao
Presidente romeno Ceausescu. (Pág, 13)

ACOMPANHANTE - Ofercc.-.e
prática enfermagem p/ P*3*'
soas doeriies ou icbs_L. Tc!-

J21-0260. _
ARRUMADEIRA - Prcc

uma que lave, pasie e durma
no empreao. Referencies. Paga
300,00. R. leite leal. 14/502.
U.,-nr, -.-..

ARUMADEIRA - COPEIRA
Com prática, ümp_, refs. d*
mais àt 1 .no do último em.
prego Ord*-n_do » comb. nar.
Msis d# _l anos. Piti.sandu.
159, apto. 301, Flamengo.

P«c.
fogão arru.
ref. Barata

ATENÇÃO domestica:,
urg. b>hí_ esm boa ref.
sirnp'ei e forro
e_p. com do<_
Ribeiío, 3ó4 G.5.

ACÁO MISSIONÁRIA DO BEM
- Aíém H« empregar!-, domfs-
ticas * babas oferece enfermei-
ras e aeompjnbantes para pes-
•oas Idosas e enfermas. Tel
255-3688 e 256-*>526.

A MISSÃO SOCIAL, ofe'_.< co-
linlieiras arrum. alt. seleciona-
das com ótimas referências _
doe. Ttlv 2529. :s • 252-4431

A UNIÃO CRISTA .í^d. hii»
pedidos de domésticas c/doc
ref. Rigorosa seleção, a menoi
taxa, a maíor garantia — Tel.
232.1332.

EABA* - Motinh» d« 14 a 17
i anos, com boa aparência para

bebê de 1 ano. Paga-se bem.
• Ru. Tontl-roí, 106/401 Tel. . .
! 257-7721.

BABA' — Olima aparência, foi. j
gas at segvndas.fcWas Só j
comparecer c/ 2 referências- .,
Rua Aires Saldanha, 63 apto.
1101.

giga* _ pf-ri.o iimi d» 70 » ¦
30 anos*-com prática em bebê, j
referência * cart. de saúde. !
Ord. 700,00. Av. Copacabana,
583/806.

BABA' E_perién-ia mínima 1
«no. Idícl- 18 22. Folgo aos
domingos. Saiba ler: S-lár.o a
combinar. R, Barão de Irapagí-
pc, 64 apto, **07 - Rio Com-
prido.

COPEIRA - ARRUMADEIRA
- P.go bem. Carteira erefe-
rências. R. Viúva Lacerda, 376
Humaitá. lc!: 246 *)B82.

COPEIRA - ARRUMADEIHA -

Precisa-se com prática — Pe-
de-«e referências. Paga-se b_m.
Kua Santa Clara n? 372 ap.
602.

COZINHEIRA e outros serviços.
Prccísa-se írvial fino, variado. ,
Pedc-s; referência:. P a g a- s e |
bem, Rua Santa Clara r9 372
--P. 6C2.

COZINHEIRA 
*- 

Prccisa-sc. Saia.;
1 rio CrS 400,00. Pcde-st refe- ;
I rència. ir.tír l Ru« Conda
! Afor-so Celso, 120 - J.rd'.»'

Botânico, Fone: 226-4569.

COZINHEIRA - Pre.isa-K com
referenciar. »*, Ra n-i fc, zsbc |
th, 152/301. lei. 227-'l*-63

CASA, TODO serviço 350. Falar j
c*' Da. Isabel. Av, Copacabana, í
7.28 - 5'loja, (Ç i

CASAL EMPREGADOS - Precisa- |
le, meia idade, extremamente
capacitados, educado» e '•*¦

ponsáveis para lodo serviço em
casa de casal estrangeiro sem
criança. Exigem-se referencias
controláveis, minuciosas e re-
cante». É inútil chamar sem re-
aulsílos pedidos. 2-16 0511. (C ,

COZINHEIRA Precise-se para
forno e fogio, salár:c Cr;
300.00 - idade 25 a 40 anos.
Com referências Zona Sul. Ira.
tar Rua Pinheiro Machado, W
90-1. laranjeiras-

COZINHEIRA, forno e fogão

passar. Par» casal americano
sem liibcs na Av. Vieira S_u'c
Boas condições trabalho. Paoa-
se bem Necessário boa: «fc-
rências 

'e 
saber ler t escrever

Telc.'onar 2671954.
COPEIRA «"rVumadcir

c Ca. Marilia, Tei.: 2 ..' 3582 C

COZINHEIRA - Ord.n. 400.00. I
Precisa-se para pequena fam i<a, J
E*;qc-*e pratica í referência.
Tratar Rua Almirante Guilhíim, \
96 ípl° 101- Leblon.

COZINHEIRA"**" Dc mais de '

..no*. Que co-inhe tr_v**J var**-.- ;

do para 2 senhoras de trata-
mento. Referências e dotumen-
les. Rua das laranjeiras 136
.D-.:-. 703. Tal. 2''5J_6Íf... .

COZINHEIRA - P*«

prática, t,',-- c- p. yy- Paçja-se
,•„,•!. b.-i>. 1. •¦'"''e. Pc r >¦

C-u-i»" i. 57 ».¦: 3'/-'. lebWn

COZINHEIRA -. Preciso trivial
varictdt; peqs. serviços."Prática,
reis. dô-S. psgo b.T. R- Barã.
de Jaguaribe. 144,301
Ipanema^? T.?*??:

COPEIRO ¦ Ãrrumsdor, preci-
sa-se p. casal alto trat. muita

pratica, ref. mc-a idade, ótima
aparência, gostar dc cachorros
Pr., de Botafogo, 528<J110JL

COZINHEIRA — Trivial fino.
dormir emprego, ieíVenCÍM
cisa recente, mínimo I """
Av Viucnd- Albuquei " . Sal

Leblon 727-8719 - 247-5230.

1
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I É REALMENTE COM I

m EUROPA MARAVILHOSA 38 DIAS - 10 PAÍSES M
•Bm Portugal — Espanha — França — Itália -- Áustria — Suíça — Alemanha - Holanda - Bélgica gjg
Ê£§| - Inglaterra - Partidas - Outubro: 25; Janeiro: 03, 07, 10, 14, 17, ?l e 24 — Fevereiro: Bffig

Kfij 07 e 14; Março: 07, 14 e 28. ||fjS

il EUROPA HOJE 38 D!AS - 10 PAÍSES M
LwS Portugal — Espanha — França - Itália — Áustria - Alemanha — Suíça - Holanda — Bélgica jfjfgj
Hfl ._ Inglaterra. — Partidas — Novembro: 14; Dezembro: 26: Janeiro: 30; Fevereiro: 27. W&%

M UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR M
m VIAGEM MARÍTIMA wk\
ij§ bi DIAS DE VIAGEM - 10 PAÍSES - 38 DIAS NA EUROPA HB-j

|| PARTIDA - 30 DE DEZEMBRO 1973 fagl

K*' r „ bordo - Ida pelo 
"Augusius" e volta pelo 

"Cristoforo Colombo" Ej|*

IL VIAGE..-' AERrA Ih
ma 38 dias - io países L§ÍJ
|ffj PARTIDA - 7 DE JANEIRO DE 1974 fcjííj

gS* Portugal - Espanha - Fiança - Inglaterra - Bélgica - Holanda - Alemanhi - Suíça - fe,

Jffig Iria — Itália. RR

É UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR II [
m VIAGEM MARÍTIMA |
Mi 62 DIAS DE VIAGEM - 10 PAISES - 38 DIAS NA EUROPA |

|w PARTIDA 30 DE DEZEMBRO 1973

IU Reveillon a bordo - Ida pelo "Augustos" e volts pelo "Cristoforo Colombo' _
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38 DIAS - 10 PAISES
PARTIDA - 14 DE-JANEIRO DE 1974

Itália - Áustria - Suíça - Alemanha -- Holanda - Bélgica - Inglaterra

— França — Espanha e Portugal.

CIRCUITO CORTINA - 39 DIAS 10 PAÍSES
Portugal — Espanha — França - Inglatcira — Holanda —

Bélgi:a — Alemanh! — Suiça -Áustria — Itália.
Ponida de navio — 31-12-73
Partida de Avião - 07-01-74
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iVixo7i e Pa/, cfm/a?» o Feliz- Aniversário vara o Senador Wallace Bennett, que completa 75 anos

FINANCIAMENTO A LONC7O
PRAZO E NAS MELHORES
CONDIÇÕES DA PRAÇA

ABRÊUTÜR SA.
Rio d. Janeiro: .Rua Moulto, ..1* '- Voj» r- T.I.. .J37.J3p«*aji
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COMECE A CURTIR O
SOL DA BAHIA NO RIO.
É ONDE COMEÇAM OS
SEUS DIAS DE MILIONÁ-

RIO A ITALIANA
Dis 31 Ú2 jriiie.ro você embarca

no Ancire.i "C" e começa -*. uiar
uma das duas piscinas do navio.
A riciiQ, vrcê lem boi te, cinema,
:¦_ 5o de festa.. Seu serio está ga-
rantfdo p:rque lambem as cabines
têm ar condicionado. O navio -
um transatlântico de categoria inter-
nacional ofereço serviços e cen-
f-rio ce pr:me'ra cla3se. Dep"ü
disso tudo, vr-cc che;;a à Eah;,i,
já bren-cado, o;*ra ná- in" rrsr de
inveia d;s bons baianos. Além de
ficar em h-tel ce Ia/ que é tam-
bém o Andrca 'C". A v - ta __
Rio é ro dia 9. Sem pre-cupações,
porque a Agaxtur vai ri'sci.'tír cem
vccê o melhor mrd? é. prnaf. Ve-
nha conversar cem o Carlos, repre-
sentanle óa Agaírtiur - no Ri*;, iun-
ir a linha *C" -- A'/. Rio Branci,
4 - 2.° andar Tel.: 243-7691 .
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Pontualidnde é o mínimo
que um relógio pode oferecer.

Technos Caribbean é o relógio
mais lindo do mundo, mas é também

preciso, resistente e durável.
Afinal, seu mecanismo tem a garantia

Technos,e se isto
não é suficiente para você,

pergunte aos suíços.
Technos Caribbean, o mais novo

integrante da linha Technos.
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TIECHS\_03
O SUÍÇO MAIS pontual do mundo
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VOCÊ ENCONTRA A BELEZA E A PRECISÃO DO TECHNOS CARIBBEAN NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS
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01/wr Nixon na
frente de todos

Washington CANSA-UPI-JB) — O presidente da.
Comissão Especial do Senado sobre Watergate. Sam
Ervin, rejeitou ontem a proposta cio Presidente Ri-
chard Nixon para uma reunião na Casa Branca com
ele e o Senador Howard Baker, afirmando que só
concordará com o encontro se todos os membros da
comissão estiverem presentes.

Nixon tez a proposta durante o encontro com
7S congressistas republicanos r.a Casa Branca,
quando reafirmou que não pretende renunciar ou
submeter-se voluntariamente ao impeachment. Na
terça-feira à noite, o Presidente reuniu-se com 15
senadores republicanos.
PROMESSAS

O Presidente decidiu encontrar-se com os sena-
dores e deputados de seu Partido para explicar sua
participação no caso Watergate e. assim, restaurar
seu prestigio político no Congresso, abalado devido
às suspeitas de que ele estaria envolvido no escan-
dalo. .. _

Alguns dos participantes da reunião na Casa
Branca declararam que Nixon prometeu maiores
ações públicas para acalmar a opinião pública sobre
Watergate Dois deputados afirmaram que o Pre-
sidente prometeu não deixar o cargo, dizendo que
se o fizesse seria prejudicial ao pais.

Durante o encontro. Nixon ofereceu-se para
reunir-se com o presidente da comissão senatorial
que investiga o escândalo e o vice. Howard Baker.
Ervin imediatamente recusou qualquer reunião as-
sim limitada, dizendo: "Não irei à Casa Branca sem
a comissão inteira."

O Senador Edward Brooke. de Massaehusetts.
durante a reunião de anteontem à noite na Casa
Branca repetiu ao Presidente sua anterior suges-
tão para que renunciasse. Brooke disse que Nixon
não se sentiu ofendido. Mostrou-se "muito gentil.e
declarando que entendia que a minha proposta nao
continha malícia."
GRAVAÇÕES

O Juiz federal John Sirica declarou num me-
mortal que Nixon está livre para divulgar suas gra-
vações sobre o caso Watergate ou qualquer outro
documento sem a aprovação previa do Tribuna .

O memorial foi divulgado depois que o Deputado
reoubUcano Albert Quei informou que o Presidente
lhe havia dito que está disposto a divulgar as gra-
vações e outros documentos se o Juiz Sirica apro-
vasse a medida. . ,

O Juiz federal Gerhard A. Gesell considerou que
o Secretário da Justiça interino. Robert Bork. agiu

ilegalmente ao demitir o promotor especial para
o caso Watergate. Archibald Cox.

A decisão de magistrado seguiu-se a uma au-

diência na qual se esclareceu que Cox nao quer -

voltar a ocupar o cargo de promotor especial Ele

iá retornou às suas atividades na Faculdade de Dl-

reito da Universidade dc Harvard.

ITT moderniza o
telefone vermelho

Washington iAFP-JBi - O telefone vermelho
mie liga o Kremlin diretamente à Casa Branca será

modernizado a partir do ano que vem ««na«J-
tituicão do atual sistema de radiotelegrafia poi
leis canais exclusivos de satélite. A mudança será

efetuada em parte pela companhia International
Telephone and Telegraph 1 ITT 1.

O novo sistema consistirá em duas conexões de
satélites: uma operada pela ITT, através do Intclsat.
e outra pela URSS, por intermédio da rede Molmya
de comunicações. Os contatos funcionarão simulta-
neamente para evitar um possível defeito por parte
de um deles.
.SISTEMA ITT

Duas estações terrestres permitirão a utilização
do canal norte-americano. Uma será montada per-
to de Etam no Estado da Virgínia, e a outra nos
arredores de Moscou. A URSS instalará nos Estados
Unidos uma estação de recepção em Fort Detrick,
Maryland. para o canal da rede Molniya.

O sistema também permitirá a troca de mensa-
gens entre o Kremlin e a Casa Branca através de
teletipo. como no sistema anterior. As mensagens,
tanto em código como normais, serão enviadas em
inglês dos Estados Unidos para a URSS c em russo,
no sentido contrário.

A ligação anterior, inaugurada em 1963 após a
crise de Cuba, utilizava cabos terrestres e marítimo
passando por Londres, Copenhague, Estocolmo e
Helsinque.

Califórnia
descobre
17.a vítima

Stockton. Califórnia
1UPI-JB1 — A policia locali-
y.ou a 17a. vitima de uma
onda de assassinios ocorri-
dos no Arizona e Califórnia.
Trata-se dc um jovem, cujo
corpo foi encontiado den iro
de um saco d? dormir nas
proximidades da montanha
Supersticlon.

Douglas Gretzler, de 22
anos de idade, e W i 11 i e
Steelman. de 28, são acusa-
dos de 17 homicídios nos'
dois Estados e atualmente
estão detidos em Sacramen-
to pelo assasssinato d: nove
pessoas. Os homicídios,
acredita-se. foram cometi-
dos pela necessidade que os
acusados tinham de elimi-
nar testemunhas de uma
série de roubos.

Skylab-3
sobe amanhã
ao espaço

ESCRITÓRIO CELSO PEÇANHA
Assessoria às empresas. Fusões. Aquisições.

Inventários. Imóveis. Defesas fiscais.
Advogado Celso Peçanha

Av. Rio Branco, 156, gr. 2 216/2 217
Tel.: 222-1184 - 242-3587 (P

Cabo Canaveral, Flórida
i AP-JB i — Começou ontem
pela manhã a contagem re-
gressiva para o lançamento
do foguete Saturno-1B que
transportará ao espaço a
terceira tripulação do labo-
ratório espacial S'k y 1 a b,
Após dois adiamentos, o di-
retor do programa — Wil-
liam C. Schneider — apro-
vou o disparo que será efe-
tuado amanhã, às 9h01m
i llh Olm de Brasília'.

A decisão foi anunciada
após uma reunião de lécni-
co? em metalurgia que ins-
pecionaram e avaliaram a
gravidade das tendas en-
centradas no Saturno, que
foi construído há oito anos.

Vaticano
pede ma FAO
pelo homem

Roma (AP-ANSÂ-JBi -
O representante do Vatica-
no na assembléia-gevai da
Organização para a Alimen-
lacão e Agricultura (FAO),
Monsenhor Agostino Ferra-
ri Toniolo, declarou que as
medidas que forem toma-
das para solucionar o pro-
blema dos alimentos no
mundo "não d vem ser lesi-
vas á dignidade humana."

A conferência está se rea-
lizando em Roma e seu ts-
ma principal é a criação de
estoques de alimentos bási-
cos. Ferrari Toniolo. refe-
rindo-se ao controle demo-
gráfico/pediu 

"que r.s medi-
das governativas c intergo-
vernativas sejam tomadas
sempre respeitando a liber-
dade de decisão pessoal dos
interessados, permitindo a
cada casal e acs poves com-
p o rtamentos responsáveis
que correspondam às nor-
mas morais e culturais acei-
tas."

No momento cm que o
delegado de Israel, L. M.
Roman, levantou-se para
falar, os delegados dos pai-
ses árabes e africanos
abandonaram a sala. Ro-
man ignorou o incidente
e justificou a ausência do
delegado oficial de seu pais.
o Ministro da Agricultura
Dan Ma.is. explicando que
'"a guerra indesejada provo-
cou uma série de problemas
no setor agrícola e alimen-
ticio."

IT
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REALMENTE COM

übrèii
EUROPA MARAVILHOSA 38 DIAS - 10 PAÍSES
Portug.il — Espanha — França — Itália — Áustria — Suíça — Alemanha — HcUnrla — Rélçyica

Inglaterra - Panidas — Outubro: 25; Janeiro: 03, 07, 10, 14, 17, 21 e 24 — Fc/ereiro:
07 c 14; Marco: 07, 14 c 28.

EUROPA HOJE 28 DIAS - 10 PAÍSES
Portugal — Espanha — França — Itália — Áustria -¦- Alemanha — Suíça — Holanda — Bélgica
~ Inglaterra. — Partidas — Novembro: 14; Deicmbro: 2ó: Janeiro: 30; Fevereiro: 27.

UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR I
VIAGEM MARÍTIMA
62 DIAS DE VIAGEM - 10 PAlSES - 38 DIAS NA EUROPA
PARTIDA - 30 DE DEZEMBRO 1973

Rcveillon a bordo — Ida pelo "Augustus" e volta pelo "Cristoforò Colombo"

VIAGEM AERHA
38 DIAS - 10 PAlSES
PARTIDA - 7 DE JANEIRO DE 1974

Portugal — Espanha — França — Inglaterra — Be!gi.-a — Holanda — Alamanhi — Suíça —
Áustria — Itália.

UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR II
VIAGEM MARÍTIMA
62 DIAS DE VIAGEM - 10 PAÍSES - 38 DIAS NA EUROPA

PARTIDA 30 DE DEZEMBRO 1973
Revcilion a bordo — Ida pelo "Augustus" •? volto pelo "Cristoforo Colombo"

VIAGEM AÉREA
38 DIAS - 10 PAÍSES
PARTIDA - 14 DE JANEIRO DE 1974

Itália — Áustria — Suíça — Alemanha — Holanda ~ Bélgica — Inglaterra
Franca — Espanha e Portugal.

CIRCUITO CORTINA  39 DIAS 10 PAÍSES
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iViáròTi e /Jaí cantam o Feliz Aniversário para o Senador Wallace Bennett, que completa 75 anos

Portugal — Espanha — França —• Inglaterra — Holanda
Bélgica — Alemanha — Suíça — Áustria — Itália.
Partida de navio - 31-12-73
Partida de Avião — 07-01-74
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COMECE A CURTIR O
SOL DA BAHIA NO RIO.
É ONDE COMEÇAM OS
SEUS DIAS DE MILIONÁ-

RIO A ITALIANA
Dia 31 de iansiro você embarca

no Andréa "C" o começa a usar
uma das duas piscinas do navio.
Ã noite, v:cô tem boits, cinema,
sa ão de tosta;., Seu sono está ga-rantids parque também as cabines
têm ar condi cie nado. O navio -
um transatlântico de categeria inter-
nacional oferece serviços e can-
frrto de primeira class». Dep ris
disso tudo, você chega á Bahia,
já brerveado, para não morrer de
inveja des bons baianos. Além de
ficar em hetet óa Ia. que é tam-
bém o Andre.-i 'C", A vc'ia ao
Rio é nn dia 9. Sem preocupações,
porque a Agaxtur vai d;scutir com
vccé o melhor moda rís pagar, Ve-
nha conversar com o Carlos, repre-
sentante da Aqaxlur - na Rio, jun-
Io a linha T" - Av. Ris Branco,
4 - 2° andar - Tel.: 243-7691 .

EMBRATUR 246 - GB"A". Cat
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EXPOSIÇÃO EVENDAS
> HUA FRE», CANECA. Wí,
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VOCE ENCONTRA A BELEZA EA PRECISÃO DOTECHNOS CARIBBEAN NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS

Eivin SÓ aceita Washington
ouvir Nixon na
frente de todos

Washington (ANSA-UPI-JBl — O presidente da
Comissão Especial do Senado sobre Watergate, Sam
Ervin. rejeitou ontem a proposta do Presidente Ri-
chard Nixon para uma reunião na Casa Branca com
ele e o Senador Howartl Baker, afirmando que so
concordará com o encontro se todos o.s membros da
comissão estiverem presentes. '

Nixon fez a proposta durante o encontro com
75 congressistas republicanos r.a Casa Branca,
quando reafirmou que não pretende renunciar ou
submeter-se voluntariamente ao impeachment. Na
terça-feira à noite, o Presidente reuniu-se com 15
senadores republicanos.
PROME.SSAS

O Presidente decidiu encontrar-se com os sena-
dores e deputados de seu Partido para explicar sua
participação no caso Watergate e. assim, restaurar
seu prestígio político no Congresso, abalado devido
às suspeitas de que ele estaria envolvido no escan-
dalo.

Alguns dos participantes da reunião na Casa
Branca declararam que Nixon prometeu maiores
ações públicas para acalmar a opinião pública sobre
Watergate. Dois deputados afirmaram que o Pre-
sidente prometeu náo deixar o cargo, dizendo que
se o fizesse seria prejudicial ao pais.

Durante o encontro, Nixon ofereceu-se para
reunir-se com o presidente da comissão senatorial
que investiga o escândalo e o vice. Howard Baker.
Ervin imediatamente recusou qualquer reunião as-
sim limitada, dizendo: "Náo irei à Casa Branca sem
a comissão inteira."

O Senador Edward Brooke, de Massachusctts,
durante a reunião de anteontem à noite na Casa
Branca, repetiu ao Presidente sua anterior suges-
tão para que renunciasse. Brooke disse que Nixon
não se sentiu ofendido. Mostrou-se "muito gentil, e
declarando que entendia que a minha proposta não
continha malícia."
GRAVAÇÕES

O Juiz federal John Sirlca declarou num me-
mortal que Nixon está livre para divulgar suas gra-
vações sobre o caso Watergate ou qualquer outro
documento sem a aprovação prévia do Tribunal.

O memorial foi divulgado depois que o Deputado
republicano Albert Quei informou que o Presidente
lhe havia dito que está disposto a divulgar as gra-
vações e outros documentos se o Juiz Sirica apro-
vasse a medida.

O Juiz federal Gcrhard A. Gesell considerou que
o Secretário da Justiça interino, Robert Bork. agiu
ilegalmente ao demitir o promotor especial para
o caso Watergate, Archibald Cox.

A decisào do magistrado seguiu-se a uma au-
diência na qual se esclareceu que Cox nao quer
voltar a ocupar o cargo de promotor especial. Ele
já retornou às suas atividades na Faculdade de Di-
reito da Universidade de Harvard.

ITT moderniza o
telefone cer mel lio

Washington (AFP-JB) — O telefone vermelho
que liga o Kremlin diretamente á Casa Branca será
modernizado a partir do ano que vem, com a subs-
lituicão do atual sistema de radiotelegrafia por
deis canais exclusivos de satélite. A mudança seia
efetuada em parte pela companhia International
Telcphone and Telegraph (ITT).

O novo sistema consistirá em duas conexões de
satélites; uma operada pela ITT, através do Intelsat,
e outra pela URSS. por intermédio da rede Molniya
de comunicações. Os contatos funcionarão simulta-
neamente para evitar um possível defeito por parte
de um deles.
SISTEMA ITT

Duas estações terrestres permitirão a utilização
do canal norte-americano. Uma será montada per-
to de Etam. no Estado da Virgínia, e a outra nos
arredores de Moscou. A URSS instalará nos Estados
Unidos uma estação de recepção em Fort Detrick,
Maryland. para o canal da rede Molniya.

O sistema também permitirá a troca de mensa-
gens entre o Kremlin e a Casa Branca através de
teletipo. como no sistema anterior. A.s mensagens,
tanto em código como normais, serão enviadas em
inglês do.s Estados Unidos para a URSS e em russo,
no sentido contrário.

A ligação anterior, inaugurada em 1963 após a
crise de Cuba. utilizava cabos terrestres e marítimo
passando por Londres, Copenhague, Estocolmo e
Helsinque.

ESCRITÓRIO CELSO PEÇANHA
Assessoria às empresas. Fusões. Acjuisiçòes .

Inventários. Imóveis. Defesas fiscais.
Advogado Celso Peçanha

Av. Rio Branco, 156, gr. 2 216/2 217
Tel.: 222-1184 - 242-3587 (P

reduz a j uda
ao exterior

Washington fAFP-JB i —
A Câmara e o Senado nor-
le-americanos concordaram
com um programa de ajuda
econômica e militar ao ex-
tcrlor, em 1974. cia ordem de
12.400 bilhões de dólares.
Houve um corte de 400 ml-
lhõe.s cie dólares nos crédi-
tos solicitados pelo Gover-
no. Essa redução refere-se
quase exclusivamente a aju-
da militar, para a qual as
duas assembléias prevêem
apenas 962 milhões de dó-
lares ao invés dos 1300 bi-
Ihões pedidos pelo Governo.

A parte militar do pro-
grama inclui 300 milhões de
dólares para crédito de pia-
terial bélico a Israel Cinde-
pendente dos 2,200 bilhões
de dólares suplementares
pedidos recentemente pelo
Presidente Nixon para com-
pensar a.s perdas sofridas
por aquele pais durante o
programa de ajuda) e 350
milhões para o Camboja. A
parte econômica reduz em
128 milhões de dólares cs
632 milhões solicitados para
a reconstrução da Indochi-
na.

Skylab-3
sobe amanhã
ao espaço

(.'abo Canaveral, Flórida
i AP-JB i — Começou ontem
pela manhã a contagem rc-
gressiva para o lançamento
do foguete Saturno-1B que
transportará ao espaço a
terceira tripulação do labo-
ratório espacial S k y 1 a b .
Após dois adiamentos, o di-
retor do programa — Wil-
liam C. Schneider — apro-
vou o disparo que será efe-
túado amanha, às 9h Olm
i llh Olm de Brasíliai.

A decisão foi anunciada
após uma reunião de técni-
cos em metalurgia que ins-
pecionaram e avaliaram a
gravidade das tendas en-
contradas no Saturno, que
íoi construído há oito anos.

Vaticano
pede na FAO
pelo homem

Roma ' AP-ANSA-JB i -
O representante do Vatica-
no na assembléia-geral da
Organização para a Alimen-
tação c Agricultura iFAO',
Monsenhor Agostino Ferra-
ri Toniolo, declarou que as
medidas que forem toma-
das para solucionar o pro-
blema do.s alimentos n o
mundo "não dsvem ser lesi-
vas à dignidade humana.''

A conferência está se rea-
lizando em Roma c seu te-
ma principal é a criação de
estoques cie alimentos bási-
cos. Ferrari Toniolo, refe-
rindo-se ao controle demo-
gráfico, pediu 

"que as medi-
das governativas e intergo-
vernativas sejam tomadas
sempre respeitando a liber-
dade cie decisão pessoal dos
interessados, permitindo a
cada casal e aos povos com-
p o rtamentos responsáveis
que correspondam às nor-
mas morais e culturais acei-
tas."

No momento em que o
delegado de Israel. L. M.
Roman, levantou-se para
falar, os delegados dos pai-
ses árabes e africanos
abandonaram a sala.
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O Maracanãzinho está sendo preparado para as festas em homenagem ao Dia da Bandeira

Sabe de onde veio
o nome Leblon?

De um sobrenome francês...
Uma família desse apelido, há mais de 100
anos, teve terras onde hoje é o bairro
aristocrático, a praia famosa. E é no bairro
que tomou seu nome que o ed. Rive
Gaúche se destaca. Pela harmonia de
linhas, pela tranqüila beleza. Afastado da
rua por um jardim privativo de 360 m2,
o ed. Rive Gaúche (apenas 2 apartamentos por andar, ambos de frente),
tem uma fachada de 30 metros, a 3 quadras da praia. Duas belas salas
separadas. Quatro quartos (uma suite completa). 3 banheiros sociais.
Duas vagas na garagem para cada apartamento. Luxo, sofisticação.
Um toque parisiense. Lançamento: dia 18. ,.,-..-,.,...>.,.,

SÉRGIO
DOURADO
ÍUPUUHOIUÍNIOS lUlMumOS

Reservas desde já: em nossa sede Rua Prudente de Morais, 1008 Tel.: 227-0030
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Mediei é homenageado com
churrasco no Sul e hoje
abre feira em Livramento

Porto Alegre (Sucursal) — O Presidente Medi-
ci desembarcou às lOh 45m de ontem no Aeroporto
Salgado Filho, nesta Capital, para iniciar uma visi-
ta de dois dias a seu Estado — a 21.a que faz ao Sul
— e inaugurar, hoje em Santana do Livramento, a
I Exposição-Feira Internacional, que comemora o
sesquicentenário da cidade.

O Chefe do Governo foi recebido na pista pelo
Governador Euclides Triches, os comandantes mili-
tares da área —- General Oscar Luis da Silva, do II
Exército; Almirante Antônio Amaral Sabóia, do 5'-'
Distrito Naval, c Brigadeiro Leonardo Colares, da
5.a Zona Aérea — e por mais de 60 pessoas.

Visita
Do aeroporto, o Presidên-

te, acompanhado dc D. Cila,
do casal Euclides Triches e
mais 18 integrantes dc sua
comitiva, se dirigiu de auto-
móvel para o Haras do Ara-
do, a 3ü quilômetros de dis-
tancia, onde lhe foi ofereci-
do um churrasco pelo jor-
nalista Breno Caldas, presi-
dente cia Empresa Jornalis-
tica Caldas Jr.

Após um churrasco de
carne selecionada e assada
ao ponto, o Presidente Mc-
dici licou ainda duas horas

MDB e Arena rebelde tentam
impedir Polícia de Carreira
que Gueiros quer criar

Recife (Sucursal) — A bancada do MDB e os
deputados rebeldes da Arena estão obstruindo a
mensagem do Governador Eraldo Gueiros criando a
Polícia de Carreira, que chegou à Assembléia Legis-
lativa sem a assinatura do Chefe do Executivo. Ga-
rante a Oposição que o Estado não tem condições de
arcar com as despesas de pessoal do novo quadro
funcional.

O líder do MDB, Deputado Jarbas Vasconcelos,
propôs que a mensagem não fosse sequer levada em
consideração, inclusive por não estar assinada pelo
Governador, mas o presidente da Assembléia, Depu-
tado Nivaldo Machado, pôs a matéria em discussão,
alegando que a mensagem estava rubricada pelo Sr.
Eraldo Gueiros e, portanto, era um documento vá-
lido.

no Haras do Arado, percor-
rendo toda.s as instalações
c querendo saber o nome
dos cavalos ali criados, de
seu desempenho nas pistas
e das possibilidades dos po-
tros.

Do Haras o Presidente sc
dirigiu ao Palácio Piratini,
onde descansou, na ala resi-
dencial. Â noite, depois dc
um jantar intimo, rumou
para o Estádio Olímpico,
onde viu seu clube, o Grê-
mio, jogar contra o Corín-
tians.

A discussão da proposta
governamental varou a ma-
drugada em sessão extraor-
dinária, com muitos depu-
tados dormindo cm plena-
rio, alguns até roncando,
para transtorno do presi-
dente da Assembléia, que
soava as campanhinhas a
todo instante para acordar
os parlamentares.

O lider do MDB usou a
tribuna para denunciar o
pouco caso que o Governa-

Revolta da Oposição
dor faz do Poder Legislati-
vo, chegando ao ponto de
enviar uma mensagem sem
a devida assinatura. Disse
estai* certo de que em ne-
nhum Estado da Federação
tal desmando vinha ocor-
rendo. Prometeu levar o ca-
so à alta direção do MDB.

— Casos como este só po-
dem esvaziar ainda mais o
Podei* Legislativo, desacre-
ditando sua atuação peran-
te a opinião pública.

Escândalo
Afirmou o lider do MDB

que a proposta do Governa-
dor ''era o maior escândalo
da presente legislatura",
entre outras coisas porque
onera pesadamente o erário
e viola as normas adminis-
trativas, pretendendo efeti-
var delegados comissiona-
dos e promover inspetores
de policia sem qualificação
em delegados de primeira
categoria, além de dar esta-
bilidade de servidor público
a simples informantes da
Secretaria de Segurança.

Outro que combateu com
veemência a mensagem do
Governador foi o Deputado
Ênio Guerra, ex-presidente
da Assembléia e lider na
Casa dos deputados da Are-
na que fazem oposição ao
Sr. Eraldo Gueiros. Disse o
Sr. Lnio Guerra que o qua-

Outra ni
Ontem à tarde, o Gover-

nador enviou ã Assembléia
Legislativa um novo projeto
dc lei com vistas ã criação
do Conselho Delibsrativo e
do Conselho Consultivo da
Região Metropolitana d o
Recife, órgãos colegiados
integrados á Secretaria de
Coordenação-Geral dc Esta-
do.

O Sr, Eraldo Gueiros soii-
cita autorização para aber-
tura de crédito destinado
à implantação e manu-

dro da Secretaria de Segu-
rança é formado por 2 040
servidores, com uma despe-
sa calculada em Cr$ 2 mi-
lhões 189 mil.

— Com a criação da Poli-
cia de Carreira, as despesas
aumratariam para CrS3
milhões, c o erário não su-
porta mais esta sobrecar-
ga.

Apesar dos recursos dc
obstrução empregados pela
bancada do MDB e peles
deputados rebeldes da Are-
na, a mensagem do Gover-
nador será aprovada pela
Assembléia no inicio d a
próxima semana, quando
todos os oradores inscritos
tiver m esgotado seu tempo
no encaminhamento da
matéria. O Governador ain-
da conta com maioria na
Assembléia.

ensagein
tenção dos novos setores,
cujos titulares exercerão os
mandatos até 15 de março
de 1975. Adverte o Legislati-
vo para a "premente neces-
sidade de se implantar a.s
diretrizes traçadas pelo dc-
creto que criou as áreas
metropolitanas do pais",
acrescentando que 38',' das
casas grandes do Recife
estão fora da rede de água,
78', da rede de esgotos e
o déficit habitacional gira
cm torno dc 100 mil casas.

Chagas Freitas .Geisel debate com Adalberto Rondímià
Doclera

preside desfile os problemas da Presidência
da República

O Governador Chagas Freitas presidirá hoje,
às 9 horas, o desfile civico de estudantes e da
Companhia de Cães da PM, na Praça Quintino Bo-
caiúva, no bairro do mesmo nome, com que o Es-
tado vai comemorar a passagem dc mais um ani-
versário da Proclamação da República.

Às 11 horas, o Governador do Estado vai inau-
gurar as novas instalações da Administração Cen-
trai do campus da UEG. Em seguida será conde-
corado com a Ordem do Mérito José Bonifácio, cm
sessão conjunta dos Conselhos Universitários, Su-
perior, de Ensino e Pesquisa e de Curadores e, íi-
nalmente, será homenageado com um almoço de
1 500 talheres.

Positivistas
O Clube Positivista elaborou a seguinte progra-

mação para a data de hoje: às 9h, no cemitério
São' João Batista, oração junto ao túmulo do Fun-
dador da República Brasileira, Benjamim Constant
Botelho de Magalhães; às 10 h, na Igreja Positivis-
ta do Brasil, Rua Benjamim Constant, 74, predica
do Almirante Alfredo Morais Filho: e às 16h, na
Praça da República, junto ao Monumento da Re-
púbíica, discursos alusivos à data.

Serão lembradas também, informa o Clube Po-
sitivista, as figuras do Marechal Deodoro da Fon-
seca e de Floriano Peixoto.

Dia da Bandeira
Na segunda-feira, Dia da Bandeira, o Gover-

nador Chagas Freitas presidirá uma solenidade
marcada para as 12 horas no Tijuca Tênis Clube
pela Secretaria de Educação. Haverá apenas feria-
do escolar.

O I Exército festejará o Dia da Bandeira na
terça-feira, no Maracanãzinho, com programação
que prevê a entrega de bandeiras a grupos de es-
coteiros por normalistas e o desdobramento dc gi-
gantesca bandeira nacional.

Denominada Encontro Civico da Guanabara, a
festa começará às 20h 30m. O I Exército convida o
povo carioca a prestigiar a iniciativa informando
que haverá exibição de bandas militares, de ginás-
tica acrobática e demonstrações de torcida orga-
nizada.

Ministro do Exército
exalta a Proclamação

Brasília (Sucursal) — O Ministro Orlando Gel-
sei, do Exército, baixou ordem-do-dia, por ocasião
da passagem do 849 aniversário da Proclamação da
República, que deverá ser lida hoje cm todas a.s
organizações militares brasileiras.

E' a seguinte a ordem-do-dia:
"Extinguia-se a Monarquia dos primeiros anos

dc Independência. Esgotada sua destinação bene-
merita de consolidar a unidade, aperfeiçoar as cs-
truturas c projetar internacionalmente a jovem
Nação, passava ã História, cm episódio de que o
Exército íoi protagonista c, por incruento, traduz
consenso na derrogação do sistema combalido. Em
seu lugar, instalava-se o regime republicano, que
alimentara o ideal de tantos patriotas, desde os
primeiros anseios libertários do Brasil colônia.

Meus camaradas."Atentemos para a ação comandada pelo Ma-
rechal Deodoro, que interpretava a aspiração na-
eional que ganhava corpu c apressava a evolução
política do pais. E abundava energia cívica no bravo
soldado, dc virtudes militares provadas na paz e na
guerra, na defesa dos direitos dos subordinados c no
denodo cm ação, quando deixou, enfermo, o leito,
para assumir o posto dc chefia a que o alçavam seus
pares c derrubar o trono sem derramar sangue.

"Que a evocação dessa página e dos vultos emi-
nentes da proclamação da República sirva a reno-
var, no cenário dos dias atuais, a consciência de
nossa responsabilidade perante a Nação.

Ela começa na modelagem do jovem, que che-
ga tímido à caserna para vestir a farda c aprender
o oficio das armas. A tarefa é fácil, se o exemplo
c o bmil temperado na chama dos princípios mo-
rais, que apontam a honra eomo riqueza suprema,
c o sacrifício, o preço » pagar para não desmere-
cè-Ia.

Para ensinar, será mister aprender, c fazer-se
entender. Aprender o pais, a História, o povo c os
outros povos, com suas virtudes e fraquezas. Atum-
panhar o presente, pesquisar c preparar o futuro.
Conhecer a profissão, do simples ao complexo, na
especialização própria c na generalidade, cm cons-
tante determinação dc atualizar-se c contribuir
para o aperfeiçoamento do instrumento dc defesa
da pátria. Absorver um pouco dc tudo c dc todos,
para ser capaz de compreender c ser compreendido,
como parte representativa do .sentir c do viver na-
cionais, e não dc casta divorciada tias aspirações
da sociedade onde se enquista.

No desfilar das gerações assim vem sendo for-
jados os chefes, arcabouços dc um Exercito identi-
ficado aos sentimentos de sua gente. A revolução
brasileira c o testemunho atual e eloqüente desta
intima comunhão.

Persévcremos no caminho, para perpetuidade
da paz. da concórdia, da ordem c do progresso frui-
dos nesses quase 10 anos de continuada afirmação."

O General Ernesto Geisel reuniu-se
ontem durante meia hora, em seu gabi-
nete do Largo da Misericórdia, com o
candidato arenista à Vice-Presidência
da República, General Adalberto Pereira
dos Santos. Mais tarde, em sua residén-
cia, o candidato mandou dizer através
de sua governanta que o assunto abor-
dado foi "Presidência".

Com o ex-presidente da Petrobrás
esteve ainda, entre outros, o Senador Nei
Braga (Arena-PR). que pela quarta vez
foi ao escritório do General Geisel. Na
saida, ele não confirmou nem desmen-
tiu se era candidato às eleições para o
Senado no próximo ano: "Sou um ho-
mem da Arena e faço o que ela decidir"
— disse ele.

Com o Vice
O encontro de ontem dos Generais

Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos
Santos constituiu-se na terceira reunião
formal entre eles. A primeira ocorreu na
residência do candidato à Presidência da
República, no Jardim Botânico, pouco
depois de um mês da sua indicação para
concorrer, pela Arena, à chefia do Exe-
cutivo nacional.

O segundo encontro se deu quando o
General Geisel íoi a Brasília reunir-se
com alguns Ministros do atual Governo
e aproveitou a ocasião para fazer uma
visita ao General Adalberto em seu apar-
tamento.

O convite
O General Ernesto Geisel recebeu on-

tem um convite que, segundo alguns, se
deve ao fato de ele ter sido presidente
da Petrobrás. As 15h esteve em seu ga-
binete a diretoria da Oxiteno, composta
pelo Marechal Ademar de Queirós ex-
Ministro do Exército e ex-presidente da
Petrobrás — o ex-Ministro Hélio Bel-
trão, que pela terceira vez se encontra
com o General Geisel desde a sua indi-
cação, e os Srs. Ralph Rosemberg e Pau-
lo Cunha.

A fábrica de Oxiteno, que será inau-
gurada no dia 7 de dezembro cm Mauá,
São Paulo, é uma empresa de diversos
grupos, entre eles. a Petroquisa e o gru-
po Ultra — do qual o Sr. Hélio Beltrão
é o presidente. A diretoria convidou o
General a assistir a inauguração do dia
7.

Logo após, o General Geisel rece-
bia o Deputado Francelino Pereira <Arc-
na-MG) que nada quis declarar: "Con-
versei com o candidato, com o Coronel

Gustavo Morais Rego e com o professor
Heitor de Aquino, sobre assuntos poli-
ticos e sociais nacionais, sobre política
mineira, sobre o Congresso e a Arena".

Com o Senador
Com o Senador Nei Braga que, na

qualidade de ex-Ministro da Agricultura.
é sempre muito cumprimentado pelos
funcionários do prédio do Largo da Mi-
sericórdia. o General Geisel ficou a
maior parte do seu expediente de on-
tem. Segundo o parlamentar, foram tra-
tados apenas assuntos relacionados
com a "administração do Paraná, o no-
vo porto de Paranaguá inaugurado no
dia 13 e assuntos gerais".

Comentando depois as declarações
do Deputado Geraldo Guedes, que de-
fendeu a necessidade do Congresso fun-
cionar apenas seis meses por ano. o Se-
nadoi* Nei Braga foi contrário a esta tese
"pois em matéria de calendário, o Con-
gresso está muito bem". Ele defendeu
ainda a legitimidade do voto de lide-
rança.

As viagens
O General Ernesto Geisel recebeu

ainda os Srs. Renato Ribeiro Coutinho,
Domicio Veloso da Silveira e Agostinho
Veloso da Silveira, representantes das
classes produtoras da Paraiba que íoram
convidar o candidato arenista à Presi-
dência da República a fazer uma viagem
a seu Estado, o que o General Geisel res-
pondeu ser uma "obrigação sentimental",
sem confirmar contudo a ida: "caso vá
ao Nordeste irei à Paraíba" — respondeu
o General.

Representantes das classes produto-
ras do Amazonas, por sua vez. estiveram
com o Coronel Gustavo Morais Rego rei-
vindicando uma visita do General Geisel
a Manaus.

O General Golberi do Couto e Silva,
por outro lado, não concedeu ontem qual-
quer audiência, recebendo porém rápida-
mente dois senhores que foram levar ai-
guns relatórios: o primeiro íoi o Sr. Car-
los Granado dc Castro, da Casa Granado,
que afirmou ter entregue um "relatório

que nada tem a ver com a minha firma
c cujo remetente não posso revelar o no-
me."

O segundo, íoi um trabalho feito pelo
escritor Epitácio Caó que, segundo um
dos dirigentes da Sistema-Consultoria de
Planejamento e Projetos, que foi o porta-
dor do trabalho, "é um homem de posi-
ções nacionalistas."

Marcílio acha políticos otimistas
O presidente da Câmara Federal,

Deputado Flávio Marcílio, ao transitar
ontem pelo Rio com destino a Fortaleza,
declarou que todos os políticos estão oti-
mistas com o futuro, certos de que os ex-
celcntes resultados administrativos do
atual Governo oferecerão a necessária
base para a consolidação política, cconó-
mica e social da Revolução.

Acrescentou o Deputado cearense que
a classe política está desejosa de colabo-
rar com o futuro Presidente da Repúbli-
ca e particularmente disposta a envidar
todos os esforços no sentido de incremen-
tar a atividade política e criar as condi-
ções necessárias pára a reconquista de
certas prerrogativas dentro do processo
político nacional. Disse o parlamentar
que "há um clima de franco otimismo."

Participação

O presidente da Câmara dos Depu-
tados explicou que deverá estar hoje em
Fortaleza, juntamente com mais de 50

parlamentares, para prestigiar o Diálogo
de Irrigação, promovido por iniciativa da
Comissão do Polígono das Secas daquela
Casa, com o total apoio do Governo do
Estado c do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas. O conclave insta-
Ia-se hoje na capital cearense.

— Essa iniciativa faz parte da nossa
orientação, no sentido de levar o Con-
gresso ri todos os pontos do território na-
eional onde se faça necessária sua pre-
sença. A idéia é levar os congressistas às
regiões-problemas para tornar o Legisla-
tivo mais participante, mais presente no
processo de desenvolvimento do pais —
disse.

O Sr. Flávio Marcílio acrescentou que
os próprios congressistas é que deverão
empreender o maior esforço para chegar
à meta por todos desejada — a recon-
quista do prestigio da instituição no sen-
tido de estimular a ação dos parlamenta-
res para a reconquista do verdadeiro
prestígio do Congresso entre as institui-
ções nacionais.

Dezembro reúne Petrònio c Capanema

Mais Proclamação da
República no "Caderno B"

Brasilia (Sucursal) — O presidente
da Arena, Senador Petrònio Portela, in-
formou ontem que antes do término da
atual sessão legislativa, dia 5 dc dezem-
bro, terá novo encontro com o presidên-
te da Comissão Especial do Partido que
estuda a reforma da legislação político-
eleitoral. Senador Gustavo Capanema.
para a triagem dos projetos políticos pos-
síveis dc serem implantados ainda em
1974.

Sem mencionar especificamente
qualquer projeto a ser examinado pelo
Parlamento no próximo ano. o Sr. Petrò-
nio Portela admitiu, numa conversa in-
lormal com jornalistas, que poderá sur-
gir a necessidade de serem adotadas pro-
vidéncias legais para conter o que cha-
mou de "impulsos oligárquicos dentro dos

Partidos, que impedem a renovação po-
litica."

Arca ampla

Os projetos de reforma da atual le-
gislação politico-eleitoral, segundo o di-
rigente arenista, deverão cobrir diversas
áreas de atividade, desde o alistamento
de eleitores, o processo de votação, bem
como questões relacionadas ao funciono
mento dos Partidos e realizações de cor
jnções.

Reafirmou o Senador Petrònio Po
,ela que a Arena pretende aperfeiçoar
legislação "para valorizar a representa
ção popular, dando-lhe a'maior autenti-
cidade possível."

pod
ser Estado

Brasília i Sucursali — O
Território de Rondônia po-
dera ser elevado à catego-
ria de Estado, dc confprmi-
dade com o projeto dc lei
do Deputado Jerònimo San-
tana (MDB-RO). O projeto
foi aprovado ontem na Co-
missão dc Constituição c
Justiça da Câmara, com pa-
recer favorável do vice-lider
governista Élcio Álvares,
que modificou sua interpre-
tação depois que o Deputa-
do Lisaneas Maciel (MDB-
GBi apresentou voto cm se-
parado.

O relator da proposição
inicialmente apresentara
um parecer contrário a
aprovação da matéria. En-
tretanto, depois de debates
com deputados da Opo-
sição, o vice-líder do Gover-
no aceitou às ponderações
do Sr. Lisaneas Maciel, que
constavam de voto em se-
parado, c reformulou, -sua
posição, opinando pela
aprovação do projeto.

No seu voto o Deputado
Lisaneas Maciel mostro u
que, realmente, o Território
de Rondônia dispõe dc to-
dos os requisitos para ser
elevado à categoria de Esta-
do, e assinalou que o grau
de politização da Câmara
Municipal adquiriu status e
pode ser perfeitamente
uma Assembléia Legislativa.

A. Latina tem
monumento
cm Cuiabá

Cuiabá (Correspondente)
— Rspreseiuantes de países
latino-americanos vão reu-
nir-sc hoje à tarde na capi-
tal mato-grossense, para a
inauguração, às 14h 30m, do
monumento de conli-aterni-
zação das nações sul-ameri-
canas, erguido em frente à
Assembléia Legislativa esta-
dual. centro geodésico tia
América do Sul.

A solcnidad: iniciará com
a execução do Hino Nacio-
nal, ao fim do qual haverá
hasteamento de Bandeira.
Pela ordem, serão hastea-
des em seguida os pavilhões
da Argentina, da Bolivia,
Chile. Equador. Colômbia,
Guiana, Guiana Francesa,
Paraguai, Peiu. Suriname,
Uruguai e Venezuela. 'A
noite haverá banquete efe-
recido pelo Governador aos
diplomatas.

Deputado no
Ceará troca
mandato

Fortaleza I Correspondei!-
te* — O Deputado Federal
Hildcbrando Guimarães, da
Arena-CE, renunciará nos
próximos dias ao seu man-
dato para assumir uma ca-
deira de conselheiro n o
Conselho de Contas dos
Municípios do Ceará, em
caráter vitalício, cargo para
o qual- foi ontem indicado
pelo Governador César
Cais.

A mensagem indicando o
Deputado íoi enviada on-
tem á Assembléia Legislati-
va, da qual é exigida a
aprovação prévia para a
nomeação, e faz parte do
programa político do Go-
vernador César Cais, que
disporá dos colégios eleito-
rais do Sr. Hildcbrando
Guimarães, para redistri-
buir entre os candidatos dc
sua confiança.

A nomeação do Deputado
oi uma autêntica novela
política e se desenrolava há
,-ários meses, quando ele foi
convidado para o Conselho
e recusou.
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Duas etapas da
mesma missão

Brasília — Ê possivel que até o dia
da sua posse o General Ernesto Geisel
já tenha visto mais políticos do que o
General Mediei nos seus quatro anos e
meio de Governo. Tem sido intenso o
fluxo de deputados, senadores, gover-
nadores e outros membros da cúpula po-
litica e governamental ao gabinete do
Largo da Misericórdia, propiciando assim
ao futuro Presidente a oportunidade de
conhecer ou identificar melhor as pessoas
credenciadas ao exercido da vida públi-
ca no momento. Pelos postos por que pas-
sou. o General Geisel jâ deveria conhecer
maior número de civis do que o atual Pre-
sidente e agora está tendo oportunidade
de, em sondagens, aprofundar o conheci-
mento de profissionais inquietos e ansio-
sos de participação, que a Revolução lhes
tem negado de Í96S a esta parte.

Com essa observação, não se preten-
de fazer qualquer confronto prematuro
entre o atual e o futuro Governo. Mas
ela parece confirmar que a politica será
uma preocupação dominante a partir de
março de 1974, muito embora não se de-
vam esperar modificações de substancia
na primeira fase de Governo. O General
Mediei, assumindo o Governo em outras
circunstancias, foi impelido a restringir-
se aos esquemas de segurança nacional
que definiam então a necessidade de
manter as instituições civis em nivel ape-
nas vegetativo. O combate ao terrorismo
e a concentração de esforços para apro-
fundar o êxito obtido na gestão econõmi-
co-financeira mobilizaram o Presidente
da República e o desviaram da preocupa-
ção inicial de ajudar a construir, com os
políticos, uma verdadeira democracia em
nosso país.

Leve-se em conta, igualmente, a di-
fcrença dc temperamento dos dois Presi-
dentes, o que ainda exerce o posto e o que
irá exercê-lo a partir de março. O Gene-
ral Mediei, de experiência limitada aos
quartéis, não se adestrou no debate de
questões, enquanto o seu sucessor desde
cedo foi posto em situações e cargos que
o obrigavam ao estudo sistemático de
problemas e ao seu debate no âmbito
do que um de seus companheiros de ge-
ração chamou de "indisciplina civil," O
General Geisel é treinado para esse tipo
de diálogo e, portanto, um homem atrai-
do a discutir com os políticos sitas rei-
vindicações e os destinos das instituições
que representam. Nesses seus contatos dc
candidato, ele estará tomando a medida
da competência atual do Congresso, coisa
que pode fazer com bastante correção
desde que conheceu pessoalmente outras
gerações de congressistas, estando em si-
tuação de avaliar o que falta e o que so-
bra à Câmara e ao Senado. Não há dú-
vida de que ele sabe exatamente por que
estão vazios os plenários legislativos. Va-
zios e improdutivos, pois sua atividade se
limita ao referendo das decisões do Exe-
cutivo. Ele deve, assim, encarar com ce-
ticismo fórmulas, ainda que bem inten-
danadas, como a do Sr. Flávio Marcílio.

Encher os plenários é fácil, como se
inscreve na experiência de quem viveu
a dificil mas proveitosa experiência dc-
mocrática brasileira. Outros assuntos es-
tarão por isso preocupando mais o futuro
Presidente, que deverá, até a véspera da
sua posse, selecionar cerca de 80 nomes
para ocupar os postos ministeriais, as
presidências de empresas e autarquias de
maior significação e o comando de servi-
ços que o preocuparão prioritariamente;
entre os que o visitam ostensivamente,
poucos serão certamente os chamados,
mas colherá ele iias conversas indicações
quanto à repercussão dc técnicas atuais
áe Governo e informações que muito o
ajudarão a fixar os critérios sob os quais
se processará até o fim do próximo ano
a escolha dos governadores estaduais c
a do terço do Senado a ser renovado em
outubro. Haverá, predominantemente, a
preocupação de evitar a reincidência de
critérios que provaram mal e que eram,
por natureza, experimentais, frutos de
uma conjuntura.

Eis ai como, sem que se precise se-
quer aludir a embaraços que não existam
ou a pequenas divergências que existirão,
se pode prever a Unha de comportamento
dc um Governo que tem tido bastante
tempo para agir previamente e encarar
sistematicamente os problemas a resol-
ver. O General Mediei teve poucos -dias
para fazer tudo e a mobilização a que
recorreu se deu em ritmo militar. Ate
mesmo o local em que se instalou, a resi-
dência oficial do Ministro da Aeronáuti-
ca no Galeão, indicava a natureza da mis-
são e a urgência que havia em recebê-la
c executá-la. O General Geisel pode dor-
mir em atmosfera não poluída, sem ou-
vir ao amanhecer o assobio das turbinas
c o ronco dos reatores e tem seu gabinete
dc trabalho instalado numa repartição
civil, onde realiza sob cobertura da im-
prensa a parle visível da sua tarefa. São
duas circunstancias, dois homens, dois
temperamentos e, em conseqüência, mal-
grado os laços imperativos de continui-
dade, dois Governos bastante diferentes,
ate mesmo pela definição das missões da-
das a cada um deles. Dir-se-a que a mis-
são é a mesma. Mas pode-se acrescentar
que serão etapas diferentes e evolutivas
res-a me ma missão.

Carlos Castello Brunco

zAmaral fa
crítica
às finanças

Brasilia (Sucursal) — O
Senador Amaral Peixoto
afirmou ontem no Senado
que a situação econômico-
financeira no Brasil apre-
senta aspectos graves, como
o recrudescimento da infla-
ção, e acrescentou que " pe-
lo menos para o inicio do
próximo ano as perspec-
Uvas são alarmantes."

Esclareceu que reconhece
acertos governamentais,
bem como a ocorrência de
fatores de natureza inter-
nacional, apontando c orno
lastimável que o atual
governo deixe de procla-
mar a verdade, mantendo
a afirmativa de inflação a
12cc, na qual ninguém mai.s
acredita, a começar pelo
Ministro Delfim Neto, que
é homem inteligente e com-
petente.
CONDUTA

Diante cia afirmação do
Sr. Eurico Resende, de que
a Oposição age sem "serie-
dade" em suas criticas à
situação e c o n ò mie o -
financeira cio país, o Sr.
Amaral Peixoto indagou-
lhe, mas não obteve respos-
ta direta — se acreditava
cu não na inflação dos 129o.

Os Srs. Eurico Resende,
Virgílio T á v o r a , Benedito
Ferreira e Guido Mondim,
vice-lideres da Arena, apar-
teai*am, nenhum porém
afirmando ou negando a
meta de 12%. O Sr. Virgílio
Távora notou que o conflito
no Oriente Médio força,
agora, a um aumento de
10% da gasolina, observar*.-
cio o Sr. Nelson Carneiro
que antes dessa guerra a
gasolina já sofrerá, este
ano, aumentos que somam
a 11,99%.

Disse o Sr. Nelson Carnei-
ro que o término do Gover-
no se torna tão triste que
nem ao menos se viu a loa
com que a maioria no Sena-
do e na Câmara, exaltava
cada impacto governamen-
tal. Os três últimos não lo-
graram um único discurso
de aplauso e a Nação deles
não tomou conhecimento,
talvez por excesso de can-
saco.
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TEKNO S/A.
ENGENHARIA,

INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

GEMEC - RCA - 210-73/131
C.G.C. N.° 33..167.572/001

Assembléia Geral
Extraordinária

1.° Convocação
ficam os scnlicros acionistas

da TFKNO S A — engenharia,
Indús tri,_ c Comércio, convoca-
dos r>óra a Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada
no dia 22 de novembro de
1973, na .sede social à Av. Bra-
sil n.° 6996, Rio do Janeiro,
Eslado da Guancibjra às 17 ho-
ras, ,j fim d_ atender à seguin-
te orcem do dia:

1 — Homologação do aumento
dc capital de 
CrS 9.939.000,00 para
Cri 12.939.000.00 e Rc-
forma dos Estatutos So

2 — Proposta da distribuição
"pro-rata íempori." dc
Cr* 1.924.020,00 dos ro-
sultados disponíveis, rela-
tivos aos lucros apurados
no exercício social ae
1972

A-, açõeí ref et entes ao au-
mento do Capital serão entre-
gues íos senhores subscritores
em seQUÍda à publicação da
ata no Diário Oficiai e nos Jor-
nais, conforme ex;gência legal
Será publicado edital especial
nas praças do Rio c de S.o Pou-
lo para conhecimento dos se-
nhorea acionistas.

lembramos aos senhores acio-
nisto-, aue, pára participarem da
Assembléia, de\ crão deposita»-
sua. óções, na cede da empre-
sa, com 3 (três) didu de cinto-
ccd.ncia, de acordo com o pri,
11.° Oos tsliitulos Sociais.

Os acionistas poderão ser re-
presentados por procurador,
também acionista, dc conformi-
dado com a legi.íação cm vigor.

Rio dc Janeiro, 13 de no-
vembre dr 1973.

A DIRETORIA

d) Alberto Gallo Maria Borges
Direlor Presidente
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O novo Embaixador da Grã-Breta-
nha no Brasil, Sr. Derek Dodson,
esteve ontem em visita de cortesia
ao JORNAL DO BRASIL, onde foi
recebido pela Diretora-Presidente da
Empresa, Condessa Pereira Carnei-
ro, e pelo Vice-Diretor de Desenvol-
vimento, Sr. Lijwal Salles. Acampa-

nhado do Adido de Imprensa de sua
Embaixada, Sr. Robert Chase, o
Embaixador britânico percorreu as
novas dependências do jornal, na
Avenida Brasil, 500. O Embaixador
Dodson acaba de assumir a chefia
da Missão Britânica no Brasil _ rea-
liza sua primeira visita oficial ao Rio
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A entrada dos navios da Unitas não chegou a paralisar as barcas

Brasília dá
reforço à._>

eletricidade
Brasília CSucursall — A

Companhia de Eletricidade
de Brasilia 1CEB1 assinou
contrato com a firma Ali-
gemelne Elektricitats
Gesellsohaft (AEG-Telefun-
keni para fornecimento dc
material técnico destinado
à instalação de um moder-
no sistema supervisor.

Esse equipamento, c u j o
valor total dc implantação
é da ordem de CrS 14,5 mi-
lhões. é fabricado de acordo
com as técnicas mais avan-
çadas. E' dotado de um
computador central que In-
forma ao operador as ocor-
rênclas no sistema dc dis-
trlbuição de energia clétri-
ca. dando alarmes, indican-
du defeitos, registrando
situações indevidas.

FUNCIONAMENTO

O técnico operador, dc
posse das informações, fica
capacitado a tomar decisões
rápidas e precisas, coman-
dadas através do painel
supervisor e operado por In-
te; médio dc tclcmedição,

. telccont.ole e—telecomando,
Essas decisões, bem como
toda.s a.s ocorrências que as
motiva am. são automática-
mente registradas por te-
leimpressoras. pa:'a análise
posterior.

Com n iiv:a'ação desse
novo s i s i c m a supervisor,
que dc* c á cr.l ar rm Iun-
cionamento no primeiro tri-
mestre dc 1075, a CEB dará
c 1 e v a d a contribuição ao
desenvo vimento do Distrito
Federal, garantindo con-
tinuidade c conflabi idade
no fornecimento de energia
elétrica á Capilal da Repú-
blica.

Comandante da Unitas
diz que amizade é ama
das bases da Operação

O estreitamento da amizade entre os paises do
Hemisfério é um dos objetivos da Operação Unitas
XIV. segundo seu comandante. Contra-Almirantc
Robert R. Moiiroe. As manobras conjuntas cnvol-
vem navios dos Estados Unidos. Brasil, Argentina
c Uruguai, com um total de G 130 homens, entre
oficiais c praças.

O Contra-Almirantc Monroc. que recebeu on-
tem a imprensa no navio-capitania Richmond K.
Turner, revelou que o.s 14 anos de Operação Unitas
já mostraram que o esquema atende plenamente os
requisitos de defesa naval do Hemisfério. Pur isso.
não vê necessidade dos paises participantes adota-
rem um novo sistema, a não ser que venha a aten-
der interesses conjuntos dc alto nivel.

INTERRUPÇÃO

A Unitas XIV sofreu uma interrupção em se-
tembro pois, segundo o Contra-Almirantc Robert
Monroc. os acontecimentos políticos no Chile impe-
diram que este pais participasse, como estava pre-
visto. Mas ressalvou que esse fato não trouxe prejuí-
zos para as manobras conjuntas com as Marinhas
dos outros paises, que demonstraram grande grau
de eficiência. As características da Unitas. ainda de
acordo com o oficial norte-americano, contribuem
para que ela não seja prejudicada em seu todo
quando algum imprevisto acontece.

O Comandante da Operação Unitas XIV foi
assessorado em suo entrevista pelos comandantes
dos Grupos — Tarefas dos outros paises participai!-
tes: Contra-Almirantc Gerardo Albano dc Arata-
nha, do Brasil: Capitão-de-Mar-e-Gucrra .1. G.
Aguado, da Argentina: c Capltão-de-Fragata Eduar-
do Cunarro, do Uruguai. -

Com o fim das manobras marcado para o pró-
ximo dia 2 de dezembro ao lungo da costa de Per-
nambuco, participam da Operação. Unitas XIV o.s
seguintes navios: Richmond K. Turner, Tatlnall,
Vesolc, Clamagorc, Robert Mccard e Robert Owens,
dos Estado:; Unidos Brown. Espora, Rosales, Sanla
i"é c Punia Medanos, da Argentina: Druguay, do
U uguai; e "Minas Gerais, Piauí, Paraíba. Peruam-
buco. San n Cala*,i:ia, Mato Grosso c Maranhão, do
:i: a.sil.

3 * RCAS

A en. ada dos navio., participantes da Opera-
cão Unitas na Baia da Guanabara não chegou a pa-
.alisar as barcas que fazem a travessia entre o Rio
c Niterói e nem a modificar seus horários normais.
Quando nece^.ãnò as barcas, acrobarcos e barcaças
de aufonióve!"* ("rn'" navani os navios e passavam
cní e eles.

Texto que CNBB enviará
ao Sínodo aponta limites
à ação da Igreja no país

"Mais importante do que à primeira vista pode-ria parecer", disse ontem o" secretário-geral da
CNBB, o documento sobre o Panorama da Igreja no
Brasil nos Últimos Anos — a ser enviado a Roma
para o próximo Sínodo — denuncia como um dos
aspectos negativos algumas dificuldades por parte
de órgãos governamentais limitando a ação da
Igreja.

Sem ignorar muitos dos aspectos positivos, o
documento se refere à missão "evangelizadora e pro-
íética da Igreja, especialmente à missão de contri-
buir para o desenvolvimento integral e denunciar
injustiças e situações de miséria, o que não só pro-
vocou tensões entre Governo e Igreja, mas degene-
rou em ações concretas".

Negativo
Algumas das restrições

feitas por órgãos do Gover-
no contra a ação da Igreja
— apontadas pelo secreta-
rio-geral da CNBB. Dom Ivo
Lorscheiter, no documento
distribuído ao fim da reu-
nião da Comissão Represen-
tativa — são a "vigilância
e pressões; campanhas dc
desprestígio a pessoas, ins-
tituições e documentos da
Igreja, inclusive da CNBB;
negação da liberdade de ex-
pressão e cerceamento dos
meios dc comunicação so-
ciai; prisões, arbitrarieda-
des."

O documento reconhece
também que, "apesar de um.
esforço crescente de viver
o afeto colegial, a co-res-
ponsabilidade e unidade
eclesial, dentro de um sadio
pluralismo, certamente não
é fácil de se realizar" e
existe ainda "certa falta dc

união e coesão pública da
Igreja."

As causas são apontadas:
existência de "m.entalidades
conflitantes", "pronuncia-
mentos contraditórios d c
bispos sobre o mesmo as-
sunto" e a desinformação
de testemunhos que aler-
tam sobre irregularidades
em determinadas regiões e
dos "sofrimentos dai decor-
rentes."

São também apontadas
como aspectos negativos
paia o panorama da Igreja
no Brasil a "audácia de uns
e demasiada prudência dc
outros, em partir para dc-
núncios de s i t u aç õ e s só-
cio-econômicas e políticas
con irá: ias à justiça, com
consi.auente exploração
dessa lealidade pelos agen-
tes do regime, em prejuízo
c desorientação do povo
ci istão c da opinião pública
em geral.*'

Positivo
Chamando de "vozes pro-

féticas" as denúncias "fei-

tas à luz do Evangelho con-
tra certas arbitrariedades
existentes na atual conjun-
tura" — conforme disse
Dom Ivo — elas são apon-
tadas no documento como
alguns aspectos positivos.''Comu nidades tomam
consciência da situação de
injustiças em que se encon-
t r am e, apesar da s
opressões, dão testemunho
dc sua adesão a Cristo."

O "acentuado cresciYnen-
to espiritual, em certos gru-

pos e a consciência da vo-
cação universal à santidade"
(muitos começam a perce-
ber que ser cristão é uma
grande responsabilidade i
pertencem também ao lado
positivo. E são citados a
maior participação do povo
na liturgia, especialmente
pela comunhão sacramen-
tal, movimentos de adultos
e jovens como os Cursilhos.
Treinamento dc Liderança
Cristã e outros, que "estão

dando nova feição às nossas
paróquias."

Vigário - Geral do Rio
iá é Cidadão Carioca

O Vigário-Geral da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro,
Dom José de Castro Pinto,
nascido no Rio Grande do
Sul, recebeu ontem cm ceri-
mônia realizada no Palácio
São Joaquim o titulo dc Cl-
dadào Carioca, e ao agrade-
cer afirmou que se sentia
honrado e satisfeito princi-
palmente por estar certo dc
se tratar de uma liomena-

gem a todos os sacerdotes.
A cerimonia contou com

a presença do Cardeal D.
Eugênio Sales, que manifes-
tou "a satisfação da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro
peI a homenagem, pois
Dom José de Castro Pinto,
além de amigo, tem sido
um Hei colaborador". A cn-
trega do titulo íoi feita pelo
Deputado Darci Rangel.

ovo carioca
Ao justificar a concessão

do titulo, o Deputado Darci
Rangel disse que cia repre-
sentava "uma justa honra
e uma gratidão aos inúme-
ros serviços prestados pelo
homenageado ao povo ca-
rioca."

— E' dever do político rc-
conhecer o real valor da-
qucles que merecem home-
nagem — disse ainda o De-
putado, lembrando que a
outorga do título ao Viga-
rio-Geral da Arquidiocese
do Rio dc Janeiro foi apro-
vada por unanimidade na
Assembléia Legislativa.

Afirmou que Dom José de
Castro Pinto é "homem de
grande saber, teólogo, pro-
fessor emérito" c fez um re-
trospecto da vida religiosa

cio Vigário-Geral. recordan-
do a data — 16 de abril
de 1931 — cm que cie che-
gou a sacerdote.

Dom José dc Castro Pinto
agradeceu dizendo que cs-
perava poder continuar tra-
balhando como o fez ate
agora pelo povo ressaltarr-
do que na verdade já se
sentia carioca, pois desde a
infância tem vivido no Rio.

O Vigário-Geral da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro"nasceu na-cidade de Itaqui,
no Rio Grande do Sul, e
aqui, entre outros traba-
lhos, exerceu o dc capelão
cie diversos colégios, duran-
te 25 anos, e também da
Penitenciária Lemos dc Bri-
to.

Telefone para

222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

PHILIPS ^^ _r ¦__•¦¦*¦infraphil

PHILIPS

Infraphil Philips é uma
lâmpada de saúde.

Ela lhe oferece o calor
dos raios infravermelhos

que alivia e estimula a
cura de dores reumaticas,

resfriados e dores
musculares. Infraphil

Philips é o melhor amigo
da familia. Tenha sempre

esta lâmpada de saúde no
armário de remédios.
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Supersônico
vai ter
1800 vagas

O terminal ele estaciona mento (lo Aeroporto
Supersônico terá 1 800 vagas — quase o dobro cias
existentes atualmente no Galeão — controladas por
computador, informa a Arsa — Aeroportos do Rio
de Janeiro, S.A.

O problema do estacionamento no Santos D»-
mont já está resolvido: o aeroporto tem agora 859
vagas em área asfaltada, murada c vigiada — dia
e noite à disposição de seus usuários, custando CrS
2.50 por um periodo dc 12 horas ou fração.

O velho solar do Jardim Botânico cairá com sua chácara de 10 mil m2 para que se levantem apartamentos

REFLORESTAMENTO
Acreditamos que o reflorestamento é a melhor forma de apli-

cação dos incentivos fiscais. Assim, apoiados em nossa tradição e
experiência, com objetivos voltados ao combate da crescente carência
mundial no setor alimentício, estamos nos dedicando também, ao

plantio em grande escala de espécies frutíferas, para posterior explora-

ção industrial e colocação dos produtos acabados, no mercado nacio-
nal e internacional. Colocamo-nos à disposição, para esclarecimentos,
através de nossa empresa REFLOREST-INVEST LTDA. Av. Rebouças,
1 206 C. 1 - Telefone 282-2952 - São Paulo.

Solar que Lúcio Costa em
1926 achou mostrengo será
vendido por Cr$ 30 milhões

O Solar Monjope que em 1926 Lúcio Costa qua-
lificou de mostrengo porque fugiu ao estilo colonial
puro e misturou barrocos mineiro e baiano — sin-
lese de que se orgulhava seu proprietário — vai de-
saparecer com sua chácara de 10 mil m.2 na Rua
Jardim Botânico para dar lugar a empreendimento
imobiliário: será vendido por Cr$ 30 milhões.

Quase em frente ao Parque Laje, o Solar Mon-
jope foi idealizado e construído pelo médico José
Mariano Filho — Lúcio Costa colaborou a princi-
pio, mas desistiu quando o médico resolveu fazer a
síntese de estilos — e seus trçs filhos herdeiros, que
venderão a propriedade à Construtora Zein nos pró-
ximos dias pretendem manter com a família as
obras de arte nele reunidas pelo pai.

Portão <lo convento
Dona Silvia Gueiros Ma-

ria/no, mulher do industrial
José Mariano Neto, explica
que Monjope é nome de um
riacho e um engenho da fa-
milia, em Pernambuco. O
sogro construiu o solar para
reunir e abrigar objetos de
arte que vinha adquirindo
durante anes: o grande
.•portão da frente, no muro
que dá para a Rua Jardim
Botânico (a casa fica no m?
145, esquina com RuaTasso
Fragoso) foi comprado ao
íconvento de Paraguaçu, na
Bahia.

Os móveis da casa são de
estilos Dom João V e ma-
nuelino. Os azulejos portu-
g-i_e_.es, comprados também
na Bahia, são talvez, segun-
do D. Silvia, a maior rique-
za artística do Solar Monjo-
pe ''pois constam do livro
do J. M. dos Santos Simões
Azulcjariu Portuguesa ti o
Brasil."

A qualificação de "mos-
trengo*' que Lúcio Costa deu
à obra do médico José Ma-
riano Filho foi provocada,
disse D. Silvia, pelos portais
internos que o sogro man-
dou fazer reproduzindo ai-
gumas obras barrocas que
conheceu em suas viagens.
O grande arquiteto desa-
provou a não conservação
do estilo colonial puro.

O industrial José Mariano
Neto afasta desde logo o in-
teresse dos colecionadores
afirmando que todos os ob-
jetos do interior do Solar
Monjope são considerados
-patrimônio da familia, "não
tèm preço e não serão nego-
ciados." Por enquanto fi-
carão guardados em depósi-
to, para onde já começaram
a ser transportadas as pra-
tarias, até decidirem s e
constróem nova casa para
abrigá-los.

Só uma coisa ficou decidi-
da: o industrial vai cons-
truir uma pequena capela,
provavelmente na Gávea,
para abrigar o imenso altar
colonial adquirido pelo pai.
Quanto à venda da chácara
e o solar ele explica que foi
uma decorrência do "pro-
gresso": nos fundos, levan-
taram-se enormes edifícios
tirando a visão da Lagoa.
Além disso, o Monjope ne-
cessita, para boa conser-
vação e serviços, pelo me-
nos de 16 empregados; seu
consumo de eletricidade ul-
trapassa mensalmente a
CrS 1 mil. E os atuais pro-
prietários, sem saber se os
futuros herdeiros matute-
riam as riquezas artísticas
ali encerradas, resolveram
negociar o imóvel agora
com "a Construtora Zein,
que íoi quem chegou mais
perto do preço desejado."

Negócios com. terrenos, na página 19
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Os portais barrocos desagradaram Lúcio Costa

DIWHEiPtO Nik HORA
PAGUE TUDO A VISTA

Se sua preocupação é
dinheiro, esqueça.
Emprestamos na hora
o que você precisar.

r2^a,|ça
I StS (li ik l-tdli.i. hnjniMmint..

COPACABANA
N. S. de Copacabana, 664 - lojd 35
CENTRO
Sete de Setembro, 88 - s/loja 211
MADUREIRA
Carvalho de Sou.a. 237-- 3.' andar
NOVA IGUAÇU
Amaral PeiKOto. 171 - loja 14
NJTERÍU
Aurelino Leal. 24
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Conceição, 188
- o maior acontecimento imobiliário
do Estado do Rio em todos os tempos.

-:\-t

0 ÚNICO
EDIFÍCIO COMERCIAL

COM
GARAGENS
PRIVATIVAS

PARA TODAS
AS UNIDADES

Dos 46.100 m2 ele área global cie
:onstrução,;12.000 m2 íoram reservados

para estacionamento. São mais de
400 vagas para proprietários e

usuários. O Seller Center é um Edifício
auto-suficiente, corn todo o conforto

e comodidade para a pequena, média
e a grande empresa, o profissional

liberal, o autônomo e o comerciante
de qualquer ramo de negócio, Você

chega com o seu carro, estaciona
no próprio Edifício, trabalha, almoça

no restaurante panorâmico do
Edifício e ao final do seu expediente,

retoma o seu carro e vai para
0 seu merecido descanso em casa.
Tudo foi tecnicamente previsto no

Seller Center, o melhor Investimento
Imobiliário que já se ofereceu em

todos os tempos. Aproveite.
E agora ou nunca.

0 MAIS ALTO CONJUNTO
ARQUITETÔNICO
DA CAPITAL COM
32PAVIMENT0S

.. pavimentos de lojas, .i pavimentos
de garagens. _3 pavimentos dc
escritórios. I pavimento com

restaurante panorâmico. I pavimento"RELAX", com salão de repouso, sauna,
duchas, massagens etc... Mais de
100 metros de altura, trinta acima
da altura máxima da Ponte. Duas
frentes. Dois acessos. Pela rua da
Conceição é Rua Moacyr Padilha.

Mármores, madeiras nobres, aluminios,
cristais e concreto aparente

compõem os painéis de acabamento
interno e externo.

CONDIÇÕES:
SINAL: 3.500,00
MENSAL: Financiamento livre

em condições a combinar.
POUPANÇA: 15.000,00
FINANCIAMENTO: 55.000,00
PREÇO TOTAL: Desde 70.000,00
DEPOIS DE PRONTO: 561,00
RENDA FAMILIAR: 2.397,00

0 PRIMEIRO EDIFÍCIO
TECNICAMENTE

PLANEJADO PARA
OPERAR COMO

CENTRO COMERCIAL
Localização no Centro do Centro

da Cidade, com tráfego separado para
pedestres e veículos. Pedestre pela

Rua da Conceição, veículos pela
Rua Moacyr Padilha. Lojas externas
e de galeria moduladas, podendo
formar conjuntos horizontais ou

verticais Triplex, servidos por
escadas rolantes. Escritórios também

modulados, desde salas com banheiros
privativos até conjuntos de salas
ou pavimentos inteiros, com ar

condicionado central, íérvidos por
8 elevadores de alta velocidade

e dispondo de gerador próprio de
reserva. Os escritórios podem ser

entregues com acabamento é decoração
cie livre escolha do comprador.
São escritórios personalizados.

M^\

_»w»- Memorial do Incorporação inscrito
ãs fis. 51, livro ii - auxiliar, em 26-10

sob o tt." 14 na 4a cltcunsciiç-O cio KG I dc Niterói
73.

il^"*^*^^1?^ífeiComercial Integrado de Niterói.

FINANCIAMENTO
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Crédito Imobiliário S.A.
Com itttutsu. (I.i Caderneta de Poupança CODER).

A Caderneta de Poupança do Estado do Km.
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CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO

CONSTRUTORA

VENDAS
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LTDA.

IMOBILIÁRIA LTDA.

Niterói:
Rua Barão do Amazonas, 572-11.
andar Ms.: r2_M)«8! o 722-5789
K'°* „ ,
Rua üo Ouvidor n.° W - 6.° andar

..Tels,: 231-2313 i> 231-2485



Cartas
dos
leitores

JORNAL DO BRASIL
Sobire o l*'iiii (lati

"Encontrando-me em Brasi-
lia no II Encontro de Reitores
promovido pelo Ministério da
Educação c Cultura, fui sur-
preendido pela reportagem so-
bre Pisos dos Ginásios da Edu-
cação Fisica do Fundão Estão
Cedendo, de 4-XI-73. logo em
seguida ampliada a critica no
editorial sobre Erros do Fim-
dão. do dia 8 do corrente.

Cabe uma palavra dc escla-
recimento do reitor que. invés-
tido no carga apenas há dois
meses, mais à vontade se pode
referir ao esforço de outros
cm favor ria instituição:

1. quanto ao aspecto do pia-
nejamento das obras da Cida-
de universitária, por primeiro
focalizado no editorial, o pro-
jeto primitivo foi de todo re-
visto e atualizado, observados
o.s limites impostos pela parte
já edificada e a necessidade
dc harmonia do conjunto,
comportando naturalmente
pontos discutíveis no que con-
cerne a posições tomadas e
orientação adotada, sem falar
dc eventuais inovações técni-
cas porventura surgidas entre
o momento ria elaboração dos
planos c a hora do funciona-
monto;'_'. a execução das vultosas
obras da primeira etapa do
Plano de Obras Prioritárias da
Cidade Universitária foi inega-
velmente boa e conduzida de
modo a assegurar aos órgãos
do Governo o conhecimento
pleno de seu desenvolvimento
no curto prazo de três anos.
Houve e haverá, por certo, na
proporção dos 200 mil metros
quadrados de área construída,
defeitos passíveis de correção
e que estão sendo corrigidos
no ritmo permitido pelas exi-
gencias do serviço público;

3. de referencia ao funciona-
mento. o atual reitor, ao assu-
mir o.s pesados encargos dc
uma grande Universidade em
fase de crescimento acelerado
c adaptação a novas insta-
lações. com todos os ônus da
implantação recente c grariati-
va. disse o seguinte: "o dever
primordial no mandato a ini-
ciar-se será o funcionamento
eficiente da parte já conluida
e a conclusão das obras em
andamento". Claro que tal
enunciado compreende um lar-
go espectro de compromissos,
que têm sido respeitados no
dia-a-dia de trabalho;

4. a Reitoria acolhe e exami-
na. conforme lhe compete, a
critica clc imprensa, assim co-
mo recebe informações pelos
caminhos normais dc todos
aqueles docentes, discentes e
servidores, sempre mais vanta-
josas quando, além dc apontar
defeitos, ponderam sobre as
causas e sugerem providencias.

Compreende-se que falhas
tenham de ocorrer quando na
Cidade Universitária Já se en-
contraiu 11 000 estudantes e a
Implantação, há seis meses
apenas, do Centro de Ciências
Médicas, reuniu mais 2 500 cs-
i.uriantcs tle várias unidades
escolares c de múltiplos cursos
universitários. A própria Esco-
Ia cie Educação Fisica. além
dos alunos nela matriculados,
conta no momento com mais
dc 1600 estudantes de outras
unidades, sediadas na Ilha.
inscritos em programas despor-
tivos, com o auxilio financeiro
do MEC especialmente para
esse fim.

Hélio Fraga, reitor da Uni-
versidade Federal do Kin «le
.lanciro."

Censura íi filmes
"Exatamente quando a

população vê, assustada, a fre-
quência de assaltos a bancos,
a postos de gasolina, a moto-
lista. etc. quase sempre com
vítimas fatais, são exibidos fil-
mes que constituem verdadei-
ros incentivos a essas ativi-
dades criminosas, funcionando
como fonte de know-how a
favor da marginalidade.

Provavelmente o Serviço de
Censura esteja voltado para a
fiscalização de espetáculos cró-
ticos, deixando dc lado outros
aspectos, igualmente importan-
tes.

.losc
Rio."

It. Costa Ferreira

Uma sugestão

Rio, 15 de novembro de 1973

ce Presidente Executivo; M. F. do Nascimento Brito Dirctora-Presidcnte: Condcssj Pertira Carneiro

Diretores:
Bernard da Costa Campos

Otto Iara Resendt

Editor Chefe: Alberto Dines

Caulos

"Com respeito aos assaltos
a bancos, creio deveriam os
bancos recuar as paredes cx-
ternas equlpandò-as então com
janelas ou guichés. pelos quais

os clientes fariam depósitos ou
receberiam cheques. Ninguém
circularia pelo interior da
agência, salvo, naturalmente,
os próprios funcionários.

Aumento de 30'^ sobre os sa*-
lários. face ao risco ainda em
vigor.

Raul .Matos, pntjcnlir.iro civil
— Rio."

O tempo no Brasi]
"Venho saudar com entttsi-

a^mo a iniciativa desse coneci-
tuado jornal em publicar a.s
temperaturas ocorridas em ai-
sumas capitais dc Eílados do
Brasil. Solicito que no local'Temperatura e o Tempo nos
Estados" seja dada preferência
para o.s Estados do Sul. para
a previsão e informação das
temperatura.-, no caso d e
exiguidade de espaço para a
publicação cias previsões de
todo o pais. Isso porque é na
Região Centro-Sul que se veri-
ficam a.s maiores oscilações da
temperatura, c por essa razão
mais interessantes dc serem
conhecidas.

Mário Vlctor Silveira da Sil-
Ta — Rio."

As cartas dos leito-
res será'» publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível c endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados.

Crise da Carne
Reccnsear os rebanhos bovinos é o objeli-

vo tio Governo, surpreendido por nova escassez
ile carne no mercado consumidor. A falta do
produto tem, como primeira conseqüência, a
elevação dos preços, que contagia os similares.
Na esteira da carne de boi. sobem, por via do
mecanismo de mercado, o peixe e a carne tle

galinha. Outra lei que vigora no consumo diz

que os preços tendem sempre a oscilar para cima
c. mesmo quando cessa a causa da alta. não des-
cem depois.

Ü censo do boi pode mostrar a potenciali-
dade dos rebanho.-, mas não será suficiente para
levar a carne aos açougues. 0 levantamento do

quadro da pecuária brasileira será feito no pra-
zo de 20 dias. através do Imposto de Renda, que
convocará as pessoas físicas e jurídicas ligadas
ao processo fie produção, industrialização e co-
mercialização da carne tle boi. para prestar in-
formações em modelo especial. Com base nos
dados, será então desenvolvido iun plano para
normalizar o mercado. O maior efeito que se

pode esperar da iniciativa do Ministério da Fa-
zenda é obrigar os invernistas, apertados pela en-

grenagem do Imposto de Renda, a liberar o boi

para o abale.

Vencida a emergência da escassez, só me-
didas a médio prazo poderão, na verdade, mo-
dificar o panorama do abastecimento dc carne,

que teve este ano desempenho perturbador na

política tle preços realizada pelo Governo. A

perspectiva autorizava it previsão de uni ano nor-
mal. Os preços da carne estavam altos e não fa-
ziam acreditar que houvesse interrupção no pro-
resso. A média de preços, no ano passado, foi
de CrS 50,00 a arroba do boi em pé.

A arroba subiu, no entanto, no começo do
ano. para CrS 70.00. Os preços elevados no
mercado internacional, no ano passado, favore-
ceram a exportação de 180 mil toneladas de car-
nc. Depois de terem subido na éntressafrá, os
preços não baixaram na safra. A situação confi-
gurou-se. desde o começo do ano. cm termos de
escassez. Reduziu-se a quantidades das vendas
de boi. Como medida acantcladora, o Governo
baixou a quota de exportação para 120 mil tu-
ncladas. O produto reapareceu, mas o mercado
mostrava sinais tle instabilidade. A estatística de
consumo acusa crescimento de J0rt, ao ano. mas
a oferta de carne não alcança níveis capazes de
atender à demanda.

A evolução da pecuária brasileira registra
que. na metade ilo decênio passado, era grande
o consumo dc vacas. A diminuição do número
de matrizes iria. como conseqüência imediata.
impossibilitar o crescimento do rebanho. Apesar
da alia de preços em 72 e 7,'í. os criadores de
gado começaram a reter as matrizes, desde o ano
passado, para ampliar rapidamente .-.eus reha-
nhos. Passaram a jogar a médio prazo, tendo
em vista o mercado externo e uma dimensão
maior do mercado interno. Explica-se assim por-
que o abate tle fêmeas, que alcançou a mai.- de
30%, tenha caído para 5%.

Até julho, o preço médio da safra de 73
foi de CrS 65,00 a arroba, mas em setembro a alta
levou a carne para CrS 120.00 a arroba. O (io-
verno redu/.iu a exportação por três anos, fixan-
tio quotas por regiões produtoras, a fim de as-
segurar o abastecimento interno, sem desestimu-
lar as criações. Nos últimos dias, esboçou-sc nova
alta.

Tornava-se necessária a ação governamen-
tal. Os preços altos começam a ameaçar as pos-
sibilidade» da pecuária, porque excedem as co-
tações do mercado internacional. A tendência
altista ameaça retirar o Brasil da exportação de
carne e reduzir o consumo interno. Numa se-

gunda fase, esses dois obstáculos determinariam
a redução dos rebanhos e a involução da pecuá-
ria brasileira.

A carne que está chegando ao mercado pelo
preço de CrS 65,00 provém dos estoques gover-
namentais. As reservas oficiais, no entanto, têm
sentido econômico meramente tático e servem
apenas para ajudar a promover o equilíbrio. A
instabilidade do mercado acentuou-se este ano e,
na perspectiva .econômica da pecuária, teremos
de esperar mais dois ou três, para que a situa-
cão se normalize sem artifícios.

A experiência desaconselha as medidas de
caráter coercitivo, destituídas de sentido eco-
nômico. Há diferentes aspectos a considerar na

questão, quando visla num plano mais amplo,

que abarca o país em processo dc transforma-
ção econômica e social. Mesmo o pequeno pro-
dulor- disperso no espaço interior do país, tem
o sentido do mercado e tem informações sobre
o mercado. Uma vencia fechada, com um cruzei-
ro a mais no preço,'propaga-se em minutos num
grande raio de extensão.

O consumidor mostra também algumas ca-
ràçterísticas que são pontos de referência valio-
sos para compreender-se a situação real. A ele-
vação do nível dc renda determina modificações
no padrão dc consumo. A carne, do poiilo-de-
vista alimentar, representa o que no plano so-
ciai valem os eletrodomésticos. A experiência
comprova que as elevações de preços da carne
fazem cair muito pouco o consumo e, em pouco
tempo, os níveis de compra se restabelecem. A
evolução do mercado alimentar não oferece,
nesse campo, alternativas estimulantes. -A carne
de peixe, de galinha e dc outras criações ainda
não Icm custos que indiizain à mudança dc bá-
bilos alinieiilares. semelhantes aos registrados
nos paises em que a carne bovina é escassa c de
preços elevados.

Entende-se a iniciativa do Ministério da
Fazenda por uma necessidade social, mas não
se podem alimentar ilusões sobre a eficácia das
medidas. A liberação dos estoques para o cou-
sumo. a importação de carne para fazer face it
escassez e mesmo o Levantamento dos rebanhos,
sob a mira do Imposto de Renda, para desento-
car o boi não registrado nas declarações, são de
alcance curto e efeito transitório. Há, no mer-
cado da carne, sobrevivência de formas antiqua-
da.-, que permitem manobras de efeito altista,
nas fases intermediárias e na comercialização.
No entanto, só a pecuária ác escala e a indus-
trialização. com novos métodos de trabalho, per-
íuiliráo o controle governamental efetivo, a par-
th* de tuna pecuária orientada igualmente por
técnica; adequadas de criação, com maior pro-
dutividade. As novas áreas que se abrem à cria-

ção dc rebanhos podem, a médio e longo prazo,
resolver tle uma vez a questão do abasleeiinen-
to interno c inserir o Brasil numa posição de
destaque no mercado internacional, sem a ne-
ccssidatlc dc continuas intervenções no mercado,
sem maior alcance.

Liderança Democrática
Diante do espantoso resultado que obtêm as

viagens empreendidas pelo Secretário de Esta-
do Henry Ki.-.-inger. devem dissolver-se os temo-
res de que os Estados Unidos, e portanto a li-
deranca democrática mundial, estejam, em nome
da conciliação, perdendo terreno frente ao mun-
do socialista. Nenhum líder soviético consegue,
como o Sr. Kissinger. ir a Telaviv e ao Cairo,
e, sobretudo, ir de Moscou a Pequim. O jato do
Secretário de Estado pousa, literalmente, em
qualquer aeroporto. Sua incrível ação diploma-
tica é que está forjando o mundo do presente
e portanto o mundo do futuro também. De um
ponto-de-vista rigorosamente ético não se diria
que é admirável que o Sr. Kissinger, depois th;
introduzir a China nas Nações Unidas, afirme
agora que .-ti existe realmente uma China, da
qual formosa é parte integrante. Do ponto-de-
vista do realismo político, e tendo em vista a
paz mundial, sua ação é inatacável. Maquiavel
suave e bem educado, homem de excepcional
cultura e visão política, o Sr. Kissinger vai co-
locando pontos exatos em todos os ii do mapa
tio poder internacional.

A única afronta que não se poderia fazer
a esse homem dc lão lúcida inteligência é achar
que. em nome de ocos devaneios pacifistas, ima-
ginaria que já fez a paz mundial. Na entrevista
que concedeu em Pequim, um jornalista lhe per-
guntou se não ,era um mito a famosa détente,
já que. durante a crise do Oriente .Médio, os so-
viéticos ameaçaram usar força militar. Respon-
deu Ki-singer que é um mal-entendido confun-
dir détente com acordo. Exatamente porque os

interesses dos dois campos continuam opo.-los e

porque os dois lados possuem tremendos arse-
nais. exatamente por isso. e só por isso. a delcn-
te é válida: não elimina conflitos mas mantém
limpos os canais de comunicação. E' claro, como
disse cm outro momento da entrevista, que am-
bas a.- superpotências sentem, de quando om

quando, a tentação de levar vantagem sobre a
outra. Mas ''perceberão 

que um lado pode sem-

pre igualar o outro em lermos de equipamento
militar." Oriente, portanto, é uni controle de
tentações, uma doincslicação da vontade de po-
der e domínio. A détente não torna as nações
mais virtuosas do que eram. Mas torna-as muito
mais sensatas.

Ao assegurar aos dirigentes chineses que a
amizade sino-americana é feição permanente da
posição norte-americana, quaisquer que sejam
os ventos políticos que soprem em Washington.
Kissinger. indiretamente, sem mencionar a pa-
lavra-tabu de Watergate. fez no país comunis-
ta o elogio da democracia. O regime demoeráti-
co funciona em sua plenitude, assume e honra
todos os seus compromissos, mesmo que esteja
a braços com uma crise política interna.

No cinzento mundo de tcr.nocratas e, orga-
nizadores que ocupam o lugar dos inspirados li-
deres da Segunda Guerra Mundial, a figura do
Sr. Kissinger se destaca com uma vivacidade
singular. Pensador, historiador e homem de
ação clc talvez consiga o que aqueles outros li-
deres náo conseguiram: ganhar a guerra sem
travá-la.
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O tro da fome
Tristao de At-liardo.

Tempos atrás, um surto
de sarampo, de tipo violcn-
to e infeccioso, que pratica-
mente dizimou uma locali-
dade mineira do vale do
Jequitinhonha. revelou, ou
antes, confirmou, a situação
calamitosa, cm matéria clc
saúde c desnutrição, e m
toda aquela vasta região.
Logo cm .seguida, ou pouco
antes, as cifras enumeradas
no documento trágico de 18
altas autoridades cclesiás-
ticas mostravam a mesma
situação por todo o Mordes-
te. E outro documento, tal-
vez ainda mais impressio-
nante, dos bispos do
Ccntro-Oeste (Marginaliza-
ção de um povoi, confir-
mava o impacto do primei-
ro ° acentuava-o. Ainda ou-
tro documento, no mesmo
sentido, e talvez ainda mais
alarmante, pois se refere á
região considerada m a i s
sadia de todo o Brasil: o
Rio Grande do Sul, foi refe-
rido no O Eskido dc São
Paulo de 12 de agosto: "A
Revista da Associação Medi-
ca do Rio Grande do Sul
publicou o resultado d e
uma pesquisa feita pela en-
tidade, revelando que quase
a metade das crianças gau-
chás il milhão em 2 mi-
Ihões 600 mili são desnu-
fcridas (sid. A desnutrição
é responsável pela alta taxa
de mortalidade infantil e
pela evasão escolar: menos
dc 10'.> dos alunos matri-
culados no primeiro ano
atingem a oitava série do
ensino fundamental. A des-
nutrição é causada pela
falta de alimentos, dificul-
dades econômicas c desço-
nhecimento do.s .princípios
dc alimentação balanceada.
Uma criança de q u atro
anos da classe A (isto é,
das camadas ricas da popu-
lação, lembro eu), diz a re-
vista, é em geral, 9.19 cen-
timetros mais alta que uma
da classe B < isto é, das
camadas populares, lembro
eui e seu peso é superior.

Isso significa que, no Es-
tado mais sadio da Federa-
ção, a desnutrição está con-
correndo, fundamentalmcn-
te, para a divisão crês-
cen te de nossa terra em
dois modelos de população:
os tipos biologicamente
superiores e o.s tipos biolo-
Ricamente in f e r i o r e s . E
como estas estatísticas In-
formam, a proporção entre
os exemplares bem nutridos
e sadios e os desnutridos e
enfermiços é praticamente
de õO^ó. Isso na região mais
sadia e rica dc nossa pátria.
Imaginemos então o que
ocorre nas regiões que re-
presentam uma proporção
dc mais de 80ró da nossa
população total.

Aliás, há muito que os
nossos mais ilustres nutrici-
onistas, como um Pwiii Couti-
nho, cm obras rigorosamen-

te cientificas, sem nenhum
bias ideológico ou político,
(cm chegado a idênticas
conclusões.

Há muitos anos, aliás, o
eminente sociólogo Josué dc
Castro, prematuramente fa-
lecido há pouco e afastado
do seu pais pelo terrorismo
cultural, desencadeado cm
64, deu o alarme em sua
obra clássica A Geografia
da Fome e, como dirigente
eventual da FAO come-
cava anos atrás uma alo-
cuçáo. em um congresso da
instituição, com u ma
i m age m impressionante:
"Enquanto metade da hu-
manidade não come, a ou-
tra metade não dorme, com
medo da que não come."

Era, evidentemente, uma
imagem literária forjada
precisamente para impres-
sionar os espíritos e alertar
a s consciências. Baseada,
aliás, em sentença some-
lhanic, lançada cm 1950 por
Lorde Boyd Orr, então pre-
sidente da FAO, que vejo
contestada por outro es-
pecialista no assunto, o ci-
entista Colin Clark, d a
Universidade dc Oxford, em
artigo transcrito no número
de 17 de junho do L'Os$cr-
valore Romano. Diz ele: "A
siltiação da fome (no mun-
do) é muito grave, mas ain-
da não envolve, de nenhum
modo, metade da humani-
dade." E considera "contra-

p r o d u c e n t e " qualquer
exagero, "pois o h o m c m
médio r e a g e * imaginando
que não pode fazer nada."
Penso exatamente o contra-
rio. Justamente porque o
homem médio, isto é, todos
nós suficientemente bem
nutridos, temos a tendência
natural a não pensar nos
desnutridos e a crer que re-
almente as cifras e os alar-
mes são exagerados, é que
é preciso despertar as nos-
sas consciências adormeci-
das para o flagelo que já
chegou a introduzir u m
nome próprio e cientifico
para a moléstia da fome:
kivushrorlcor — ora gras-
sando, dramaticamente, no
coração da África. Nem
creio que essas imagens
sejam exageradas, embora
acredite que a verdade é a
única mestra autêntica das
c o nvicções. Acontece, po-
rém, que a verdade sobre a
fome incomoda os governos
c fere as suscetibilidades
patrióticas c, por isso mes-
mo, são freqüentemente
vedadas ao grande público,
pelas respectivas censuras
políticas. Especialmente nos
paises que se preocupam
exageradamente com a ima-
gem que deles se faça no es-
Irangeiro.

E não tem a mesma cora-
gem de dizer as coisas pelos
seus nomes, como acontece
particularmente na Ingla-
terra c no* Estados Unidos

e cm todos os países onde
existe verdadeira liberdade
de informação. Aliás, esse
eminente cientista inglês,
que subestima o perigo da
fome e critica os que exage-
ram as estatísticas, tam-
bém nesse mesmo artigo
declara que "a população
mundial aumenta com um
ritmo de aproxidamente 2
por cento ao ano", quando
esse ritmo chega, em certas
regiões latino-americanas, a
ultrapassar 3.5 por cento,
sem que a produção de ali-
mentos e especialmente sua
distribuição pelo povo seja
equitativa.

O próprio Clark, aliás,
embora subestimando o fia-
gelo da fome. apela para a
intervenção imediata d o s
governos, como único meio
dc corrigir o desnivclamen-
to desumano entre o.s bem
nutridos e o.s desnutridos,
em conseqüência de fatores
políticos e sociais. "Se é ver-
dade que a s dlsponibili-
dades de alimentos nos pai-
ses da África, na media, são
superiores ao minimo
necessário, também é ver-
dade que tima Iníqua distri-
bulcão dos rendimentos
acaba por deixar uma gran-
de parte da população à
margem da fome." E cita o
caso do sistema dc castas,
na Índia, que 'significa que
muitos milhões de pessoas
estão condenadas a uma
existência dc discriminação
c á impossibilidade de pro-
gresso econômico."

Entre nós, a situação ain-
da é mais grave, pois nào
se trata da existência, nos
costumes — embora não
mais nas leis — de um sis-
tema -de "intocáveis", à
margem cia sociedade e da
satisfação das suas mais ele-
mentares exigências de so-
brevivència. Entre nós está
ocorrendo exatamente o

. mesmo, j u s t a m ente na
medida em que cresce a es-
trutura industrial e ur-
banistica, mas dentro de
uma estrutura social d c
tipo nitidamente feudal.
Acredito que o progresso
tecnológico esteja em con-
dições de equilibrar o au-
mento mundial das popula-
ções. Mas para isso é pre-
ciso reagir contra o sistema
feudal que entre nós corres-
ponde, analogicamente, ao
sistema de castas, na índia,
ou ao sistema tribalistico,
na África, onde o flagelo da
fome é, neste momento, um
pesadelo mundial. Como é
preciso que a.s verdades do
desnutricionismo crônico dl
maioria de nossa população
sejam ditas livremente, pois
não sáo as obras faraônicas,
nem mesmo os esforços da
desanalfabetização, que vão
nutrir os famintos c vestir
o.s nus, não apenas pirande-
licamente.
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Lí7o Lee
A aíris do cinema mudo que contra-

cenou com Rodolfo Valentino no filme
Sangue e Areia, morreu ontem, aos 66
anos, em um hospital áe Nova Iorque,
¦vitimada por moléstia cardíaca.

O primeiro papel importante üe Lua
Lee foi em Homem e Mulher, de Cecil B.
de Mille, rodado evi 1919. Anteriormente,
trabalhou em teatro, tendo estreado aos
13 anos num papel infantil. Casada tres
vezes c três vezes divorciada, Lila Lee
retirou-se do cinema depois de seu pri-
meiro casamento com James Ktrkwooa,
só retornando na década de 30.

Moacir Sredcr Bastos
Presidente da Sociedade dc Homens de Lc-

trás do Brasil, inaugura hoje às lOh, na

Estrada Rio-Sáo Paulo, o campus universi-

tário Afonso Celso que. com piscina olímpica

e quadras para diversos esportes, será "o pri-
meiro campus aberto à comunidade."

_ A universidade deve ser uma extensão

da comunidade, para o exercicio pleno do la-

zer cle todos os seus membros.
Carioca, 60 anos, Moacir Bastos dirige

atualmente um complexo de escolas, colégio

e faculdade em Campo Grande, mas nunca se

esquece da primeira aula que deu, quando nao

tinha terminado ainda o curso primário. Tor-

cedor do América e ex-campeão brasileiro de

tênis de mesa. Moacir Bastos é presidente do

Instituto Campograndense dc Cultura.

Zeldi A her man
Nos pontos dc seus tapetes, Zeldi Akerman

prende a natureza recriada: um mundo de

^eres híbridos, vegetais-animais. Ê isto que
ela mostra nas 15 peças que formam sua oi-

tava exposição — e segunda individual — na

Galeria Grupo B, em Botafogo, a partir do

próximo dia 21.
Aos 28 anos, solteira, com o curso com-

pleto de pintura na Escola de Belas-Artes e

um ano e meio cle especialização em pintura,
em Paris, Zeldi Akerman busca inspiração em

lugares como o Jardim Botânico. Em meio ã

tranqüilidade, seus trabalhos são concebidos
visando "a beleza, o lirismo."

Depois de pesquisar e muito observar, ela

faz desenhos a lápis-de-cor, e neles é bem

capaz de perder um més, antes de transpor-

tá-los para a tela. Então, com lãs coloridas,

em contrastes sem choques e em ponto unifor-
me, borda sua interpretação dc um beija-flor
ou sua visão geometrizada dc águas ou vitó-

rías-régias.
— Minha arte não e dramática, muito

menos pessimista. Quero chegar ao belo, sem

passar pelo bonitinho.
Entre uma obra c outra, Zeldi, carioca,

nascida cm Copacabana e moradora de La-
ranjeiras por muitos anos, faz jardinagem,
sentindo em suas mãos a vida que passará
à tela.

Zitehhami de Oliva
Acaba de assumir o cargo

de diretor do Banco Econò-
mico S.A., depois de ocupar
várias funções de assessora-
mento à alta direção do
grupo, tendo desempanhado
por 10 anos a chefia da
Divisão de Relações e
Comunicações. Membro da
Academia de Letras da
Bahia, além de professor da
Universidade Federal d o
mesmo Estado, Zitelmann é
um homem de hábitos sim-
pies que se dedica Integral-
mente ao trabalho e à
familia. Aos 49 anos, ele foi
um dos fundadores do Jor-
nal da Bahia.

Elisubeth Taylor

Hospitalizada desde
sexta-feira passada para"um exame de rotina", a
atriz deverá receber alta
neste fim de semana. Um
porta-voz da United Artists
desmentiu os rumores de
que Liz estaria sofrendo de
"violentas dores no ab-
dômen", embora a casa de
saúde tenha evitado falar
a respeito.

Manuel Fagundes
Murta

Com 38 anos de idade e
14 de jornalismo, será em-
possado na próxima sema-
na como presidente do Cen-
tro dos Cronistas Políticos
e Parlamentares de Minas
(Cepo), após uma eleição
por aclamação, sem pre-
cedentes na história da en-
tidade. Repórter do Estado
de Minas desde 1959,
Fagundes Murta criou e
mantém a coluna Jornal do
Funcionário, além dc fazer
cobertura n a Assembléia
com a preocupação per-
manente de denunciar os
panamás.

Mineiro de Cachoeira do
Campo, distrito ouro-pre-
tano onde muitas personali-
dades do Estado viveram
como internos no Colégio
Dom Bosco. não perdeu na
Capital o antigo costume de
ir para a cama às 21 horas
c acordar às 4h30m para
alimentar seus passarinhos.
Essa disciplina, apreciada
particularmente pela fami-
lia (mulher e três filhos),
permitiu sua volta aos es-
tudos (forma-se em Direito
no próximo ano) e garante
uma boa disposição para as
pescarias do fim de sema-
na, outro hábito trazido do
interior.

Sarampo devasta tribo no Xingu
Tei.foto jb Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal

Hóspedes da cidade

Erili Hellcman — Pre-
sidente e diretor-geral da
Fritala International, e m
Hélsinqui Finlândia. Acha-
sc no Hotel Nacional Rio.

Tadayori Suzuki — Dire-
tor da Toyota, em Tóquio,
está no Hotel Riviera.

Gilberto Chaves Azevedo
_ Magistrado do Tribunal
dc Justiça do Espirito San-
to, encontra-se no Hotel
Ambassador.

Hans KienhocCer — En-
genheiro e m Koeppinfen,
na Alemanha, é hóspede do
Plaza Copacabana Hotel.

Franco Francardi — Dl-
retor da Zenith Viagens,
em Buenos Aires, acha-se
no Hotel Serrador.

Eugene Butner — Profes-
sor de Física em Antuérpia,
na Bélgica, encontra-se no
Grande Hotel São Francis-
co.

Harris O. Karin — lndus-
trial em Johannesburg,
África do Sul, está no Hotel
Nacional Rio.

Dick van Dcursen —
Construtor em Amsterdã,
Holanda, hospeda-se no Ho-
tel Serrador.

Jarl B. Ijnbiom — Exe-
cutivo em Dem Perstop. Sue-
cia, encontra-se no Hotel
Nacional Rio.

^pj^^i^L^^gM .'£!&>'£ -?;V^ ¦>¦¦#(¦¦ ^'' TPiisí^^Bi"'" 
''*-'í- ¦'¦'¦ ~'y¦!¦" '¦•¦'.i-'-''-'S"«^^^Be****-1-

WÊÈÊÊÈÊÈk

i

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ -- IAPAR

Organização de pesquisa agrícola em fase de implantação, com

sede em Londrina (PR), está admitindo:

TÉCNICOS AGRÍCOLAS
Requisito mínimo: titulo de Técnico Agrícola de escolas reconhecidas.

N.° de vagas, até 10 (dez).

Salário base: Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Inscrições- os interessados deverão entrar em contato com o IAPAR

na Avenida Rio de Janeiro, 675 - Caixa Postal 3331 ou pelos tele-

fones 0432-22-4545 e 0432-23-3000 Londrina - PR.

Horário: de 2.° a 6a das 9:00 às 17:00 horas - Sábado das 9:00 às

11:00 horas.

Prazo* as inscrições serão aceitas até dia 20 de novembro de 1973.

Provas: as provas serão realizadas dia 24 de novembro às 8:00 horas,

na sede do IAPAR, sendo indispensável apresentação da cédula de

identidade. (P

Estirados e mal nutridos, os tuxucarramãe estão morrendo no Bananal

Antropóloga acha
grupo desconhecido

Brasília (Sucursal) — A Funai anun-
ciou que coube a uma mulher, a antro-
póloga Valéria Parise. a chefia cle uma
expedição que descobriu e pacificou a úl-
Uma tribo arredia do Maranhão, a dos
indios guajás, na região do rio Turi, a
oito clias de viagem de barco a partir da
BR-316.

A descoberta foi quase acidental: a
antropóloga encontrava-se numa aldeia
guajajara estudando * seus costumes
quando um grupo guajá foi visto por per-
to. A equipe seguiu e sc aproximou dos
indios, descobrindo que há 20 aldeamen-
tos da tribo, todos até então desconhe-
cidos.
NÔMADES

No trabalho dc aproximação para
contato amistoso, a expedição chefiada
por Valéria Parise verificou que o grupo
se deslocava para a região do Alto Turi.
Ali foram estabelecidos os primeiros en-
tendimentos e os índios não se mostra-
ram hostis.

A equipe era composta, além da an-
tropóloga, pelos técnicos indigenistas
Jairo Patusco e José Carlos Meireles e in-
tegrada por mateiros e indios guajajaras,
que ajudaram na decifração da lingua
guajá. No local do primeiro contato, a
equipe construiu dois barracos que, sc-
gundo a Funai, "servirão para uma fu-
tura base de apoio." Os guajás contata-
dos informaram que há outros índios da
mesmo tribo espalhados entre os cocais
do Alto Caru c do rio Pindaré, regiões
cle difícil acesso.

O relato da antropóloga Valéria Pa-
rise à Funai revela que o estacio de saú-
de dos guajás pode ser considerado sa-
tisfatório. Apenas um dos índios estava
com uma infecção nas costas; mas com
o curativo, ficou bom em três dias.

A antropóloga examinou também al-
guns costumes dos guajás, informando
que não apresentam "deformações tug-
mentárias, furos, cortes nos dentes e a
única ornamentação é composta de bra-
celetes e pulseiras nos homens, para
proteção no tiro com arco."

Os guajás são nômades e moram
temporariamente em tapirls (habitações
precárias); seguem roteiros determina-
dos pelas estações e pela vegetação, an-
dando de cocai em cocai, e sua alimenta-
ção se baseia principalmente no aprovei-
tamento do coco do babaçu, caça, coleta
e pesca. Dividem-se em grupos pequenos,
de 10 a 20 indivíduos e às vezes se en-
contram ''para fins determinados, como
troca dc mulheres, caça coletiva, fracio-
nando-se logo depois."

TexLo de Meireles
defende integração

A Funai divulgou ontem um

artigo escrito pelo sertanista Fran-

cisco Meireles pouco antes de sua

morte, há cerca dc ires meses, em

que o pacificador dos xavantes
afirma não existir "o dilema entre
isolamento ou integração do índio,

já que a fronteira da civilização
acabará por avançar irresistível-
mente sobre ele."

O artigo fora redigido para o

livro Índios Brasileiros e nele o

sertanista conclui que a solução do

problema do índio "está na inte-

gração não só do indígena, ma.s de

toda a população pobre do interior
brasileiro ao processo de desenvol-
vimento."

RESISTÊNCIA

"O que liquida o Índio" —

afirma Meireles no, artigo - "c a

falta cle assistência, quer dizer, é

náo lhe darmos condições dc com-

petição c resistência às novas for-,

mas dc vida que lhe são apresen-
tadas. E' verdade que o índio nào

tem resistência a determinadas
moléstias, da mesma maneira que
não temos resistência a um tipo

novo dc vírus da gripe."
"A solução" — prossegue —

"não é isolá-lo, porque as formas
de penetração da civilização, até
nos mais recônditos sítios da sei-
va, estão extraordinariamente de-
senvolvldas. O que sc deve fazer c

vacinar os índios, dando-lhes con-
dições de resistência às doenças
com as quais eles terão, mais cedo
ou mais tarde, de entrar em con-
tato."

Telefone para 222-2316 e íaçâ uma

assinatura do JORNAL DO BRASIL

Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal
e São Paulo (Enviados especiais e Sucursal)
_ Quatro mortos, 20 doentes em perigo de
vida e 70 internados são o resultado do surto
de sarampo que atingiu os índios txucarra-
mãe numa das mais graves ocorrências da
doença no Parque Nacional do Xingu, agora
cortado pela BR-080.

O Hospital do índio, em Santa Isabel do
Morro, no Araguaia, não tem mais como aço-
modar os pacientes - que chegam em aviões
da FAB — porque possui apenas 23 leitos e
teve que recorrer às salas de cirurgia, parto
e até à rouparia. Ainda hoje deverão ser trans-
portados mais 30 índios do parque.

CONTAMINAÇÃO

O médico José Américo Lusimar, cearem-
se de 27 anos e diretor do Hospital, revelou
que o quadro clínico dos índios é grave e a
situação se torna pior em virtude da falta de
recursos.

O sertanista Sidnei Possuielo, responsa-
vel pelo Posto de Piarussu, na faixa Norte do
Parque, explicou que o grupo de txucarramae
liderados por Krumari não aceitou a transfe-
rência para as proximidades do Posto de Pia-
russu quando a região foi cortada pela BR-OdO
(Xavantina--Cachimbo). Com a justificativa
de que a transferência us privaria dc suas ter-
ras cada vez menores, o grupo resistiu e nao
acompanhou o resto da tribo, chefiada por Ra-

- oni. E foi justamente o grupo dissidente que
pegou o sarampo.

Os txucarramae liderados por Krumari se
encontram na confluência do rio Janna com
o Xingu, a uns 60 quilômetros da Xavanti-
na—Cachimbo. O sertanista Sidnei Possuielo
confirmou que os deslocamentos dos índios ate
as proximidades da estrada acarretaram, me-
vitavelmente, a contaminação.

Embora a direção do Hospital do índio c
a FAB dêem assistência e transporte sem m-
terrupeão, todos os recursos médicos foram
esgotados.

SEM DEFESA
— Estamos sem antibióticos e precisando

urgentemente cle polivitamínicos, antitenm-
cos e analgésicos, além cle muita roupa. Os
indios que estão chegando apresentam sa-
rampo com broncopneumonia, e um grande
estado de desnutrição - disse o medico José
Américo.

Acrescentou que o civilizado não pode
sequer avaliar o que seja uma virose numa
tribo Embora forte fisicamente, museuloso
e atlético, o índio não dispõe de anticorpos
_ defesas naturais'do organismo — contra
doenças dessa natureza. Uma tribo inteira
pode acabar de uma hora para outia se nao
houver socorro médico com urgência.

A rouparia, sala de parto, enfermaria
e até a cozinha não foram sulicientes para
abrigar todos e por isso a direção do hospital
não pode evitar o contato de alguns cornou-
tros doentes, atingidos por malária e tuber-
culose. Houve dois casos de vancela.

MORTE INANE

A BR-080, que liga Xavantina a Cachim-
bo reduziu consideravelmente a area cio
Parque Nacional do Xingu e expôs vários
grupos indígenas a contatos com civilizados
üe consequentemente, doenças A rodovia
já apresenta transito relativamente acentua-
do principalmente de caminhões procedeu-
tes de São Paulo c Goiânia.

Existe um surto de sarampo às margens
da estrada, localizado entre um grupo cle re-
íantes que se instalam cm busca cc emp e-

o*o segundo constatou pessoalmente o seita-
nista Sidnei Possuielo em viagem que fez ao
local.

Há 15 dias, o Posto de Piarussu comum-
emi este surto à direção da Funai, que en-
viou uma equipe medica cle Brasília e isolou
a área ao mesmo tempo em que aplicava
uma dose de gamagíobulina em 30 contami-
nados garantindo que não h»^ mau I»o-
blemas Dez dias depois o surto recrudesceu.
_ desta vez de forma bem mais grave —
atingindo praticamente toda a tribo do gru-
po cle Krumari, uns 115 índios.

O estado dc desnutrição de alguns deles
é alarmante, como comprova o triste caso üe
uma índia que pediu um copo de leite, be-
bcu-o demoradamente e depois de esboçai um
meio sorriso, morreu.

Em Santa Isabel do Morro já existem mui-
tos índios aculturados. sobretudo carajás,
uíles esta aculturação se traduz cm grande
número de alcoólatras, viciados, mdolentes e

gas constantes com tiroteios. O nudeose
encontra na margem direita do no Araguam
— cuias águas, nesta época, a começai am
a subi? - e quase em frente ao município
dn São Félix do Araguaia, na outra margem,
íduto de tui-ismo esafaris, onde é grande o
número de civilizados.

O quadro do Hospital do to«Uo é mela^
eólico" os txucarramae, moles e febns, estão
espcüliados pelo chão, deitados em lenços,
?or cima de mesas, assistidos por uma med -

ca quatro atendentes e quatro serventes
além do Dr. José Américo, que procura dis-
SiSir alguns doentes por casas de amigos.
Em sua Própria casa. um modes^ casebre
já está o chefe Krumari estirado numa íede.

Para quem conheceu os txucarramae
antes - altos, cabelos longos, orgulhosos, se-
Ses incon estes daquelas matas xmgua-
nas com forte c definidos traços culturais -

o panorama em Santa Isabel do Morro e
desanimado! e, sobretudo, bem triste. O que
SS atual epidemia dificilmente reabi-
litará a altivez sadia da tribo.

Em São Paulo vários epidemiologistas se
manifestaram contrários à aplicação deiva-
emas anti-sarampo aos índios doPaicut Xm
mi porque o medicamento poderá causa, aa
S; a Sus organismos. A solução e um afãs-
tamento dos doentes ate a cura.

A Secretaria de Saúde paulista revelou
psKi* capacitada a atender um possível pe-

1 fo do Sistério da Saúde para enviar me--
dSamentos ao Xingu e auxiliar os médicos
que ali trabalham.
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URSS constrói míssil naval
com alcance cie até 640 km
Washington (AP-AFP-JB)

— A União Soviética está
aperfeiçoando um novo fo-
guete naval capaz de atingir
navios até a 640 quilòme-
tros de distancia, mesmo
que estes realizem mano-
bras dc evasão, revelaram
os serviços de informação
norte-americanos.

Segundo as fontes, os so-
viéticos reiniciaram reccn-
temente os testes do fogue-
te, após um inexplicável in-
tervalo de sete meses. Os

analistas acreditam que
dentro de um ano o foguete
estará pronto para ser ins-
talado em navios soviéticos.
USO

O novo foguete, denomi-
nado SSNX-13, será usado
cm combinação com os sa-
télites artificiais. A infor-
mação sobre a localização,
rumo c velocidade seria
transmitida às naves dota-
das com o novo foguete, que
então disparariam na dire-
cão dos navios inimigos.

Uma fonte militar lem-
brou que a União Soviética
possui, pelo menos, cinco
tipos de foguete mar-mar,
a bordo de seus navios. Por
outro lado, afirmou, a Mari-
nha norte-americana só se
encontra, no momento, a
nível d e experimentação
com o foguete Harpoon, que
poderá atingir seu objetivo
a 120 quilômetros de distan-
cia. Ele é governado por
meio de radar e conta com
gigantesca carga explosiva.

..•f^COMFANHIA SIDERORGICA NACIONAL
^^—^í1 Lniprejd da •sccnornrdmisU vinculada 40 MiRistêfto da Indoitri* e do Comercia

BONIFICAÇÃO - ENTREGA DE TÍTULOS

AVISO

Solicitamos íos Srs. Acionistas, possuidores de ações "Ao Portador" e c\ve ainda nao receberam «
bonificações de 25% concedida pela 46a. AGE de 18/04/73, a fineza de comparecerem até o dia 23 de
novembro de 1973 ao Departamento de Ações da C .S.N., sito à Avenida Rio Branco, 156 — 2a. S/Loja
Sflla 331 (Edifício Av. Central), munidos dos respectivos títulos a fim de regularizarem o recebimento
da referida bonificação.

2. Esclarecemos, cutrossim, que o não atcndinienio da presente solicitação dentro do prazo acima
importará na emissão ex-ofício de um título novo para cada um possuído, aglutinando fl Companhia em
ações Preferenciais Ciasse "6", 

para fins de venda na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a soma das
frações dçcztientes da impossibilidade de não possuírem os acionistas titulares quantidades de ações que
permitam beneficiá-las de forma exata conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária dc 18 de
abri! de 1973. A Companhia informa, ainda, que o produto líquido da venda daa ações aglutinadas será
creditado na conta "RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAt" para futura utilização ern «umcntoi de capital.

3, O comparecimento, portanto, dos possuidores de ações "Ao Portador" qu* ainda não pediram
a bonificação de 25% concedida pela referida AGE, se torna indispensável porque em muitos casos
haverá perda de frações em benefício daquela aglutinação como se demonstra: "quem 

possua dois ou
mais títulos de 5, 10, 15, 25 e 45 ações p. ex. receberá, se esses títulos não forem aglutinados dentro
daquele prazo, respectivamente, 1 -f- 2 -f- 3 4- 6 -f 11 — * 23 ações de bonificação. Caso, enfetanto, a
aglutinação haja sido feita antes do término do prazo, receberá mais duas ações, como se vé: 5 4- 10 -}-

15 -!- 25 -t- 45 — 25 «som d« bonificação. (100 X 25% — 25 ações).

i. Informamos, finalmente, face á: providências decorrentes deste AVISO, que entre os dias 19
i 23 de novembro ínciusive, ficará suspenso o recebimento de tíiulos "Ao Portador" para fins da Bonificação.

Rio de .hneiro, 13 de novembro dt 1973

(«| PLÍNIO CANTANHEDE
Diretor Tesoureiro

Governo ameaça
na França punir
os grevistas

Paris (UPI-JB) — O Governo da França amea-
çou, ontem, punir com rigor os comerciantes que ia-
zem greve e não cumprem as determinações ofi-
ciais de combate ã inflação. Só jornaleiros e empre-
gados em farmácia não deram apoio à paralisa-
ção geral das atividades comerciais, marcada para
hoje em toda a França.

O Presidente Georges Pompidou encarregou o
Ministro da Agricultura, Jacques Chirac, de pro-
curar um entendimento com fazendeiros, sitiantes,
atacadistas e varejistas. Chirac, porém, advertiu
que não abrirá o diálogo, caso se verifique hoje a
greve geral ou prossigam as paralisações parciais.

LEI & LEI

Após reunião semanal do Ministério francês, o
porta-voz do Governo, Jean-Philippe Lecat, acusou
os comerciantes de sabotarem os esforços anti-in-
flacionários e afirmou que eles poderão ser leva-
dos à Justiça, "porque a lei foi feita para ser cum-
prida."

Os problemas começaram há 11 dias, quando as
autoridades ordenaram o controle dos lucros dos
açougueiros e vendedores de frutas e legumes. Es-
tes últimos cessaram suas atividades e os produtos
passaram a deteriorar nos frigorificos.

PLANO JUSTO

Açougueiros e quitandeiros foram avisados de-
pois que o Ministro das Finanças, Valéry Giscard
d'Estaing acusou que, apesar dos apelos do Governo
contra a inflação, os preços dos alimentos haviam
subido 1,3% em setembro.

O órgão nacional dos varejistas acha que a so-
lução do impasse comércio-Governo é o estabeleci-
mento de um "verdadeiro plano anti-inflacioná-
rio que possa garantir justa compensação para o
trabalho de todos os interessados, quaisquer que se-
jam as circunstancias."

Alarmado com a extensão da crise, o povo fran-
cês aumentou as reservas domésticas nos últimos
dias, sobretudo de produtos frescos e dc carne. A
greve parará desde postos de gasolina e restauran-
tes até boutiques e barbearias.

Franceses
buscam navio
misterioso

Londres (AFP-JB) — A
Marinha francesa está ten-
tanto localizar no golfo de
Leon, no Mediterrâneo, um
misterioso submarino que
se encontraria em dificul-
dades. A principio pensou-
se que o submersivel fosse
inglês, mas um porta-voz
britânico desmentiu a hipó-
tese afirmando que a úni-
ca unidade inglesa que se
encontra na área "navega
normalmente."

As buscas prosseguem di-
rígidas da base de Toulon.
O primeiro e único contato
Íoi estabelecido com um na-
vio francês na manhã de
ontem. As Marinhas d a
França, Estados Unidos, In-
glaterra, Itália e Holanda
real izaram recentemente
manobras no golfo de Leon.

Moscou acha
que Sartre é
anticomunista

Moscou (UPI-JB) — O es-
critor francês Jean Paul
Sartre foi ontem considera-
do "um anticomunista" pelo
sindicato de escritores da
União Soviética, num artigo
publicado no semanário Li-
lüvaturnaya Gazeta, órgão
da entidade.

"Não importa quantas ve-
zes Sartre se declarou mar-
xista nas últimas décadas.
O certo é que ele nunca o
íoi", afirma o jornal, que
lembra o fato de o escritor
francês ter condenado a in-
vasão soviética na Tchc-
co-Eslováquia, cm agosto dc
1969.

Brandt tem plano
para acelerar a
unificação da CEE

Estrasburgo, Fria taça
(UPI-JB) — O Chanceler
da República Federal da
Alemanha (RFA), Willy
Brandt, apresentou ao Par-
lamento d a Convunidade
Econômica Européia (CEE)
um plano de seis pontos pa-
ra acelerar a cooperação
politico-econômica dos nove
paises, que integram o or-
ganismo."A unificação da CEE não
pode mais ser mais adiada"
— declarou Brandt, o pri-
meiro Chefe de Estado que
discursa perante o Parla-
mento de Estrasburgo."Permitam-me afirmar algo
que não disse há alguns
anos: podemos construir e
construiremos a Europa
unida. A RFA está convicta
disso."
OS SEIS PONTOS

Eis o plano de Brandt:
1) reformulação, até o

fim do ano, das posições fi-
nanceiras e monetárias da
CEE;

2) papel mais amplo c de-
finido do Parlamento euro-
peu, para ele traçar politi-
cas comuns;

3) aumento da solidarie-
dade européia, ainda neste
ano, no que se refere à paz
e à estabilidade no Oriente
Médio;

4) definição mais precisa
das relações com os EUA e
da cooperação com a URSS
e 0'ttras nações da Europa
Or tentai;

Gj realização de reuniões
de cúpula regulares entre os
membros da CEE;

6) adoção dc uma politica
energética única para as
nove nações da conumida-
de.

PONTOS-DE-VISTA
"Não podemos nos dar ao

luxo de sustentar pontos-
de-vista conflitantes a res-
peito das bases e mesmo dos
pormenores da politica
energética." — concluiu o
Chanceler da RFA.

Heiiiemaim desiste de
candidatar-se de novo

Bonn (AP-JB) — O Presi-
ciente da Alemanha Ociden-
tal, Gustav Heinemann, re-
ctiàou a proposta do Comitê
Executivo do Partido Social
Democrata para que apre-
sentasse sua candidatura à
reeleição. O dirigente de 74
anos, eleito por cinco anos
em março dc 1969, é o pri-
meiro democrata social a
ocupar o cargo depois da
guerra.

A Presidência, na Alemã-

nha, é um cargo essencial-
mente protocolar. A decisão
de Heinemann foi precedi-
da de versões de que nas
últimas semanas ele se te-
ria reunido com o Chanceler
Willy Brandt e outros diri-
gentes partidários, que in-
sistiram para que se candi-
datasse. Walter Scheel, Vi-
cc-Chanceler c Ministro das
Relações Exteriores, poderia
ser o substituto de Heine-
mann.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PORTARIA N.° 313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1973

O Ministro do Estado da Fazenda no uso das

suas atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos

334 e 363 do Regulamento do imposto sobre a Renda,

e considerando as disposições da Lei n.° 4.729, de

14 de julho de 1965, do Decreto-lei n.° 1.060, de

21 de outubro de 1969,

RESOLVE

I — As pessoas físicas ou jurídicas, contri-
buintes do imposto sobre a renda, que invernarem,
criarem, abaterem ou comercializarem por qualquer
forma, gado bovino, leiteiro ou de corte, deverão pre-
encher o modelo anexo à Portaria n.° 270, de 19 de
outubro de 1973, referente ao movimento de 1.° de ja-
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03 AGENTE RECEPTOR PARA USO DA REPARTIÇÃO

\\^[ ARQUIVAMENTO

01 / fll] CARIMBO PADRONIZADO DO CGC (P. JURÍDICA)
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IDENTIFICAÇÃO - CPF (P. FÍSICA)

[?[.] Ne DE INSCRIÇÃO CONTR.

NOME COMPLETO DO DECLARANTE

05 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL
NOME 00 IMÓVEL

m MUNICÍPIO Br m IMÓVEL: D
PRÓPRIO

D
ARRENDADO

m ARRENDAMENTO:
CRJ

06 GADO BOVINO .QUANTIDADES. .(UNIDADE^=CABEÇA)

ESPECIFICAÇÃO

w

m

A t/,|JU MENOS DE I ANO

IDE 1 A 2 ANOSm DE 2 A 3 ANOS

•QQmais DE 3 ANOS

B «[J] MENOS DE 1 ANO

uiHOÇÍL 1 A 2 ANOS

* "W MENOS DE I ANO

I FTlDE-' A 2 ANÒS~
° 

g] DE 2 A 3 ANOT

5 30 MAIS DE 3 ANOS
B "3] MENOS DE t ANO

Ul ffíil DE 1 A 2 ANOS
* 

EQ DE 2 A 3 ANOS

u. [jjfl MAIS DE 3 ANOS

ESTOOUE

31/12/72 COMPRAS HtlISIIilllCIl!

33JTOTAIS

ENTRADAS

2 03 PE 2 A 3 ANOS  2ZZZZIZZZZZ
n pj/ü MAIS DE 3 ANOS (1M1J
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ptl COMPRAS EFETUADAS

NOME DO VENDEDOR (FORNECEDOR)

CRIAS

S A I D A S

MORTES IlUSfUlICIU VENDAS

¦ESTOOUE

31/10/73

35| T 0 T A I Si

CPF OU CGC
N.° DE CABEÇAS

MACHO FÊMEA
VALOR EM CR*

neiro a 31 de outubro de 1973, a partir do estoque
existente em 31 de dezembro de 1972.

II — Os dados referidos no item anterior
servirão de base para revisão da declaração de ren-
dimentos do exercício de 1973, ano-base de 1972,
devendo os modelos ser apresentados às repartições
da Secretaria da Receita Federal da jurisdição dos
contribuintes até 19 de dezembro de 1973.

III — O não cumprimento do disposto nos
itens anteriores importará na instauração de processo"ex-officio" com arbitramento dos rendimentos tribu-
laveis, aplicando-se multas nos termos do artigo 21
do Decreto-lei n.° 401, de 30 de dezembro de 1968,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

(a.) Antônio Delfim Netto (P

O8GAD0 BOVINOm 1973 — OPERAÇÕES REALIZADAS

VENDAS EFETUADAS
NOME DO COMPRADOR

CPF OU CGC
¦N.«. DE CABEÇAS

MACHO FÊMEA
VALOR EM CR$

09

RQ FUNRURAL
CR$

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS PAGOS OU DEVIDOS EM 1973
ICM
CRS

prõcÃi

MODELO APROVAOO PELA PORTARIA MINISTERIAL 270/73

EDATA
A PRESENTE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS (ANEXO 3) E A EXPRESSÃO DA VERDADE

lf} ASSINATURA DO DECLARANTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO CONTADOR ; C R C N." ll-j N." DE INSCRIÇÃO NO
'"¦"CPF:

C0N1R

,NSTRUCÕES PARA PREENCHIMENTO

QUEM PREENCHERÁ O
ANEXO 3-PECUÁRIA

1. A Declaração de Rendimen-
tos Anexo 3 - PECUÁRIA, deverá
ser preenchida pelos-contribuintes,
¦pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
as empresas individuais, que:

1.1 Criarem, invernarem ou por
qualquer forma comercializarem gado
vacum, leiteiro ou de corte;

1.2 Dedicarem-se ao abate, à fri-

gorificação de carnes ou à comerciali -

zação de gado vacum em pé;

2. As pessoas físicas apresenta-
rão este Anexo 3 juntamente com o
formulário de Declaração de Rendi-
mentos — Modelo A e seus anexos,
quando exercerem as atividades men-
cionadas nos subitens 1.1 e/ou 1.2.

3. As pessoas jurídicas, inclusi-
ve as empresas individuais, quando
exercerem as atividades mencionadas
nos subitens 1.1 e/ou 1.2, acima,
apresentarão este formulário (Anexo
3 — Pecuária) juntamente com a de-
claracão de rendimentos.

QUADROS 01, 02, 04 e 05

Preencha um formulário pa-
ra cada imóvel rural ou estabeleci-
mento. Em todos eles forneça os da-
dos de identificação, do contribuinte
e do imóvel ou estabelecimento,

quais sejam, nome completo do de-
clarante, nP de inscrição e de contro-
le do C.P.F. ou carimbo padronizado
do CGC (no caso de pessoa jurídica),
e a identificação e localização do imó-
vei, mencionando o valor do arrenda-
mento quando for o caso.

QUADRO 06:

No quadro 06, as colunas
"Transferências" serão utilizadas, pa-
ra a movimentação de gado entre
imóveis rurais ou estabelecimentos do
mesmo proprietário ou a ele arrenda-
dos.

Somente poderão ser con-
sideradas como perdas por morte,
aquelas em que não ocorrer o apro-
veitamento econômico da rès.

Na especificação do gado
de leite serão consignados os machos

OBSERVAÇÕES: PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE.

(itens 25 a 28) destinados ou reserva-
dos à reprodução.

QUADRO 07

O quadro 07 deverá ser
utilizado apenas para as compras de

gado em pé, feitas em 1973, infor-
mando o total comprado (nP de cabe-

ças e valor) de cada fornecedor

(nome, C.P.F. ou C.G.C).

QUADRO 08

No quadro 08 deverão ser
discriminadas, por comprador, as ven-
das de gado em pé, ocorridas em
1973.

O abate de gado para ven-
da como carne ou para industrializa-

ção será indicado pelo total do ano
de 1973, fazendo-se constar essas cir-
cunstânciasna coluna "Vendas Efetu-
adas — Nome do comprador", dispen-
sada a identificação do destinatário.

QUADRO 09

As informações das con-
tribuições ao FUNRURAL e paga-
mento do ICM, deverão referir-se uni-
camente às parcelas relativas à comer-
cialização de gado.
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EUA reiteram que Formosa é assunto de chineses
Pequim c Washinyton

(ANSA-UPI-AFP-AP-JB) —
Os Estados Unidos reafir-
maram ontem sua posição
acerca do problema chinês,
reiterando as linhas básicas
do comunicado de Xangai,
expedido após a visita de
Richard Nixon a Pequim,
em 1972: admitem o fato de
que para todos os chineses
só existe uma China, da
qual Formosa é parte, e,
,1 untamente com Pequim,
reiteram que não buscam
hegemonia em n e n h u m a
parte do mundo.

No documento, emitido ao
íinal da viagem clc Kissin-
ger, a China reitera que a
normalização das relações
com os Estados Unidos só
se'realizará sc Washington
reconhecer o principio de
uma só China. O Governo
norte-americano reitera por
sua vez: "Os Estados
Unidos reconhecem que
todos os chineses que vivem
de ambos os lados do estrei-
tos de Taipé sustentam que
existe uma só China e que
Taipé é parte da China."

O comunicado conjunto
íoi divulgado depois da par-
tida de Kissinger, ás 9h 27m

locais da manhã de ontem
(22h27__ de terça-feira no
Rio) rumo â capital japo-
nesa.

Depois de um banquete
na noite de terça-feira, Kis-
singer e o Prrmeiro-Ministro
chinês Chou En-lai se reu-
nlram por quatro horas e
meia para estudar o do-
cumento conjunto.

Pouco antes, o Secretário
norte-americano tinha afir-
mado: "Não importa o que
suceda nos Estados Unidos,
no futuro, a amizade com
a República Popular da
China é um dos fatores
constantes da politica exte-
rior norte-americana."

Chou En-lai, por sua vez,
respondera a Kissinger que
só visitaria os Estados
Unidos quando o Governo
d e Washington rompesse
com a China Nacionalista.

O comunicado conjunto
de ontem foi interpretado
como uma vitória da diplo-
macia chinesa e observado-
res esperam, para dentro de
alguns dias, o reconhe-
cimento forVnal por parte
dos Estados Unidos de que
só existe tuna China, a de
Mao.

Comunicado de st a c a
a compreensão mútua

Eis o texto oficial do co-
municado conjunto divulga-
rio pelos Governos america-
no e chinês, após a visita
do Secretário de Estado
Henry Kissinger a Pequim:

"O Dr. Henry A. Kissin-
ger, Secretário de Estado
dos Estados Unidos e Assis-
tente do Presidente para
Assuntos dc Segurança Na-
cional, visitou a República
Popular da China de 10 a
14 de novembro de 1973.
Acompanharam-no Robert
lngcrsoll, Robert McCloskey,
Arthur Humniel, Winstoin
Lord, Oscar Armstrong, Jo-
nathan Howc c Richard So-
lonion.

O Presidente Mao Tsé-
tung recebeu o Secretário
K i s s i nger. Conversaram,
numa atmosfera amistosa,
sobre vários assuntos de
grande importância. O Se-
cretário Kissingcr trans-
mitiu as saudações do Pre-
sidente Nixon, c o Presiden-
te Mao Tsé-tung enviou
suas saudações ao Presiden-
te.

O Secretário Kissinger c
membros de sua comitiva
mantiveram sérias e fran-
cas conversações com o Pri-
meiro-Ministro Chou En-lai,
o Ministro das Relações Ex-
leriores, Chi Peng-fci; o Vi-
ce-Ministro das Relações
Exteriores, Chiao Kuan-
hua; o Ministro das Relações
Exteriores-Assistentc, Wang
Hai-jung; c o diretor Lin
Ping; os diretores Pcng
Hua, Tsien Ta-yung, Ting
Yuan-Hung e outros.

Autoridades dc ambos os
lados mantiveram conver-
sações sobre assuntos bila-
terais de mútua preocupa-
ção e fizeram bom progresso.

Os dois lados analisaram
o desenvolvimento interna-
cional desde a visita do Dr.
Kissingcr à República Po-
pular da China cm feve-
rciro de 1973. Observaram
i|iic as relações internacio-
nais eslão num período dc
intensa mundança. Rcafir-
maram que estão compro-
metidos com os princípios
estabelecidos no Comunica-
do dc Xangai e que as dis-
putas entre Estados deve-
riam ser solucionadas sem
recorrer ao uso ou ameaça
dc força, na base dos prin-
cípios de respeito pelas sobe-
rania e integridade territó-
rial de todos os Estados,
não agressão contra outros
Estados, não interferência
nos assuntos internos dc
outros Estados, igualdade e
benefício mútuo, c coexis-
tência pacífica.

Em particular, reiteram
que nenhum deles deveria
procurar hegemonia na
Ásia c no Pacífico, ou cm

qualquer outra parte d o
mundo c que cada um se
opõe aos esforços de qual-
quer outro país ou grupo de
paises em estabelecer tal
hegemonia.

Os dois lados concorda-
ram em que, nas atuais cir-
cunstancias, c de particular
importância manter conta-
to freqüente em níveis de
autoridade, a fim de troca-
rem opiniões c, embora não
negociando em favor de
terceiros, engajarem-se cm
consultas concretas sobre
assuntos dc mútua preo-
cupação.

Ambos os lados examina-
ram o progresso feito du-
rante o ano de 1973 em suas
relações bilaterais. O lado
americano reafirmou: os
Estados Unidos reconhecem
que todos os chineses, em
qualquer dos lados do es-
treito de Formosa, susten-
tain que há apenas uma
China c que Formosa é par-
te da China; os Estados
Unidos não contestam esta
posição. O lado chinês reite-
rou que a normalização das
relações entre a China e os
Estados Unidos só pode se
concretizar com base na
confirmação do principio de
uma única China.

Ambos os lados observa-
ram com satisfação que os
escritórios de ligação em
Pequim e Washington estão
funcionando normalmente.
Ambos os lados concorda-
ram cm que o âmbito das
funções dos escritórios de
ligação deveriam continuar
sc ampliando.

O intercâmbio tem apro-
fundado a compreensão e
amizade entre os dois po-
vos. Os dois lados estuda-
ram a questão de ampliar
o intercâmbio entre os dois
paises e concordaram uma
série de novas iniciativas de
intercâmbio para o próximo
ano.

O comércio entre os dois
países desenvolveu-se rapi-
(lamente durante o ano
passado. Os dois lados sus-
tentaram que é do interesse
dc ambos os paises tomar
medidas para criar con-
dições para maior desenvol-
vimento do comercio com
base na igualdade e benefí-
cio mútuo,

Os dois lados declararam
que continuariam seus cs-
forços para promover .a
normalização das relações
entre a China e os Estados
Unidos com base no Comu-
nicado de Xangai.

O Secretário Kissinger e
sua comitiva expressaram
sua gratidão pela calorosa
hospitalidade que lhes foi
concedida pelo Governo da
República Popular da Chi-
na."

Reafirmando posições
Em suas linhas básicas, o

comunicado de ontem de-
fende os mesmos princípios
,iá enunciados no documen-
to divulgado cm Xangai.
Não há qualquer diferença,
nem mesmo de linguagem,
no que se refere a três pon-
tos principais das relações
entre China c Estados Uni-
dos, a saber: 1) — Progres-
sos quanto á normalização
de relações, no interesse dos
dois paises; 2) — Desejo dc
ambos de reduzirem os ris-
cos de um conflito militar
internacional; 3) —
Reiteração dc que nenhuma
das partes negociará ou fa-
rá acordos cm nome dc
uma .zrceira parte.

A ilha da prosperidade
Radiofoto UFI

f§ Ct»co meses atrás, o pre-
sidente da Federação ãe
Tênis de Mesa da Repú-
blica Popular da China

enviou ao seu homônimo "da província
de Taiwan" um convite para que a
equipe local se fizesse representar em
um Torneio da Amizade reunindo pai-
ses da África, Ásia e América Latina, a
ser realizado em Pequim entre 25 de
agosto e 7 ãe setembro.

O convite era mais um gesto da
campanha de persuasão iniciada pela
China continental logo após a históri-
ca visita de Nixon (fevereiro de 1972),
visando a obter sem luta a integração
das duas Chinas. A resposta veio por
intermédio do Premier Chiang Ching
Kuo, filho mais velho e provável suces-
sor — se sucessão houver — do genera-
líssimo Chiang Kai-shek: "Este é mais
um dos balões áe ensaio empregaáo nos
últimos 20 anos pelos comunistas chine-
ses. Dou a minha palavra de honra de
que nunca entraremos em negociações
com eles".

A atual viagem ãe Kissinger parece
ter debilitado aüiãa mais uma posição já
abalada pela visita de Nixon e pela de-
cisão da ONU de expulsar Taiwan dos
seus quadros. Mas os visitantes que es-
tiveram em Formosa depois desses dois
reveses da política nacionalista dizem
que o país continua bastante tranqüilo,
usufruindo de uma excelente situação
financeira. Com uma renda per capita
de 350 dólares (a da China comunista
ê de 100 dólares), depois de uma refor-
ma agrária bem sucedida e de um boom
industrial que entre 1953 e 1967 cresceu
a um nível médio de 13% ao ano, For-

Desde esse comunicado,
datado de 28 de fevereiro
dc 1972, ficou clara a po-
sição norte-americana acer-
ca do problema de Formosa:
"os Estados Unidos reco-
nhecem que todos os chine-
ses, em qualquer dos lados
do estreito de Formosa, sus-
tentam que há apenas uma
China c que Formosa é par-
te da China; os Estados
Unidos não contestam essa
posição. Reafirmam seu
interesse num acordo paci-
fico sobre a questão dc Tai-
pé pelos próprios chineses."
Os termos não foram mais
que remetidos agora.

mosa foi considerada pelo The Econo-
mist "um caso semelhante ao do Japão,
e um exemplo de capitalismo bem apli-
cado".

Até 196S, a ajuda americana foi a
grande responsável por esse boom; de-
pois, a ajuda foi encerrada sem que a
economia parecesse ressentir-se. For-
mosa também é auto-suficiente do pon-
to-de-vista estratégico: é um dos países
mais militarizados do mundo, dotado de
equipamento ultramoderno, e a ilha
fortaleza de Quemói ê um osso atra-
vessado na garganta de Pequim. Dista
apenas dois quilômetros do continente
c, enquanto estiver em poder dos nacio-
nalistas, um ataque direto a Formosa é
improvável, senão impossível.

Um ponto misterioso nos problemas
que Taiwan tem de resolver è o que se
refere às verdadeiras intenções da po-
litica norte-americana. No acordo assi-
nado em fevereiro áe 1972 entre Esta-
dos Unidos e China continental, os pri-
meiros reiteravam o seu interesse "em

ver solucionado o problema de Formosa
de moão pacífico pelos próprios chine-
ses", e declaravam não refutar "a tese
de que existe uma só China". As duas
declarações foram interpretadas de uma
maneira geral como dando liberdade a
Pequim para tomar iniciativas levando à
unificação das áuas Chinas. Mas há
apenas áois meses, os EUA decidiram
conceder a Taiwan uma ajuda finan-
ceira de CrS 400 milhões para a com-
pra de equipamentos militares. O Go-
verno de Chiang Kai-chek apressou-se
a declarar que isso vinha "afiar as ar-
mas" do Exército ãe Formosa, "pronto

para repelir qualquer tentativa de agres-
são".
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Kissinger (E) é recebido peZo Chanceler japonês Masayoshi Ohira

Kissinger vè a crise no Japão

Nove dias de maratona
Em nove âias, o Secretário áe

Estado norte-americano Henry
Kissinger percorreu 10 paises áo
Oriente Médio e da Ásia, cm ofen-
siva diplomática que resultou no
reatamento das relações diploma-
ticas entre Estados Unidos e Egito,
no alívio da crise no Suez, no anun-
cio do plano áe paz para o Oriente
Médio e em perspectivas otimistas
para a normalização áas relações
com a China de Mao.

Tóquio, onde Kissinger está ho-
je e onde ficará três dias, é a pe-
núltima etapa de sua viagem. Está
prevista uma escala na Coréia áo
Sul, mas fontes diplomáticas visis-
tem em que, antes de voltar a
Washington, o Secretário norte-
americano, fará um novo giro por
algumas capitais do Oriente Médio.

A ofensiva começa no dia 5.
Kissinger desembarca no Marrocos
c sc reúne com o Rei Hassan II. No
dia 6, o destino è o Cairo. Mas an-
tes ele pára em Tunis e fala com

o Presidente tunisino Habib Bour-
guiba.

No Egito, após encontrar-se
com o Presidente Anwar Sadat,
anuncia-se o reatamento das rela-
ções diplomáticas entre os dois pai-
ses, um plano de paz para o Orien-
te Médio e alivia-se a crise no Suez.

Dia S, Kissinger está na Ará-
bia Saudita. Motivo: crise do pe-
trôleo. Pouco antes, em Amã, ele
tratara com o Rei Hussein da Jor-
dania do problema dos palestinos.
Dia 9 parte para o Irã encontran-
ão-se com Reza Pahlavi. No mesmo
dia vai ao Paquistão e pede ao Pri-
meiro-Ministro Zulgirar Ali Bhulo
adesão de seu país à Conferência
da Paz Árabe-Israelense.

Ontem, depois dc três dias,
Kissinger deixou Pequim e atrás dc
si um comunicado otimista sobre
as relações futuras com a China.
Em Tóquio, agora, áiscute com Ka-
kueí Tanaka a crise do petróleo.

Tóquio (ANSA-UPI-AFP-AP-JB) —
O Ministro das Relações Exteriores ja-
pones, Masayosho Ohira, fez ver ontem
ao Secretário de Estado norte-americano
Henry Kissinger que da posição que
o Japão assumir ante o conflito no
Oriente Médio dependerá o abastecimen-
to de petróleo, vital para as indústrias
japonesas.

Duas horas depois 
"de 

sua chegada
a Tóquio, procedente de Pequim, Kis-
singer recebeu do Chanceler japonês in-
formações de primeira mão sobre os
efeitos que a crise mundial de petróleo
teve no Japão. Na reunião — que durou
duas horas e meia, no Gainmsho (Mi-
nistério das Relações Exteriores) — só
se tratou do conflito no Oriente Médio.

ORIENTAÇÃO
Segundo os informantes, Ohira dis-

sc a Kissinger que qualquer diminuição
dos [ornecimenots do combustível cons-
tifcuirá um sério problema para o Japão,
que importa mais de 90% do combusti-
vel que utiliza. Cerca de 80% do abas-
tecimento japonês vem dos paises do
Golfo Pérsico, que decidiram suspender
a entrega de petróleo aos países que
apoiam Israel.

Em entrevista à imprensa, pouco
antes da reunião, Ohira declarou que
não se sentia "otimista, mas tampouco

pessimista", quanto ao futuro do pro-
blema do petróleo. O Chanceler japonês
iniciou a entrevista com Kissinger, feli-
citando-o pelos esforços que desenvolveu
para restabelecer a paz no Oriente Mc-
dio.

Ohira disse que pediria a Kissingcr
orientação para decidir que providèn-
cias deverá tomar o Japão a respeito de
árabes e israelenses. Ao que parece, a
Arábia Saudita informou ao Japão de
que enquanto permanecerem suas rela-
ções com Israel, seu abastecimento dc
petróleo será limitado.

AMEAÇA
Segundo observadores, o Governo

japonês enfrenta uma possível mudança
total em sua politica econômica, em
conseqüência de uma redução dc 16%
cm reservas dc abastecimento de petró-
leo do Oriente Médio.

A falta de petróleo ameaça paralisar
a expansão econômica do país no pri-
meiro trimestre do próximo ano c dimi-
nuir cm 50% o produto nacional bruto,
projetado para o ano que vem. Hoje,
Kissinger manterá uma entrevista de
uma hora com o Primeiro-Ministro Ka-
kuei Tanaka. O Secretário norte-ameri-
cano ficará três dias no Japão.

O petróleo está na pág. 15
\__
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Leia editorial "Liderança Democrática"

Sempre que você encontrar um saco vazio
de cimento por aí, olhe para ele com toda a simpatia
Pense na missão que ele cumpriu.
Pense no produto que ele espalhou por todo esse
imenso país, ajudando a construir estradas,
nossas casas, fábricas, estádios, represas,
nossas pontes, nosso progresso.
Agora, sempre que você encontrar um saco vazio de
cimento Nassau por af, encha-se de justo orgulho.
Cimento Nassau é brasileiro como a gente:
Nascido em Pernambuco.

Metendo a pá onde foi chamado.
Levando aos locais mais distantes do pais a autonomia
em matéria de cimento.
Hoje o cimento Nassau é produzido em Pernambuco,
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Maranhão,
Pará, e, brevemente, em Amazonas c São Paulo.
Através de fábricas dotadas dos mais modernos
recursos técnicos e que empregam milhares de brasileiros.
Cimento Nassau também fabrica seus próprios sacos.
E esses sacos, quando vazios, são dos tais que
ajudam a por este pais cada vez mais em pé.

GRUPO INDUSTRIAL JOÃO SANTOS
Fábricas de cimento NASSAU:

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL - Goiana - PE.

ITAB1RA AGRO INDUSTRIAL S/A. - Cachoeiro de Itapcmlrim - E.S.

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A. - Mossoró - R.G.N.

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A. - Codó - MA.

CIMENTOS DO BRASIL S/A. - CIBRASA - Capanema - PA.

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A. - Capão Bonito - SP.

CIA. AGRO INDUSTRIAL DE MONTE ALEGRE - Monte Alegre - PA.
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Feriados

Informe JB

Cerca dc 100 empresas dc São
Paulo estão fornecendo subsídios a
uma pesquisa cujo objetivo é colher
sugestões e formular um projeto ao
Governo federal, visando à aprovação
de uma lei gue dispoiiha sobre a
transferência, para a segunda-feira,
dos feriados que agora são comeino-
rados no meio da semana.

Essa pesquisa está sendo feita pa-
ra apoiar um projeto apresentado à
Câmara pelo Deputado carioca J. G.
dc Araújo Jorge no mesmo sentido.

A coordenação do trabalho em
São Paulo vem sendo realizada há
meses pela Gelre Serviços Empresa-
riais S. A. Procura-se defender a te-
se dc que ê preciso evitar prejuízos
às atividades produtoras e proporcio-
nar mais dias seguidos de lazer à po-
pulacão em geral.

Segundo o Sr. Péricles Martins,
da Diretoria da Gelre, o último feria-
do do Dia de Finados e o de hoje,
em comemoração da Proclamação da
República, ao caírem numa quinta-
feira, prejudicaram virtualmente duas
semanas.

Se fossem transjeridos para a se-
gunda-feira, todos teriam mais dias
de descanso e não haveria desorgani-
zação do trabalho.

Gasolina
O Ministro da Fazenda, Sr. Delfim

Neto, assegura que não haverá ne-
nhuiii outro aumento do preço da ga-
solina até o fim deste ano.

Delfim Neto disse que não há ra-
zões para temores, lembrando que nos
últimos anos o preço da gasolina tem
dobrado, sem que se sinta maiores
pressões inflacionárias.

Explica ele que os mecanismos clc
absorção são múltiplos e há tudo um
sistema tributário para ser manipula-
do. com o fim de aliviar o impacto do
aumento do óleo cru no sistema de
preços.

China-EUA
Os Estados Unidos reconheceram

que a China é uma só e que portanto
Formosa pertence ao Governo de Mao.

Há dois anos, André Malraux, ex-
Ministro da Cultura do Governo De
Gaulle, antecipou que isso iria acon-
tecer, assim que as relações entre
Washington c Pequim fossem reativa-
das.

O não reconhecimento de Formo-
sa como nação era a contrapartida
exigida por Mao Tsé-tung para o res-
tabelecimento formal do clima dc
amizade com Washington.

A França, no inicio desse acordo
secreto, fofo pais mediador para o
estabelecimento das bases de um en-
tendimento, finalmente deflagrado, no
ano passado, com a viagem de Richard
Nixon a Pequim.

Malraux revelou toda a história
em 1971 c, segundo disse na época, o
Japão agora acompanhará os Estados
Unidos, liquidando com a existência,
pelo menos de fato. do Governo Ohlan
Kai-shek.

São Paulo e Eça

mais do que a clareza, a transparên-
cia da mente que se esconde sob o era-
nio do impretérito Senador e ex-Go-
vernador.

Estrangeiros
A Policia Marítima, Aérea e de

Fronteira do DPF vai usar compu-
tadores eletrônicos, a fim de contro-
lar. com maior rigor, a entrada de es-
trangeiros no Brasil.

Há pouco tempo, de acordo com
os dados apurados, viviam rto Brasil
quase 30 mil estrangeiros em situação
irregular. Eles entraram como turis-
tas, com prazo de permanência de 180
dias, mas acabaram ficando, e alguns
deles exercem função remunerada, o
que é proibido por lei.

A maioria dos estrangeiros em
situação irregular no Brasil procedem
da Argentina, Uruguai e outros países
limítrofes.

Correio
A Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos, em matéria de eficiên-
cia acaba de dar uma demonstração
que humilha até o célebre Correio da
Inglaterra.

Precisando complementar algu-
mas informações para solucionar de-
terminado problema, o Conselho In-
terministerial de Preços convocou, por
telegrama, o dirigente da firma Albi-
no Mendes & Cia.

O convocado compareceu efetiva-
mente ao CIP, mas muito assustado.
Como não se tratava de nada grave,
o funcionário do órgão governamental
tratou de acalmar o empresário.

— Mas como quer o senhor que eu
esteja tranqüilo — respondeu — se
ontem recebi quatro telegramas do
CIP cm menos de duas horas, repe-
tindo a convocação?

Os números dos telegramas são os
seguintes: 6688. 6717. 6754 e 67G8.

Como se ve, a ECT elevou a sua
eficiência a 400%.

Frase digna do mais famoso per-
sonagem de Eça de Queirós em A Cor-
respondência de Fradique Mendes:

"A exportação ou importação de
inflação devem ser admitidas como
fatos verdadeiros, tanto nas relações
internacionais, como nas interregio-
nais."

Essa grave sentença, a segunda
que deveria ter sido pronunciada pelo
Sr. José Joaquim Alves Pacheco, foi
enunciada solenemente por um conhe-
cido senador da Arena paulista, nas
discussões sobre o ICM, que agora se
travam nas áreas econômicas nacio-
nais.

A virilidade e a bravura da po-
sição assumida naquela frase revelam

Mercado aberto
O movimento do mercado aberto

tende a cair daqui para o fim do ano
cm conseqüência da natural necessi-
dade dos investidores de reduzir as
suas aplicações em títulos e porque as
pessoas jurídicas procuram acumular
estoques de mercadorias com vistas às
compras de Natal.

Além disso, o problema tem este
ano um acréscimo: os esforços que
vêm sendo feitos pelas autoridades
monetárias no sentido de restringir o
crédito, a fim de compatibilizá-lo com
as metas de crescimento dos meios de
pagamento.

O contrário seria entregar o ouro
n inflação.

Defesa íloreslal
Técnicos florestais afirmam que

a bacia do rio Paraná se constitui
numa das maiores concentrações de
florestas econômicas da América La-
tina. Essa situação exige a realização
dc vários projetos, para que desen-
volva toda a sua potencialidade.

Como primeiro passo para o apro-
veitamento da área, a Uniflora-Re-
florestamento acaba cie comprar, na
região de Três Lagoas, em Mato Gros-
so, uma fazenda com área de 200
milhões de metros quadrados, que
elevará para 140 milhões de árvores a
capacidade de seu projeto integrado
Jupiá-Ilha Solteira, atendendo ã pre-
servação da área verde da bacia da-
qtiele rio.

O cronograma de plantio prevê
a incorporação de 20 milhões de ár-
vores por ano até o final desta dé-
cada. Segundo o agrônomo Armando
Navarro Sampaio, encarregado da
tarefa, em apenas um ano e meio íoi
vendida a totalidade do projeto, pre-
visto inicialmente para 100 milhões
de árvores.

Lance-livre
O Ministro Delfim Neto cancelou não

só sua, ida a. Bruxelas como também su»
viagem x Hamburgo. Fica no Brasil e se-
rá representado nos atos que terão lugar
nas duas cidades pelo secretário-geral tia
Fazenda, Sr. José Flávio Pécora, que nn-
tem embarcou.

Por falar na Fazenda: a transferén-
cia de órgãos federais para Brasília dã
na segunda-feira, um passo definitivo. Lá
passa, a funcionar o Conselho de Conln-
buintes, cm prédio próprio, que será inau-
gurado naquela data.

•—-E ainda: alguns ajustamentos sobre a
tributação de pessoas físicas em relação
ao Imposto tle Renda serão conhecidos
até o fiai deste mês.

O número de Natal da revista Voçue
será inteiramente dedicado ã Marlene
Dietrich, idealizado e editado pela pró-
pria. que receberá pelo trabalho 12 mil
dólares.

Estão sendo feitas obras, com vistas ã
implementação do anel rodoviário, na Rua
Figueira de Melo, local onde se encon-
Iram instaladas várias pequenas indus-
(rias. Acontece que estas vêm sendo pre-
judieadas porque está em vigor um ato
que proíbe os caminhões de carregar ou
descarregar naquela rua a qualquer hora.

Faz dois meses que o grupo Atlan-
tica Boaviste adquiriu 23'c da Ajax Segu-
radora (não confundir com a corretora!,
empresa dos Srs. Roberto Rondou e Cel-
so da Rocha Miranda.

A propósito (Io grupo Atlântica Boavis-
ta: estarão chegando segunda-feira o«
dois últimos aviões Navarro do lote dr
quatro rnconientlado para a sua empresa
dr táxi aéreo.

A Faculdade dc Direito Bennet incluiu
no seu currículo o cur::o de Direito Espa-
ciai.

As obras Je construção no Maracanã
do ikivo estádio de atletismo — o mais
moderno do pais. idêntico tecnicamente ao
df. Munique — estarão prontas em maio.
O teu cti-to total se elevará a casa dos
CrS i:i milhões.

E mais: em janeiro, terá inicio a cons-
irucjo de um conjunto dc tré.= piscinas na
árc*. fronteira ao Museu do índio. Com

isto. desaparecerá o estacionamento de vei-
culos (pago) do Maracanã, com capacida-
dc para 700 automóveis.

A CBS americana, em sistema de co-
produção com a Itália e a Inglaterra, está
produzindo uma série dc seis filmes de
uma hora para ?. televisão intitulada Moi-
sés. O astro da série, Burt Lancaster, in-
sisliu cm permanecer cm Israel e conti-
nuar as filmagens a despeito da guerra.

O Departamento Estadual dc Cultura
estuda a instituição da Casa do Ingresso,
que funcionaria numa deepndência do
João Caetano como uma espécie de cen-
trai de entradas: venderia ingressos para
todos os teatros cariocas e praças de es-
porte.

O General Válter de Meneses Pais, Co-
mandante do IV Exército, vai hoje â Ita-
maracá. a 30 quilômetros do Recife, para
receber o titulo dc cidadão honorário do
município cm agradecimento ao empenho
em restaurar o Forte Orange.

O ex-Prefeito Henrique Dodsworth e os
Srs. João Borges, Antônio Larragoitti e
Aloísio Novis formam a comissão organi-
zadora do almoço, dia 22. em homenagem
ao Professor Leonidio Ribeiro. Faz 80
anos. A lista de adesões está na sede do
Jóquei Clube.

Aliás, na terça-feira, o professor Leo-
nidio Ribeiro deixará seu depoimento gra-
Tado no Museu da Imagem e tio Som.

A História da Civilização Ocidental,
de Mcnall Burns. está condenada no Bra-
sil. Na parte que trata da História da
Aviação o livro não contém a menor re-
ferência a Santos Dumont.

O Conselho Federal de Química bo-
menageou três personalidades de renome
internacional, conccdendo-lhes o distintivo
por serviços valiosos: professor Frita*. Feigl,
representado na solenidade pela viúva.
IIim. Regina Feigl, Dr. Silvio Fróes Abreu,
lambem representado pela viúva, B. Gui-
lhermtna Abreu, c o Dr. Jaime da Nóbrc-
ga Santa Rosa.

O importante produtor britânico Ml-
dia ei Sarne vem filmar na Bahia seu
longa-metragem Os Pistoleiros, cuja histó-
ria tem relação com a Astronomia. Sarne
explica que escolheu a Bahia porque ali
será visível em 28 de dezembro o cometa
Kohoutek.

Novo cineclube inicia suas Roberto Carlos cheio de
atividades mostrando filme superstições só canta
de Francesco Rosi na ABI se o azul está presente

Depois de reunir mais de 100 associados, prin-
cipalmente jornalistas do Rio, o Cineclube Ma-
cunaíma iniciará suas atividades às 21h de sá-
bado com a exibição do filme de Francesco Rosi, O
Bandido Giuliano, no auditório — totalmente refor-
mado — da ABI, à Rua Araújo Porto Alegre, 71, 9?
andar.

O filme abrirá o Ciclo Violência, que o Cine-
clube Macunaima promoverá simultaneamente com
o Ciclo Caminhos do Cinema Italiano, em sessões
programadas inicialmente para todos os sábados,
sempre no auditório da ABI. As atividades do novo
clube incluirão também a divulgação de textos de
cinema.

O Macunaima já conta
com a colaboração de vários
críticos de cinema — entre
eles José Carlos Avellar
(JORNAL DO BRASIL), Jo-
sé Carlos Monteiro (O Glo-
boi, Paulo Perdigão (Ultima
Hora) e Antônio Lima (O
Jornal) —- e alguns apre-
sentarão os filmes antes
das sessões, quando tam-
bém serão distribuídas as
apostilas com informações
sobre cineastas e opiniões
da crítica.

O presidente Davit Char-
gel anunciou ainda que já
tem planos para edições
próprias do cineclube, de
baixa tiragem. Um plano a
médio prazo da entidade,
conforme informou, é for-
mar a Coleção Arquivos de
Cinema, "para enriquecer a
ainda escassa bibliografia
brasileira do gênero."

PROGRAMAÇÃO

A programação do ciclo
inicial, segundo revelou o
jornalista Davit Chargcl,
primeiro presidente da en-
tidade, continuará com os
filmes O Assassino, de Elio
Petri (dia 1? de dezembro);
Cidade Nua, de Jules Dassin
(dia 15); Um Homem tem
Três Mekros de Altura, dc
Martin Ritt (dia 291 e O In-
cidente, de Larry P i c r c e
(dia 12).

O -ciclo italiano apresen-
tara A Cidade se Defende,
de Pietro Germi (24 de no-
vembro), Paisá, de Rosselli-
ni (8 de dezembro), Outros
Tempos, de Alessandra Bla-
setti (dia 22), Crimes d'Al-
ma, de Michelangelo Auto-
nioni (5 de janeiro) e O Te-
to, de Vittorio de Sica (dia
19).
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Censura
proíbe Hime
alemão

Brasília ISucursal) — O
diretor da Censura Federal,
Sr. Rogério Nunes, assinou
portaria, já publicada no
Diário Oficial, proibindo,
em todo o território nacio-
nal, a exibição do filme Ca-
sa dos Prazeres, produzido
na Alemanha e distribuído
pela Fama Filmes.

Esclarece a portaria que
o filme Casa dos Prazeres
contém cenas que ofendem
o decoro público e induzem
aos maus costumes.

SUSPENSÃO

Somente ontem o Diário
Oficial publicou a portaria
do diretor da Censura Fede-
ral, assinada no dia 31 de

. outubro, suspendendo o
ator César da Mota Cer-
queira, conhecido como Cc-
sar Montenegro, de suas
atividades artísticas pelo
prazo de oito dias.

A camareira teve que ser a Eugênia, a mesma
que o atendeu no Canecãc, durante seu show ante-
rior, há três anos. A roupa tem que ter alguma coi-
sa azul, ou 'então ser completamente azul, como o
macacão e a jaqueta que ele usou ontem durante o
ensaio geral, aliás, a mesma de todos os outros en-
saios. Sai do palco sempre pela mesma porta por
onde entrou.

Para Roberto Carlos, o respeito às superstições
sempre deu certo. Por que não continuar? Há qua-
se 10 anos ele se mantém como klolo dentro da mu-
sica brasileira, amadurecendo e evoluindo junto
com o público que o consagrou a partir da jovem
guarda. Mas ele sabe que para esse público hoje não
tem mais sentido falar em carango, nem mesmo
para a geração mais nova, que poderia ter substi-
tuído a anterior.
CUIDADO

Paralelamente ao amadu-
recimento pessoal, Roberto
Carlos desenvolveu um cui-
dado profissional que atin-
ge todos os detalhes.

O ensaio do show Alem
da Velocidade tinha-se es-
tendido até a.s 5 horas de
ontem. Antes das 16 horas,
o cantor já estava de volta
ao Canecão para o ensaio
geral. Uma repórter de TV
queria uma entrevista cur-
ta, uma explicação do show
e depois "um pedacinho de
uma música, para ilustrar."

Ele primeiro quis saber
quais eram as perguntas.

— Você vai perguntando
e eu respondo. Não sei falar
direto, sem as perguntas.

E quanto à amostra dc
uma música, ele tentou ex-
plicar que "não vai sair di-
reito." Dentro do seu con-
ceito d e profissionalismo,
um pedacinho tocado ao

Primeira Crítica
Curiós Leonain
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JORNAL DO BRASIL

con (\ SEIA
Vá aprender inglês nos Estados Unidos
e passe uns tempos por lá

papeando com os americanos.

Tudo começa no dia 17 de janeiro com
a Braniff.
E só vendo as duas excursões de
mestra que a Stella bolou.
''Aprenda inglês morando com uma
família americana" é uma delas.
E significa que você vai passar quase
um mês em Dallas, vivendo com
americano em casa de americano.
E ainda vai ter tempo de dar umas
voltinhas por Miami e New York.
A outra excursão prevê um curso de

inglês no Melbourne Institute of
Technology - Florida, com formatura
e entrega de diploma.
E entre uma semana e outra do curso,
você vai viver as atrações de Miami.

Ou se quiser, pode até dar um pulo
a Washington e New York no final

da excursão.
Quanto ao pagamento 

"it is moleza".

Isrft it right, Stella9

TURisno LTDfl#

acaso não iria dar a idéia
exata da execução.

As cores parecem ter pa-
ra Roberto Carlos impor-
tancia fundamental. Além
do azul constante, ele acei-
ta também o preto e o
branco, mas marrom, nem
é bom falar. E as partituras
do maestro Chiquinho de
Morais, com tinta roxa, ti-
veram que ser substituídas
por outras. Com tinta preta
ou azul.

O show Além da Velocida-
de deverá ficar cm cartaz
pelo menos dois meses, e o
repertório será modificado
aos poucos. Na próxima se-
mana deverá sev incluída a
música Atrás da Porta, de
Francis Hime e Chico Buar-
que, e, mais tarde, as novas
composições do seu novo
LP, que será lançado no dia
10 de dezembro, "com uma
tiragem inicial de 500 mil
cópias, apesar da crise de
matéria-prima."

Roberto Carlos
De nada adiantaria ao Canecão. a maior casa de cs-

pctáculos populares do Rio, instalar 45 refletores de co-
mando eletrônico, que o Lido de Paris não tem, ou uma
boca de palco gigantesca, contratar Miele e Bôscoli, mais
o maestro Chiquinho de Morais e uma big band de 35 ji-
(juras que faria Ray Conniff tremer na base. além de uma
equipe dc produção e contra-regra dc quase uma centena
de pessoas, se o centro disso tudo não fosse um cidadão
chamado Roberto Carlos.

Mas Mário Prioli nc preparou para o one man show
que ia apresentar e Roberto Carlos, por sua parte, deve
estar humana c profissionalmente muito satisfeito por sa-
ber que isso tudo foi feito para ele. Três anos depois, ele
volta ao Canecão e mostra que continua se superando
sem, 110 fundo, deixar de ser o Roberto Carlos Braga, dc
Cachoeiro de Itápemirim.

Roberto Carlos é dessas pessoas que sabem -pular áe
pára-quedas antes que o avião em que viaja comece a
cair. Da Jovem Guarda a Trauma foi uma longa caminha-
da que nenhum computador poderia programar. Mas ele,
agora aos 33 anos. está sabendo assumir a idade que tem
sem renegar seu passado (ouçam Quando as Crianças Sai-
rem dc Férias).

E, também, pela primeira vez. o Roberto Carlos assa-
me c assina embaixo o seu defeito físico (se não bastas-
sem Diva c Traumas, o jilme dc Eurico Riohers, na aber-
tura do show, seria o longo e sofrido prefácio). Ao seu lado,
sempre, o parceiro Erasmo. No repertório, de quebra, Cae-
tano Veloso e outros autores. Sem contar com uma noslül-
gica antologia de rocks, cantados em inglês.

Depois de correr a 300 quilômetros por hora. Roberto
Carlos dá uma parada para revisão do seu motor e ensina
à classe média idolatrada que há alguma coisa além da
velocidade. E nos dá, também de lambuja, um. show. Final-
mente.
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Venezuela se P e r O 11 ÍI á a
preocupa
com eleições

._>

Caracas (AP-JB) — 0
Ministro venezuelano d a
Defesa, General Gustavo
Pardi D'Avlla, lisse que as
Forças Armadas "garanti-
rão a manutenção da or-
dem pública durante a s
eleições presidenciais de 9
cie dezembro próximo",
acrescentando que os or-
ganismos de segurança in-
vestigam "as possíveis lm-
plicações com o processo
eleitoral" de uma série d?
atos terroristas realizados
nos últimos meses.

O General entregou on-
tem ao Conselho Supremo
Eleitoral um plano de ação
chamado Republica-III que
explica as funções que as
Forças Armadas deseimpe-
ninarão paralelamente à
eleição. O plano compõe-se
de três fases: a pré-
eleitoral, que está se desen-
volvendo; a de vigilância,
no cua da votação e a etapa
pós-elcitoral. coleta e trans-
porte das atas de votação.

Clube pensa
no Uruguai
de 10 milhões

Montevidéu i UPI-JB' —
"E' preciso aumentar a
população do Uruguai." O
Clube dos 10 milhões acaba
de lançar esta campanha
que tem por objetivo per-
mltir a volta ao pais de
uruguaios que se encontram
no exterior, para quadrupli-
car a sua população que
atualmente está reduzida a
2.5 milhões."Há um número incaleu-
lavei dc uruguaios nos Es-
tados Unidos, Canadá, Ar-
gentina, Austrália e em pai-
ses da Europa, além de cen-
tonas de judeus, espanhóis
e italianos que estão voltan-
do para suas terras. E' pre-
ciso promover o seu retorno
como fazem outros paises",
declarou porta-voz da en-
tidade.

O clube, formado por gru-
pos nacionais e estrangei-
ros, propõe metas demográ-'ficas e econômicas, como a
promulgação dc leis de in-
centivos fiscais, que isen-
tem dc tributos as pessoas
que queiram voltar, per-
mitindo que elas possam
importar diretamente os.
ben.:. que tenham adquirido.

Leyland não
presenteará
Junta chilena

Londres i AP-JB i — A
Leyland Motor, uma das
maiores fábricas d e au-
tomóvel da Inglaterra, vol-
tou atrás em sua decisão de
presentear a Junta Militar
do Chile com quatro carros
de luxo, e resolveu agora"fazer um donativo em cli-
nheiro para o fundo de
educação dos filhos das
vitimas dos recentes acon-
tecimentos chilenos."

Essa noticia foi publicada
ontem pelo jornal Daily Te-
legraph, que citou _ o m o
fonte o direter-presidente
da Leyland. Lord Stokcs. A
firma ainda não se mani-
festou oficialmente a res-
peito, porém a imprensa
britânica acredita ser ver-
cladeira a informação, ar-
gumentando que o cancela-
mento do presente à Junta
vai livrar a Leyland de mui-
tos problemas.
PROTESTOS

Setores de esquerda da
Grã-Bretanha, inclusive do
Partido Trabalhista, acusa-
vam de "escandalosa a deci-
são da Leyland de dar pre-
sentes a um regime direitis-
ta." Operários da empresa
ameaçavam entrar em gre-
ve. Mesmo alguns círculos
normalmente alheios a esse
tipo de problema condena-
vam a Leyland.

No Parlamento britânico,
a Deputada Judith Hart,
um dos lideres do Partido
Trabalhista, afirmou que "a
entrega dos presentes era
um ato de incrível má fé e
abertamente político." Os
cinco automóveis, todos úl-
limo tipo, custariam 10 800
libras (aproximadamente
CrS 156 mil cruzeiros), a
preço de fábrica.
ALEMANHA

Ein Wiesbaden, Alemã-
nha Federal, 400 delegados
do Partido Liberal alemão
reunidos ontem em con-
gresso, convidaram o
Governo dc Bonn a suspen-
der "toda assistência econó-
mica e técnica" ao Chilo,
n u m a manifestação de
desagrado ao golpe de es-
tado militar naqual? pais.

Sob a presidência de Wal-
ter Scheel, íider do Parddo.
os delegados condenaram
t:nan'mente i atuai si na-
ção politica .o Ch.k r res-
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Montevidéu para
Bogotá quer mudar diálogo com EUA

rdoassinar açor
Buenos Aires e Montevidéu (AP-ANSA-UPI-

AFP-JBi — O Presidente Peron viajará para Mon-
tevidéu na próxima terça-feira a fim de assinar
com seu colega uruguaio, Juan Maria Bordaberry,
um acordo que estabelecerá os limites territoriais
da Argentina edo Uruguai no rio da Prata, encer-
rando uma polemica de mais de meio século entre
os dois paises.

Para os observadores, a visita de Peron ao Uru-
guai representa a continuidade de sua ofensiva di-
plomática tendente a recuperar o terreno perdido
para o Brasil no campo das relações hemisféricas.
Fontes de Buenos Aires explicaram que com a par-
tida hoje do pais do Presidente boliviano Hugo
Banzer, Peron volta seus olhos para o Uruguai —
um vizinho onde a influência argentina está muito
baixa.
NO URUGUAI

Acredita-se que Peron deverá assinar também
em Montevidéu acordos de complementação eco-
nòmica. A agência France Presse disse que a via-
gem se realizara na segunda-feira. Ontem o Chan-
celer uruguaio. Juan Carlos Blanco,'reuniu-se com
o Presidente Juan Maria Bordaberry para discutir
os últimos detalhes do acordo com a Argentina.

O jornal La Manana, uruguaio, qualificou o en-
tendimento entre os dois governos de "acordo fra-
ternal". Em meio a,uma longa matéria sobre o as-
sunto, o diário diz: "A presença em nosso pais do
Presidente da nação argentina, Tenente-General
Juan Domingo Peron. e a assinatura do tratado de
limites do rio da Prata, marca uma data histórica
e transcendental nas relações de ambos os paises."
Por outro lado. o diário El País. em editorial, per-
gunla. "Renunciaremos a Martin Garcia"?, histo-
riando a polêmica uruguaio-argentlna sobre a quem
pertence a iília no meio do Prata.
NOS ESTADOS UNIDOS

Peron, em sua reação ao contínuo crescimento
da projeção politica e econômica do Brasil na Amé-
rica Latina, planejou também viajar para Nova lor-
que a fim de pronunciar um discurso ante a Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas e se entrevistar com
o Presidente Richard Nixon,

No regresso, segundo fontes de Buenos Aires, o
líder justicialista fará uma escala no Paraguai, on-
de goza grande popularidade pessoal — o que não
coincide com a crescente perda de influência da
Argentina no pais. Peron firmará com Alfredo
Stroessner, Presidente paraguaio, um convênio para
a construção'da hidrelétrica de Yaciretá-Apité, no
rio Paraná. Fontes dc Assunção não confirmaram
ainda esta visita.

A série de entrevistas de Peron culminará no
próximo mês com a reunião com o General Ornar
Torrijos, do Panamá, convidado a visitar Buenos
Aires. Não se prevê, até. o momento, nenhum con-
tato entre Peron e a.s novas autoridades do Chile,
embora o Presidente argentino tenha declarado,
após o golpe militar chileno, que "pretende conser-
var e estreitar" as excelentes relações que a Argen-
tina manteve com o deposto Governo constitucio-
nal de Santiago.

Chile reforça
policiamento
nas fronteiras

Santiago l UPI-JB i — Todas as saídas do Chi-
le. inclusive algumas partes das fronteiras até há
pouco praticamente inacessíveis, tiveram o policia-
mento reforçado nas últimas horas, enquanto as
autoridades chilenas caçam 16 lideres que apoia-
vam Salvador Allende. O mais procurado é o di-
rigente socialista Carlos Altamirano.

O diretor do Departamento do Patrimônio Na-
cional. Jorge Garcia, acompanhado de jornalistas
especialmente convidados, visitou ontem dois edi-
fícios de quatro andares, que foram expropriados
do Partido Socialista. Os prédios, situados perto
do centro de Santiago, servirão agora de quartel.
do Corpo de Carabinciros.
DE NORTE A SUL

O patrulhamento junto ás saídas do pais in-
clui áreas litorâneas, desertos sententrionais, ma-
tas de vários pontos e até caminhos das Cordilhci-
ras dos Andes, utilizados raramente por boiadeiros.
D policiamento está a cargo das Forças Armadas
s carabineiros, auxiliados por autoridades locais.

Dos 17 dirigentes da Unidade Popular mais
procurados pela Junta Militar, só um íoi preso: o
secretário-getal do PC chileno, Luis Corvalan. Além
cie Altamirano. a.s buscas visam, sobretudo, ao li-
der do Movimento de Esquerda Revolucionária
iMIRi, Miguel Enriquez; e ao secretário-geral do
Movimento de Ação Popular Unitária tMAPU), Os-
car Garreton.

A Suprema Corte de Justiça do Chile decla-
rou-se ontem incompetente para modificar senten-
ças do.s Tribunais militares, alegando que "o país
se encontra em estado de guerra interna." A de-
cisão consta de um despacho da Corte, em que re-
cusou o apelo de um condenado á prisão perpétua
pelo Conselho Naval de Guerra de Valparaiso.

O condenado é Juan Fernando Sil Riquelme,
acusado de espionagem cm favor dc adversários da
Junta Militar, que derrubou Salvador Allende. As
autoridades militares mantinham o caso em "ab-
soluta reserva", da mesma forma que ainda ocor-
re com várias centenas de processos diante dc tri-
bunais militares de guerra.

ni MADEIRA
t£J SINTÉTICAS. A.

Ayiso#
aos acionistas

Avisamos aos nossos acionistas que, por
deliberação da Diretoria cm reunião de 25.10.1973,
com parecer favorável do Conselho Fiscal, foi apro-
vada a emissão particular dc oito milhões de ações
nominativas endossáveis, pelo valor unitário no-
minai dc CrS 1.00. e em partes iguais dc ordinárias
c preferenciais classe B.

Solicitamos aos acionistas interessados, inclu-
sive aos que têm direito de preferencia de subscrí-
ç_o. na forma cio artigo >S." dos Estatutos, dirigi-
rem se eo nosso escritório, à Av. Nilo Peçanha, 26 -
salas 701/703. pessoalmente, ou pelos telefones:
252-5b60e 222 4452.

Cid Sampaio
Diretor-Presidentc

Bogotá ( A F P - ANSA-AP-UPI
-JBi — Ao abrir ontem a conferên-
cia de Chanceleres da América La-
tina, o Presidente da Colômbia, Mi-
sael Pastrana Borrero, convidou os
Ministros a buscarem "um novo
diálogo" com os Estados Unidos, ao
mesmo tempo que ressaltava a ne-
cessidade de se integrar os "diversos
grupos de colaboração em que está
fragmentado o hemisfério".

O Chanceler do Peru, General
Miguel Angel de Ia Flor Valle, res-
pondendo a Pastrana em nome de
todos os Ministros, declarou que a
cooperação interamericana "deve
contar com um mecanismo de se-
gurança e proteção econômica", pa-
ra preservar o desenvolvimento dos
paises atrasados e impedir atos de
coação "sobre a vontade soberana
dos estados".
APELO AO DIÁLOGO

"Não pode haver paz nem tran-
quilidade se o rápido crescimento da
economia dos paises industrializa-
dos não se projeta na prosperidade
para o restante das nações", afir-
mou Pastrana.

O Presidente colombiano disse
que a Conferência devia estender
sua vista mais além dos Estados
Unidos, para examinar as relações
da América Latina com o resto do
mundo.

Enquanto os problemas entre os
Estados Unidos e o restante do
Continente não foram reduzidos a
proporções justas, segundo Pastra-
na. "continuarão desgastando as
bases de entendimento entre os po-

vos que têm o mandato de marchar
conjuntamente".

Acrescentou que isso somente
pode ser conseguido através do diá-
logo e da negociação, "como se re-
duziram muitos dos graves confli-
tos internacionais que se apresen-
taram ao mundo depois da última
guerra".
TEMÁRIO

A conferência dos Ministros das
Relações Exteriores latino-ameri-
canos foi aberta em meio a severas
medidas de segurança e com a par-
ticipação de Chanceleres de 18 pai-
ses, quatro deles territórios das An-
tilhas de língua inglesa.

Cinco países (Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai e Bolívial estão
representados por Embaixadores es-
peciais. A reunião realiza-se por
iniciativa da Colômbia, após uma
série de gestões realizadas pelo
Chanceler Alfredo Vasquez Carrizo-
sa, há dois meses, quando partici-
pou da Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas em Nova Iorque.

Segundo a agência de noticias
UPI, o temário geral da conferên-
cia, que foi denominada de Coope-
ração Continental, divide-se em três
grandes capítulos, dentro dos quais
figuram numerosas subdivisões:

a posição internacional da
América Latina, em relação ao res-
to do mundo;

as relações inlerlatino-ame-
ricanas, incluindo não somente a
unificação de atitudes frente aos
Estados Unidos, mas também o pro-

jeto de continuar realizando confe-
rências regionais todos os anos;

— o "novo diálogo" com os Es-
tados Unidos.

Dentro destes temas, encon-
tram-se incluídos os das empresas
multinacionais, a integração eco-
nômica em todos os níveis, o plu-
ralismo ideológico e o estabeleci-
mento de um mecanismo de segu-
rança para prevenir agressões de
tipo econômico, proposto pelo Peru.

O problema da Zona do Canal
do Panamá foi admitido dentro do
temário da conferência, mas in-
formantes autorizados disseram que
ainda não se determinou a forma
pela qual será tratado.

As conclusões da conferência
serão incorporadas a uma "decla-
ração de Bogotá", que será assina-
da amanhã ao meio-dia, na sessão
de encerramento da reunião.
SEGURANÇA ECONÔMICA

Os participantes da conferên-
cia concordaram em manifestar aos
Estados Unidos a necessidade do
estabelecimento de um sistema de
segurança econômica coletiva, com
o objetivo de proteger as condições
ligadas ao desenvolvimento integral
dos paises da região, afirmou a
agência de notícias Associated
Press, que teve acesso a um do-
cumento confidencial da conferên-
cia.

O documento contém oito pon-
tos que os países latino-americanos
desejam desenvolver em seu proje-
tado diálogo com o Secretário de
Estado norte-americano, Henry Kis-

singer, que foi convidado a partici-
par da conferência, mas não pôde
comparecer devido a outros com-
promissos internacionais.

Prevê o documento discussões
sobre as medidas aplicadas pelos
Estados Unidos e que os países la-
tino-americanos consideram coerci-
tivas. "É preciso estabelecer um
mecanismo eficiente de proteção
contra a adoção ou a aplicação
desse tipo de medidas", afirma."É necessário intensificar os
trabalhos para a reestruturação da
Organização dos Estados America-
nos — concordam os Chanceleres —
a fim de adequá-la às novas condi-
ções políticas, econômicas, sociais e
culturais do continente e as circuns-
tancias mundiais; e que os Estados
Unidos compartilhem das aspira-
ções e se aliem aos esforços latino-
americanos para alcahçar as mu-
danças profundas exigidas pelo sis-
tema interamericano."

QUESTÃO CUBANA
O Ministro das Relações Exte-

riores da Venezuela, Aristides Cal-
vani, manifestou solidariedade à
reclamação panamenha de sobera-
nia total sobre o canal e exortou
os paises latino-americanos a re-
solver o caso cubano, aplicando no
plano concreto o pluralismo ideo-
lógico.

Calvani disse não acreditar no
retorno de Cuba à OEA. porque Fi-
dei Castro já informou que não de-
seja isso, mas convidou todos os
paises latino-americanos a reatar
relações com Havana.

Todo o amor da Itália
está à sua disposição

neste Natal

Você embarca no Andréa "C"

no.dia 22 em Sanlos. Primeiro
você vai conhecer Parati depois
Angra do. Reis ende terá uma
fabulosa Ceia de Natal, com
vinhos, champagnes e frutas se-
cas cindas da Itália para você,
tudo com o cenário maravilho-
so dc Angia dos Reis. Estará de
volta ãc Rio, no dia 26 lendo
passado sozinho ou com sua
família um Natal realmente di-
ferfinte. O navio italiano tem
todo o conforto e serviço de
.,° classe: todas cabines, com
banheiro privativo, ar condicio-
nado, em todas as clependén-
cias, duas piscinas, cinemas, etc.
Venha conversar com o Carlos,
representante da Agax.tur no
Rio, junto à linha "C" — Av.
Rio Branco, 4 — 2. Tel. 243-7691
Embratur 246 G.B. Cal. "A"

(P

Telefone para
222-2316 e faça

uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Muito bem.
Um dia você resolve economizar até 1/3
do que gasta com impressos.
Resolve ter impressos de alta qualidade.
Inclusive a cores.
Resolve que a máquina deve ser pratica,
de fácil instalação e operação em qual-
quer canto de sua empresa.
Resolve investir pouco.
E bem financiado em até 24 meses.
Aceite nossas congratulações.
Você vai poder escolher entre as legi-
limas Multllith Offsel 12.0 ou 1050.
Agora produzidas no Brasil, a um custo
muito mais baixo. Em 30 dias qualquer
uma das duas .Ilie será entregue.

MIJLTILITH OFFSET 1B50 m
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MIJLTILITH OFFSET 1260

ADDRESSOGRAPH MULTIGRAPH DO BRASIL S.A.
Rio - Av. Rio Branco, 277 - 4." andar - Tel.: 242.4137

São Paulo - Rua Desembargador Elizeu Guilherme, 167-Tels.: 238.9183 - 288.4617

f _SINT
Av, Nilo Pcçanha. 2b - s/701 a 703 - Tels.: 222-9452 - 252-5660

Rio dc Janeiro - Gli
Kua do Hospício, 425- 1." andar - Tels.: 22-3952 - 21-1835 - 21-1837

Recife - PE
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A vantagem de
um produto exclusivo

Madetec, a chapa de fibra de Madeira
Sintética, não terá concorrentes diretos na
qualidade, na técnica e nos recursos.

Ela é a primeira chapa Duo Smooth
fabricada no Brasil. É mais leve e muito
mais resistente.

Seu processo de fabricação permite a
produção de chapas lisas em ambas as faces,
tornando possível sua exposição e decora-
ção em ambos os lados.

Uma outra característica da Madetec
será o lançamento no mercado, de chapas
com desenhos e cores mais modernos e com
motivos muito mais atraentes.

Madeira Sintética está pronta, de ponta a ponta
Hoje Macieira Sintética S.A. está

ciando uma resposta feliz à confiança
de milhares de acionistas em todo
o Brasil.

Para eles, para a nova imagem do
Nordeste, para o desenvolvimento
brasileiro, Madeira Sintética deixou
de ser apenas um grande projeto, na
área da Sudene. Madeira Sintética é,
agora, a mais moderna indústria de
chapas de fibra prensada do país. Em
técnica operacional, qualidade de
produto e recursos, não existe nada
igual.

Só o parque industrial de Ma-
deira Sintética cobre 16 mil metros
quadrados ocupados por edifícios.
Bem ao lado. em 6.700 hectares de ter-
ras próprias já estão plantados 6 mi-
lhões de eucaliptos, para a matéria
prima.

Completa-se assim, a primeira
etapa de inversões da indústria, na
ordem de CrS 70.000.000.00. destina-
dos à produção anual de 30 mil tone-
ladas de chapas de fibra.

Numa segunda etapa, CrS ...
20.000.000.00 serão destinados à uma
nova unidade de tratamento superfi-
ciai. diversificando dentro da melhor
tecnologia, o produto mais que per-
feito cie Madeira Sintética.
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Porque os acionistas de Madeira Sintética
heiro antes do tempoestão ganhando din

Continue aplicando
seus incentivos

fiscais nos artigos
34/18 e 14, na
área da Sudene

As ações de Madeira Sintética repre-
sentam, hoje*, muito mais do que seu simples
valor nominal

Os equipamentos importados a dólar
de ontem, as terras c os eucaliptos, já estão
extraordinariamente valorizados. I: a valoriza-

ção de um parque industrial significa mais dia,
menos dia. bonificação cm novas ações para
os seus acionistas.

Madeira Sintética deve
ludo o (jiic (\ aos
acionistas, à. Sudene,
ao Banco do Brasil
e ao Bid
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Venezuela se P e r 011 irá a
preocupa
com eleições

Caracas I AP-JB) — O
Ministro venezuelano d a
Defesa. General Gustavo
Pardi D'Avila, lisse que as
Forças Armadas "garanti-
rão a manutenção da or-
dem pública durante a s
eleições presidenciais de 9
de dezembro próximo'',
acrescentando que os or-
ganismos de segurança in-
vestigam "as possíveis im-
plicações com o processo
eleitoral" de uma série ds
atos terroristas realizados
nos últimos meses.

O General entregou on-
tem ao Conselho Supremo
Eleitoral um plano de ação
chamado Repubiica-III que
explica as funções que as
Forcas Armadas des:mpe-
nharão paralelamente à
eleição. O plano compõe-se
de três fases: a pré-
eleitoral, que está ss desen-
volvendo; a de vigilância,
no dia da votação e a etapa
pós-eleitoral, coleta e trans-
porte das atas de vocação.

Clube pensa
no Uruguai
de ÍO milhões

Montevidéu (UPI-JBI —-
"E' preciso aumentar a
população do Uruguai." O
Clube dos 10 milhões acaba
dc lançar esta campanha
que tem por objetivo per-
mitir a volta ao pais de
uruguaios que se encontram
no exterior, para quadrupli-
car a sua população que
atualmente está reduzida a
2.5 milhões. ,"Há um número incaleu-
lável de uruguaios nos Es-
fado.-- Unidos, Canadá, Ar-
gentina. Austrália e em pai-
ses da Europa, além de cen-
tenas de judeus, espanhóis
e italianos que estão voltan-
do para suas terras. E' pre-
ciso promover o seu retorno
como fazem outros paises".
declarou porta-voz da en-
tidade.

Ü ciube, formado por gru-
pos nacionais e estrangei-
ros, propõe metas demográ-
ficas e econômicas, como a
promulgação de leis de in-
cenüvos fiscais, que isen-
tem cle tributos as pessoas
que queiram voltar, per-
mitindo que elas possam
importar diretamente o s
ben:. que tenham adquirido.

Leylaiul não

presenteará
Junta chilena

Londres I AP-JB i — A
Leyland Motor, uma das
maiores fábricas d e au-
tomovel da Inglaterra, vol-
tou atrás em sua decisão de
presentear a Junta Militar
do Chile com quatro carros
rie luxo. e resolveu agora"lazer um donativo em cli-
nheiro para o fundo cle
educação dos filhos das
vitimas dos recentes acon-
tecimentos chilenos."

Essa notícia foi publicada
ontem pelo jornal Daily Te-
legraph, que citou como
fonte o diretor-presidente
da Leyland. Lord Stokes. A
firma ainda não sc mani-
festou oficialmente a res-
peito, porém a imprensa
britânica acredita ser ver-
dadeira a informação, ar-
gumentando que o cancela-
mento do presente á Junta
vai livrar a Leyland de mui-
tos problemas.
PROTESTOS

Setores de esquerda da
Giã-Bretanha. inclusive do
Partido Trabalhista, acusa-
vam dc "escandalosa a deci-
são da Leyland de dar pre-
sentes a um regime direitis-
ta." Operários da empresa
ameaçavam entrar cm gre-
ve. Mesmo alguns círculos
normalmente alheios a esse
tipo de problema condena-
vam a Leyland.

No Parlamento britânico,
a Deputada Judith Hart,
um dos lideres do Partido
Trabalhista, afirmou que "a
entrega dos presentes era
um ato de incrível má fé e
abertamente politico." O.s
cinco automóveis, todos úl-
timo tipo, custariam 10 800
libras iaproximadamente
CrS 156 mil cruzeiros), a
preço de fábrica.
ALEMANHA

Em Wlesbaden, Alemã-
nha Federal, 400 delegados
do Partido Liberal alemão
reunidos ontem em eon-
gresso, convidaram o
Governo de Bonn a suspen-
der "toda assistência econó-
mica e técnica" ao Chile,
numa manifestação cle
desagrado ao golpe de es-
tado militar naquele pais.

Sob a presidência de Wal-
ter Scheel, lider do Partido,
os delegados condenaram
unanimente a atual situa-
ção politica do Chile e res-
saltaram a importância de
saber se a população chile-
na é realmente a única
beneficiária direta da atual
ajuda federal alemã.

Montevidéu para
assinar acordo

Buenos Aires e Montevidéu (AP-ANSA-UPI-
AFP-JBi — O Presidente Peron viajará para Mon-
tevidéu na próxima terça-feira a fim de assinar
com seu colega uruguaio, Juan Maria Bordaberry,
um acordo que estabelecerá os limites territoriais
da Argentina e do Uruguai no rio da Prata, encer-
rando uma polemica de mais de meio século entre
os dois paises.

Para os observadores, a visita de Peron ao Uru-
guai representa a continuidade cle sua ofensiva di-
plomátioa tendente a recuperar o terreno perdido
para o Brasil no campo das relações hemisféricas.
Fontes de Buenos Aires explicaram que com a par-
tida hoje do pais do Presidente boliviano Hugo
Banzer, Peron volta seus olhos para o Uruguai —
um vizinho onde a influência argentina está muito
baixa.
NO URUGUAI

Acredita-se que Peron deverá assinar também
em Montevidéu acordos de complementação eco-
nòmica. A agência France Presse disse que a via-
gem se realizará na segunda-feira. Ontem o Chan-
celer uruguaio, Juan Carlos Blanco. reuniu-se com
o Presidente Juan Maria Bordaberry para discutir
os últimos detalhes do acordo com a Argentina.

O jornal La Manaria, uruguaio, qualificou o en-
tendimento entre os dois governos de "acordo fra-
tcrnal". Em meio a uma longa matéria sobre o as-
sunto. o diário diz: "A presença em nosso pais do
Presidente da nação argentina, Tenente-General
Juan Domingo Peron. e a assinatura do tratado de
limites do rio da Prata, marca uma data histórica
e transeendental nas relações de ambos os paises."
Por outro lado, o diário El I*ais, em editorial, per-
gunta. "Renunciaremos a Martin Garcia"?, histo-
riando a polêmica uruguaio-argentina sobre a quem
pertence a nTia no meio do Prata.
NOS ESTADOS UNIDOS

Peron. cm sua reação ao continuo crescimento
da projeção politica e econômica do Brasil na Amé-
rica Latina, planejou também viajar para Nova lor-
que a fim cle pronunciar um discurso ante a Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas e se entrevistar com
o Presidente Richard Nixon.

No regresso, segundo fontes de Buenos Aires, o
líder justicialista fará uma escala no Paraguai, on-
de goza grande popularidade pessoal — o que não
coincide com a crescente perda cle influência da
Argentina no pais. Peron firmará com Alfredo
Stroessner. Presidente paraguaio, um convênio para
a construção da hidrelétrica de Yaciretá-Apité, no
rio Paraná. Fontes de Assunção não confirmaram
ainda esta visita.

Chile reforça
policiamento
nas fronteiras

Santiago I UPI-JB i — Todas as saídas do Chi-
le, inclusive algumas partes das fronteiras até há
pouco praticamente inacessíveis, tiveram o policia-
mento reforçado nas últimas horas, enquanto as
autoridades chilenas caçam 16 lideres que apoia-
vam Salvador Allende. O mais procurado é o di-
rigente socialista Carlos Altamirano.

O diretor do Departamento do Patrimônio Na-
cional, Jorge Garcia, acompanhado de jornalistas
especialmente convidados, visitou ontem dois edi-
ficios de quatro andares, que foram expropriados
do Partido Socialista. Os prédios, situados perto
do centro de Santiago, servirão agora de quartel
do Corpo cie Carabineiros.
DE NORTE A SUL

O patrulhamento junto ás saídas do pais in-
clui áreas litorâneas, desertos sententrionais, ma-
cas de vários pontos e até caminhos das Cordilhei-
ras dos Andes, utilizados raramente por boiadeiros.
D policiamento está a cargo das Forças Armadas
2 carabineiros, auxiliados por autoridades locais.

Dos 17 dirigentes da Unidade Popular mais
procurados pela Junta Militar, só um foi preso: o
secretário-geral do PC chileno, Luís Corvalan. Além
de Altamirano. as buscas visam, sobretudo, ao li-
der do Movimento de Esquerda Revolucionária
iMIRi, Miguel Enrlquez; e ao secretário-geral do
Movimento de Ação Popular Unitária (MAPU), Os-
car Garreton.

A Suprema Corte de Justiça do Chile decla-
rou-se ontem incompetente para modificar senten-
ças do.s Tribunais militares, alegando que "o pais
se encontra em estado de guerra interna." A de-
cisão consta de um despacho da Corte, em que re-
cusou o apelo de um condenado á prisão perpétua
pelo Conselho Naval cle Guerra de Valparaiso.

O condenado é Juan Fernando Sil Riquelme,
acusado de espionagem em favor de adversários da
Junta Militar, que derrubou Salvador Allende. As
autoridades militares mantinham o caso em "ab-
soluta reserva", da mesma forma que ainda ocor-
re com várias centenas de processos diante dc tri-
bunais militares de guerra.
REFUGIADOS

A Embaixada da República Argentina possui o
maior número dc asilados políticos, enquanto que
a da Suécia está, apenas, em sexto lugar, assinala
o jornal La Segyunda, da cadeia jornalística
Mercúrio.

Informa que a Embaixada argentina recebeu,
até 7 de novembro, 613 asilados, dos quais 595 já
receberam salvo-condutos, 46 haviam sido expulsos
do país, 18 estão pendentes c 10 receberam salvo-
condutos de "cortesia."

Bogotá quer mudar diálogo com EUA
Bogotá i A F P - ANSA-AP-UPI

-JBi — Ao abrir ontem a. conferèn-
cia de Chanceleres da América La-
tina, o Presidente da Colômbia, Mi-
sael Pastrana Borrero, convidou os
Ministros a buscarem "um novo
diálogo" com os Estados Unidos, ao
mesmo tempo que ressaltava a ne-
cessidade de se integrar os "diversos
grupos de colaboração em que está
fragmentado o hemisfério".

O Chanceler do Peru, General
Miguel Angel de la Flor Valle, res-
pondendo a Pastrana em nome de
todos os Ministros, declarou que a
cooperação interamericana "deve
contar com um mecanismo de se-
gurança e proteção econômica", pa-
ra preservar o desenvolvimento dos
paises atrasados e impedir atos de
coação "sobre a vontade soberana
dos estados".
APELO AO DIÁLOGO

"Não pode haver paz nem tran-
quilidade se o rápido crescimento da
economia dos países industrializa-
dos não se projeta na prosperidade
para o restante das nações", afir-
mou Pastrana.

O Presidente colombiano disse
que a Conferência devia estender
sua vista mais além dos Estados
Unidos, para examinar as relações
da América Latina com o resto do
mündò.

Enquanto os problemas entre os
Estados Unidos e o restante do
Continente não foram reduzidos a
proporções justas, segundo Pastra-
na, "continuarão desgastando as
bases de entendimento entre os po-
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Aviso
aos acionistas

Avisamos aos nossos acionistas que. por _
deliberaçào da Diretoria em reunião dc 25. IU. 1973,
com parecer favorável do Conselho Fiscal, foi apro-
vada a emissão particular de oito milhões de ações
nominativas endossáveis, pelo valor unitário no-
minai de CrS 1,00. e cm partes iguais dc ordinárias
c preferenciais classe 15.

Solicitamos aos acionistas interessados, inclu-
sive aos que têm direito de preferência de subscri-
çâo, na forma do artigo 8." dos Estatutos, dirigi-
rem-se ao nosso escritório, à Av. Nilo Peçanha. 26 -
salas 701/703, pessoalmente, ou pelos telefones:
252-5660 e 222-9452.

Cid Sampaio
Diretor-Presidente

vos que tèm o mandato de marchar
conjuntamente".

Acrescentou que isso somente
pode ser conseguido através do dià-
logo e da negociação, "como se re-
duziram muitos dos graves confli-
tos internacionais que se apresen-
taram ao mundo depois da última
guerra".
TEMÁRIO

A conferência dos Ministros das
Relações Exteriores latino-ameri-
canos foi aberta em meio a severas
medidas de segurança e com a par-
ticipação de Chanceleres cle 18 pai-
ses, quatro deles territórios das An-
tilhas de língua inglesa.

Cinco países (Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai e Bolivia) estão
representados poi Embaixadores es-
peciais. A reunião realiza-se por
iniciativa da Colômbia, após uma
série de gestões realizadas pelo
Chanceler Alfredo Vasquez Carrizo-
sa, há dois meses, quando partici-
pou da Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas em Nova Iorque.

Segundo a agência de noticias
UPI, o temário geral da conferèn-
cia, que foi denominada de Coope-
ração Continental, divide-se em três
grandes capítulos, dentro dos quais
figuram numerosas subdivisões:

a posição internacional da
América Latina, em relação ao res-
to do mundo;

as relações interlatino-ame-
ricanas, incluindo não somente a
unificação de atitudes frente aos
Estados Unidos, mas também o pro-

jeto de continuar realizando confe-
rencias regionais todos os anos;

— o "novo diálogo" com os Es-
tados Unidos.

Dentro destes temas, encon-
tram-se incluídos os das empresas
multinacionais, a integração eco-
nômica em todos os níveis, o plu-
ralismo ideológico e o estabeleci-
mento de um mecanismo de segu-
rança para prevenir agressões de
tipo econômico, proposto pelo Peru.

O problema da Zona do Canal
do Panamá foi admitido dentro do
temário da conferência, mas in-
formantes autorizados disseram que
ainda não se determinou a forma
pela qual será tratado.

As conclusões dá conferência
serão incorporadas a uma "decla-
ração de Bogotá", que será assina-
da amanhã ao meio-dia, na sessão
de encerramento da reunião.
SEGURANÇA ECONÔMICA

Os participantes da conferèn-
cia concordaram em manifestar aos
Estados Unidos a necessidade do
estabelecimento de um sistema de
segurança econômica coletiva, com
o objetivo de proteger as condições
ligadas ao desenvolvimento integral
dos paises da região, afirmou a
agência de noticias Associated
Press, que teve acesso a um do-
cumento confidencial da conferèn-
cia.

O documento contém oito pon-
tos que os paises latino-americanos
desejam desenvolver em seu proje-
tado diálogo com o Secretário de
Estado norte-americano, Henry Kis-

singer, que foi convidado a partW-
par da conferência, mas não pôdn
comparecer devido a outros com-
promissos internacionais.

Prevê o documento discussões
sobre as medidas aplicadas pelos
Estados Unidos e que os países la-
tino-americanos consideram coercl-
tivas. "É preciso estabelecer um
mecanismo eficiente de proteção
contra a adoção ou a aplicação
desse tipo de medidas", afirma."É necessário intensificar os
trabalhos para a reestruturação da
Organização dos Estados America-
nos — concordam os Chanceleres —
a fim de adequá-la às novas condi-
ções políticas, econômicas, sociais e
culturais do continente e as circuns-
tancias mundiais; e que os Estados
Unidos compartilhem das aspira-
ções e se aliem aos esforços latino-
americanos para alcançar as mu-
danças profundas exigidas pelo sis-
tema interamericano."

QUESTÃO CUBANA
O Ministro das Relações Exte-

riores da Venezuela, Aristides Cal-
vani. manifestou solidariedade à
reclamação panamenha de sobera-
nia total sobre o canal e exortou
os paises latino-americanos a re-
solver o caso cubano, aplicando no
plano concreto o pluralismo ideo-
lógico.

Calvani disse não acreditar no
retorno de Cuba à OEA, porque Fi-
dei Castro já informou que não de-
seja isso, mas convidou todos os
paises latino-americanos a reatar
relações com Havana.

Todo o amor da Itália
está à sua disposição

neste Natal
Voe*; embarca no Andréa "C"

no dia 22 em Santos. Primeiro
você vai conhecer Parati depois
Angra dos Reis ende terá uma
fabulosa Ceia de Natal, com
vinhos, champagnes e frutas se-
cas "indas da Itália para você,
tudo com o cenário maravilho-
so de Angia dos Reis. Estará de
volta ac Rio, no dia 26 tendo
passado sozinho ou com sua
família um Natal realmente di-
fer^nte. O navio italiano tem
lodo o conforto n serviço c!e
1.° classe: todas ca bines, com
banheiro privativo, ar condido-
nado, em todas as dependen-
cias, duas piscinas, cinemas, etc.
Venha conversar com o Carlos,
representante da Agaxtur no
Rio, iunto á linha "C" ~ Av.
Rio Brnnco, i - 'i. Tel. 2^3-7691
Embralur 246 G.8. Cal. "A"

(P

Telefone para
222-2316 e faça

uma assinatura do
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Muito bem.
Um dia você resolve economizar até f/3
do que gasta com impressos.
Resolve ter impressos de alta qualidade.
Inclusive a cores.
Resolve que a maquina deve sor pratica,
de fácil instalação e operação em qual-

,' quer canto de sua empresa.
1 Resolve investir pouco.

i E bem financiado em alé 24 meses.
i Aceite nossas congratulações.
: Você vai poder escolher enlre as legí-

| timas Muitilith Olfset 1250 ou 1850.
í Agora produzidas no Brasil, a um custo
.. muito mais baixo. Em 30 dias qualquer

uma das duas lhe será entregue.

Jgj

t0 sfm &V»

MULTILITH OFFSET I85Ü H ís*-

MULTILITH OFFSET 1250

ADDRESSOGRAPH MULTIGRAPH DO BRASIL S.A.
Rio - Av. Rio Branco, 277 - 4," andar - Tel.: 242.4137

São Paulo - Rua Desembargador Elizeu Guilherme, 167 -Tels.: 288.9183 - 288.4617

El MADEIRA
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Av. Nilo Peçanha, 26 - s/70] a 703 -Tels.: 222-9452 - 252-5660
Kio dc janeiro - GB

Kua do Hospício, 425 - l." andar -Tcls.: 22-3952 - 21-1835 - 21-1837
Recife - PE

Informativo
para acionistas

A vantagem de
um produto exclusivo

Madetec, a chapa de fibra dc Madeira
Sintética, não terá concorrentes diretos na
qualidade, na técnica e nos recursos.

Ela é a primeira chapa Duo Smooth
fabricada no Brasil. É mais leve e muito
mais resistente.

Seu processo de fabricação permite a
produção dc chapas lisas em ambas as faces,
tornando possível sua exposição e decora-
ção cm ambos os lados.

Uma outra característica da Madetec
será o lançamento no mercado, dc chapas
com desenhos e cores mais modernos e com
motivos muilo mais atraentes.

Madeira Sintética está pronta, de ponta a ponta
Hoje Madeira Sintética S.A. está

dando uma resposta feliz à confiança
dc milhares de acionistas em todo
o Brasil.

Para eles. para a nova imagem do
Nordeste, para o desenvolvimento
brasileiro. Macieira Sintética deixou
de ser apenas um grande projeto, na
área da Sudene. Madeira Sintética é.
agora, a mais moderna indústria de
chapas de fibra prensada do país. Em
técnica operacional, qualidade de
produto e recursos, não existe nada
igual.

Só o parque industrial de Ma-
deira Sintética cobre 16 mil metros
quadrados ocupados por edifícios.
Bem ao lado. em 6.700 hectares de ter-
ras próprias já estão plantados 6 mi-
lhões dc eucaliptos, para a matéria
prima.

Completa-se assim, a primeira
etapa de inversões da indústria, na
ordem de CrS 70.000.000,00, destina-
dos à produção anual de 30 mil tone-
ladas de chapas de fibra.

Numa segunda etapa, CrS ...
20.000.000,00 serão destinados à uma
nova unidade de tratamento superfi-
ciai, diversificando dentro da melhor
tecnologia, o produto mais que per-
feito dc Madeira Sintética.

Porque os acionista
estão ganhando din

Continue aplicando
seus incentivos

fiscais nos artigos
34/18 e PL na
área da Sudene

Madeira Sintética deve
tudo o que é, aos
acionistas, à Sudene.
ao Banco do Brasil
e ao Bi d

s de Madeira Sintética
heiro antes do tempo

As ações de Madeira Sintética repre-
sentam, hoje. muito mais do que seu simples

—N valor nominal.
Os equipamentos importados a dólar

de onlem. as terras e os eucaliptos, já estão
extraordinariamente valorizados. I" a valoriza-
ção de um parque industrial significa mais dia.
menos dia, bonificação em novas ações para
os seus acionistas.

'
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Cingapura corta o petróleo da Sétima Frota
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Cingapura (UPI-JB) — Cingapura,
o maior' centro de refinação de petróleo
do Sudeste asiático, suspendeu seu for-
necimento de combustível às forças nor-
te-americanas estacionadas no Pacífico,
segundo informaram fontes industriais.

A medida deverá afetar navios da
Sétima Frota dos Estados Unidos, aviões
de bases na Tailândia e unidades terres-
três em toda a região. Também serão
afetados o Vietnã do Sul, o Camboja e a
Tailândia.

MENOS OPÇÕES _

As Filipinas já reduziram seus for-
necimentos às forças norte-americanas
em 25 % e examinam a possibilidade de
um corte total. Fontes jornalísticas
anunciaram também a suspensão do for-
necimento de combustível para aviões a
jato da Força Aérea Norte-Americana no
Japão.

Segundo uma fonte industrial, sem
os fornecimentos de Cingapura, as forças
norte-americanas na Ásia "estão ficando

cada vez com menos opções" no que se
refere aos abastecimentos de óleo e ga-
solina.

As mesmas fontes disseram que o
Primeiro-Ministro de Cingapura, Lee
Kuan Yew, entrou em contato com as
refinarias segunda-feira passada e, cal-
mamente ordenou a suspensão dos for-
necimentos aos mercados militares nor-
te-americanos.

Tanto o Governo como as refinarias
se negaram a comentar o fato. Apenas
a Embaixada dos Estados Unidos emitiu
uma nota:

"Algumas empresas de Cingapura
já não estão capacitadas para cumprir
seus contratos atuais de fornecimento de
petróleo ao Departamento da Defesa
norte-americana", segundo declarou um
porta-voz.

Por sua vez, um diplomata da Ará-
bia Saudita disse a jornalistas de Cinga-
pura: 

"Nossa política é ciara — nosso
petróleo não chegará, de forma alguma,
às mãos de compradores militares nor-
te-americanos."

EUA fazem balanço da crise

S^fS^lax^t carros para se abastecer fòi grande e contínuo, mas não chegou a haver congestionamento

Bolívia interromp
negociações do

o Brasil

Preço maior causa
com cia a postos

Houston, Nova Iorque (AP-ANSA-
UPI-AFP-JB) — Uma comissão do Con-
selho Nacional do Petróleo declarou que
o boicote árabe poderá representar uma
perda de 3 milhões de barris por dia até
o final do ano, o que aumentará o índice
de desemprego, além de provocar o racio-
namento de gasolina e outros combus-
tíveis.

A comissão pediu aos Governos
federal e estaduais um plano de emer-
gência que aumente a produção nacio-
nal de petróleo para 700 mil barris diá-
rios, a fim de enfrentar a escassez.

gas com
Brasília (Sucursal) — As

negociações para a compra
de gás entre o Brasil e a
Bolívia foram interrompi-
das ontem, porque a dele-
gação boliviana decidiu
aguardar a chegada de dois
técnicos em siderurgia, pa-
ra solucionar os problemas
existentes a respeito d a
construção de uma usina si-
derúrgica na Bolívia —- um
impasse nas negociações.

Os dois técnicos são o en-
genheiro Emil Lieberman.
gerente-geral da Sidersa —
empresa estatal boliviana

¦ —- e o Major Carlos Mora-
les. que deverão se juntar
a. delegação de seu pais
dentro das próximas horas.
Hoje. entretanto, não have-
rá reunião entre os negocia-
dores, por causa do feriado.
Amanhã, é possível que ha-
ja um breve encontro.
RESISTÊNCIA

As negociações prossegui-
ram ontem, a portas fecha-
das e. segundo se soube, os
r e presentantes brasileiros
resistem a certas exigências
bolivianas.

Não se sabe se houve um
acordo sobre o preço de
venda dos 240 milhões de
pés cúbicos diários de gás
natural ao Brasil. Segundo
algumas fontes, a Bolívia
estaria pedindo um preço
superior ao que cobra à Ar-
gentina, em conseqüência
da crise do Oriente Médio.

Os delegados bolivianos
teriam feito propostas 

"con-

sideradas inaceitáveis pelo
Brasil", como condição para
a venda do gás: financia-
mento brasileiro de uma si-
derúrgica com capacidade
de 1200 mil toneladas por
ano, e o compromisso do
Brasil de comprar um mini-
mo de 500 mil toneladas de
uréia, proveniente de uma
fábrica de fertilizantes que
a Bolívia pretende construir
com ajuda técnica e finan-
ceira do Brasil.
SEM PREFERÊNCIA

Em La Paz, o Presidente
interino. Mario Gutierrez,
declarou que "interesses po-
Jiticos internacionais estão
procurando criar obstáculos
à cooperação que a Bolívia
pode receber." Acrescentou
que nas negociações para a
venda de gás natural, seu
pais não tem preferência
pelo Brasil.

Refer indo-se às nego-
ciações com o Brasil, obser-
vou que elas são um com-
plemento das notas assina-
das com o Chanceler brasi-
leiro, Gibson Barbosa, e
manifestou sua esperança
dc que os técnicos dos dois
paises cheguem a "felizes
coincidências."

"Não há preferência de
e spécie alguma. Qualquer
pais, que oferecer coope-
ração para o d esenvolvi-
mento de nossos recursos
naturais e projetos de in-
fra-estruúira, será bem-vin-
do", declarou.

Peron propõe acordo
comercial a Banzer

Blioios Aires < UPI- AP-
ANSA-JBi — A Argentina
propôs à Bolívia desenvol-
ver* em nível industrial a
exploração das ricas jazidas
de ferro dc El Mutun em
troca de maiores remessas
bolivianas de gás e petróleo,
informaram ontem fontes
governamentais em Buenos
Aires, onde os Presidentes
Hugo Banzer e Juan Do-
mingo Peron encontraram-
se mais uma vez.

O Ministro da Economia
da Argentina, José Gelbard.
deu a entender que hoje.
quando os dois Presidentes
firmarem documentes con-
juntes, será conhecida a
proposta argentina que visa
a contrabalançar a intensa
participação brasileira nos
programas bolivianos de de-
senvolvimento.
CONVERSAÇÕES

As comissões técnicas dos
dois paises. reunidas para-
lclamente aos encontros de
Banzer e Peron, revisaram
ontem pormenores da de-
claração que será emitida
hoje, ao final da visita da
comitiva boliviana.

Apesar do silêncio que
cerca as conversações, seu-
be-sc que a Boiív;a insistiu
na importância das remes-
sas permanentes por pete
da Argentina de produtos
fundamentais co.no 'r.go,
farinha e óleo combustível.

Pretende-se instalar com
uma empresa argentina um
complexo produtor de ólees
vegetais no Sul da Bolívia,
enquanto que com outra foi
desenvolvido um ambicioso
plano para a montagem de
tratores na Bolívia, destina-
dos a modernizar sua agri-
cultura.

"Gostaríamos cl e conti-
nuar dentro de uma Unha
de ação que nos permita de-
senvolver nossas próprias
indústrias. Acreditamos que
a Argentina compreenda
que a industrialização é a
melhor forma de sair do
atraso e achamos que pode-
mos ter ajuda desse pais"
afirmou um delegado boli-
viano.

No encontro entre Peron
e Banzer, os dois Presiden-
tes coincidiram na "impe-
riosa necessidade de frear
a ação imperialista n a
América Latina" e defende-
ram "a grande Pátria lati-
nò-anericana."

Banzer. segundo fontes
do Governo argentino, teria
comunicado a Peron a fir-
me decisão de seu país de
obter melhores pi ecos para
seus produtos essenciais —
gás. petróleo e feiro — as-
segurando-lhe. ao mesmo
tempo, que a Argentina não
será deslocada desse comer-
cio por nenhum tipo de
pre: ão Internacional.

Por sua vez. Peron teria
prometido a Banzer que a
Argentina apoiará a reali-
zação de obras comuns, co-
mo ferrovias e rodovias e
que concederá a Bolívia
crédito- para a compra de
tratores e ferramentas.

Por ciar Indisposto, se-
gundo comunicado oficial,
Pcron não compareceu on-
tem a.-) banquete oferecido
por Banzer. No mesmo co-
muni-ado. afirma-se que o
Presidente argentino se en-
contra totalmente recupe-
rado de " igeiro resfriado".
ma.s que continua despa-
chando da sua casa em Vi-
cc '„o;-ez.

O aumento do preço da gasolina, que cri-
tra em vigor hoje, provocou movimento anor-
mal nos postos de abastecimento durante o
dia dc ontem, pois os motoristas aproveita-
ram a tabela antiga para encher os tanques
dos carros. No Rio. as vendas subiram em cer-
ca cie 40%, Em Belo Horizonte e no Recife
também se registrou brusca elevação da pro-
cura de gasolina.

Os empregados dos postos de abasteci-
mento do Rio acham que as vendas teriam
.sido superiores se não fossem as chuvas de
ontem. A expectativa era otimista por causa
do fim de semana prolongado. Em Belo Hori-
zonte, os postos de gasolina menores ficaram
logo sem o combustível e os fornecedores pas-
.saram a exigir pagamento à vista, quando
normalmente dão prazo até 30 dias.

DURANTE A NOITE

Explicaram os gerentes de vários postos
de gasolina do Rio que a demanda dc com-
bustivçl., nas. horas que antecedem a vigência
dé nova tabela,' aumenta durante a noite,
pois os motoristas dispõem de mais tempo
nesse periodo, embora diminua o tráfego na
cidade.

Os proprietários de pequenos postos de
gasolina de Belo Horizonte reclamam porque
perderam ontem a oportunidade de obter me-
lhores lucros, em face da exigência dos distri-
buidores de só venderem o combustível com
pagamento à vista. Com isso, os beneficiados
foram os postos de grande capital de giro
que contam com maiores estoques.

NORMALIZAÇÃO

No Recife, com a chegada esta semana dos
petroleiros Iraqui e Atalaia será normalizado
o fornecimento de gasolina na cidade e tam-
bém nos Estados vizinhos, para onde a capi-
tal pernambucana envia caminhões-tanque.
Só o Estado de Pernambuco consome mais
gasolina que Paraíba, Alagoas c Rio Grande
do Norte reunidos.

Alta .surpreende
meios oficiais

Brasília (Sucursal) — O novo aumento
nos preços da gasolina e do querosene para
avião causou surpresa nos meios oficiais da
Capital do pais, apesar de a medida ter sido
decretada pelo Conselho Nacional dc Petróleo
iCNPi em coniunto com vários outros órgãos
do Governo brasileiro.

Muitos economistas da adi ünistração fe-
deral achavam que o Estado ia subvencionar
os preços dos combustíveis até o dia 31 de
dezembro deste ano, com o objetivo de man-
ter a taxa inflacionária em 12%, total previsto
para 1973. Os combustíveis estavam no limite
de 11,99% e, com os 10% dc aumento autori-
zados, pularam para 21,99%.

Fiscalização não
será modificada

— O amhento de 10% no preço da gaso-
lina náo vai modificar o serviço de fiscaliza-
ção do instituto de Pesos c Medidas — decla-
rou ontem o diretor da Divisão Técnica do
IPM, Maurício Pedreira.

O aumento, que entra em vigor a partir
de hoje, será fiscalizado normalmente pelas
turmas de inspeção do IPM. O próprio dono
do posto de gasolina faz a mudança no compu-
Lador da bomba, c, acreditando no bom fun-
cionamento da mesma, o pessoal do IPM não
acredita que possa existir fraude.

Depois da mudança no computador de to-
das as bombas, as turmas de inspeção come-
çam o seu trabalho de verificação e, notado
algum defeito, firmas particulares de manu-
'encão credenciadas polo Instituto do pesos
è Medidas são chamadas para os devidos re-
paros.

A mudança no computador da bomba é
fácil e rápida, por isso não é necessário irmos
de posto em posto para fazer a troca. Con-
tinuaremos fiscalizando como sempre fizemos
— disse o engenheiro Maurício Pedreira.

O Instituto de Pesos e Medidas está es-
perando para breve a chegada de um novo
equipamento de Metrologia, para substituir os
seus antigos instrumentos, na fiscalização dia-
ria dc todas a.s firmas que consertam apare-
lhos dc medidas.

Petrobrás volta
a operar no Acre
Brasilia l Sucursal i — A

Pet:obras vai tea ivar os
pecos petrolíferos no Estado
do Acre, abertes no início
da década de 50 e abando-
nados por falta de dados
e informações técnicas so-
bre Indicações promissoras
para a produção de petró-
leo. informou ontem o geó-
logo Carlos Walter Campos,
diretor da Divisão de Expio-
ração (Despoi da compa-
nhia.

A informação foi presta-
da aos participantes da II
Semana de Geologia, que
está ss realizando na Uni-
versidade de Brasília. Car-
los Walter Campos, que pro-
feriu a aula inaugural,
acrescentou que em relação
aos poços do Acre. a Petro-
brás tem informações segu-
ras que indicam a existên-
cia de óleo em grande
quantidade.

Frisou o diretor da DEX-
PO que a Petrobrás vai pes-
quisar novas áreas na Re-
gião Amazônica, principal-
mente no alto Javari, onde
a empresa já perfurou qua-
tro poços, e em outros rios
da Amazônia Ocidental.

A Petrobrás — infor-
mou — vai reativar ainda
os campos dc petróleo no
litoral paulista e já está
realizando pesquisas geoló-
gicas no Município de Pelo-
tas, no Rio Grande do Sul.

No Estado do Rio, ela
deverá construir em Cam-
pos, ainda este ano, uma
auto-olovatória dc 60 a 80
me*.ros de altura.

Brasil analisa
motor nacional

Brasília (Sucursal i —- O
Ministro da Indústria o do
Comércio, Pratini de Mo-
rais, informou que será -
medido o desempenho dos
motores de veículos nacio-
nais, através de convênio
assinado entre o Centro
Técnico Aeroespacial e a Se-
cretaria Industrial. Esta
repartição está subordinada
à Pasta da Indústria.

A crescente quantidade
de combustível consumido
por um número cada vez
maior de veículos; o au-
mento continuo do preço do
petróleo e derivados; a con-
veniència de economizar di-
visas; e as preocupações so-
bre a duração das reservas
mundiais petrolíferas são
aspectos que figuram nas
cogitações do Governo bra-
sileiro.

O convênio firmado entre
o Ministério da Indústria e
do Comércio e o Centro
Técnico Espacial visa a de-
s e nvolver tecnologia pró-
pria no setor de motores,
permitindo que o Governo
pa.ssc a atuar como orienta-
dor da produção automó-
bilística. Um dos objetivos
é introduzir medidas que
reduzam o consumo d e
combustível e, em conse-
quência, a poluição.

Técnicos do Ministério in-
informam que o desenvolvi-
mento atual dos motores
não atenderá ao grau das
exigências do futuro.

Fontes do Ministério re-
velaram ainda que o Brasil
está implementando o pro-
jeto e a construção de um
minicomputador digital pa-
ra fins civis e militares.

PANORAMA

O Wall Street Journal apresentou a
seguinte síntese do panorama da crise do
petróleo nos Estados Unidos:

a) Os Estados Unidos consomem
atualmente 17,3 milhões de barris diários
de produtos do petróleo, sendo que 6 mi-
lhões são importados (a metade em pe-
tróleo bruto e metade em produtos deri-
vados):

b) Um terço das importações —
isto é, 1 milhão de barris por dia de pe-
tróleos bruto e 1 milhão em produtos refi-
nados — procedentes dos países árabes,
com o que a perda em conseqüência do
embargo chega a 2 milhões de barris
diários;

c) Segundo os cálculos atuais, os
Estados Unidos perderão outro milhão de
barris — entre bruto e refinado — em
conseqüência da crise mundial provoca-
da pelo boicote árabe;

d) Os Estados Unidos têm 245,6
milhões de barris em reservas de petróleo
bruto e dispõem de um volume conside-
rável de reservas em produtos refinados
(segundo o American Petroleum Institu-
te, a gasolina durará um mès no ritmo
atual de consumo).

INVERNO DIFÍCIL

Wall Street Journal diz ainda que
os industriais do petróleo calculam que
se todas as refinarias norte-americanas

não suspenderem inesperadamente suas
atividades, a gasolina não será raciona-
da até maio do ano que vem (embora o
Secretário do Interior tenha falado de
um provável racionamento em janeiro),
enquanto que a situação poderia se agra-
var no que se refere ao petróleo que ser-
ve à produção de eletricidade, ao funcio-
namento dós motores diesel, à calefação
das casas, dos escritórios e fábricas.

O pleno impacto do embargo árabe
será sentido nos Estados Unidos den-
tro de três semanas aproximadamente,
quando o último dos petroleiros que dei-
xou o Golfo Pérsico — antes da "guerra

do petróleo" — descarregar nos portos
norte-americanos. Levando-se em conta
que os meteorologistas previram um in-
verno mais rigoroso, as conseqüências
pesarão mais.

Um fechamento das fundições da
General Motors provocaria o fechamen-
to da indústria automobilísica. Ainda
não se pensa em tal catástrofe, mas o
cálculo é de que cada redução de ativi-
dade num setor afetará imediatamente
outros.

A região mais afetada será a Costa
Oriental, desde Boston até Washington,
que vai passar o inverno com déficit de
259Í em suas necessidades energéticas.

ALASCA

A empresa Alyeska Pipeline Service
Co espera a permissão para dar inicio
á construção do oleoduto transalasca,
assim que'o Presidente Richard Nixon
promulgar a lei sobre a questão, ja apro-
vada pelo Congresso. Acredita-se que Ni-
xon promulgará amanhã essa lei.

A Alyeska é um complexo de indús-
trias do petróleo, que concordaram em
financiar os custos da construção — 4 500
milhões de dólares (CrS.27 bilhões). O
oleoduto ligará as jazidas de Bahi Pru-
dhoe, no Norte do Alasca, a Valdez, na
Costcà Sul.

O oleoduto terá 1,20 m de diâmetro
e transportará o petróleo ao longo de
1 260 quilômetros.

Bonn pede a alemães
economizem combustíveis

Bonn (ANSA-AFP-JB) - O Gover-
no da Alemanha Ocidental ainda não
tomou nenhuma medida prática para
enfrentar a crise de energia, mas vem

publicando numerosos anúncios convi-
dando o povo a fazer uma economia vo-
luntária, e os primeiros resultados já
surgiram: quartéis e ministérios mais
frios, 6 mil bombas automáticas de ga-
solina fechadas durante a noite e redu-

ção dos deslocamentos de tropas do
Exército.

O Governo acredita que será possi-
vei reduzir de 15 a 20', do consumo de
energia com a colaboração voluntária da

população. Tudo indica — apesar dos

plenos poderes dados pelo Parlamento ao
Governo — que as autoridades não pre-
tendem perturbar uma opinião pública
já suficientemente alarmada com a crise.

VERÃO

Entretanto, prevè-se que, se a crise
continuar, algumas medidas tomadas no
verão passado (julho-agosto-setembro)
t/irão dc ser revistas para deter o au-
mento de custo de vida e reexaminar a
segunda valorização do marco, uma vez

que a crise de energia freia o processo
produtivo c, portanto, tais medidas serão

prejudiciais.
De qualquer forma, o Governo espe-

ra que a crise se solucione rapidamente
em nivel político e não poupa esforços
em nível diplomático para evitar que ela
se acentue. Nos próximos dias chegarão
a Bonn numerosos representantes de

países árabes, e o Chanceler (Chefe do
Governo), Willy Brandt já manifestou
seu interesse de avistar-se com o Presi-
dente do Egito, Anwar Sadat.

O problema do Oriente Médio reper-
cutiu ontem no Congresso do Partido Li-

beral. reunido em Wiesbaden, sob a pre-
sidència do Ministro do Exterior, Walter

Schecl.
Scheel rejeitou as acusações de que

a Europa sacrificou o destino de Israel
"por causa de seus interesses petrolífe-
ros."

Ele qualificou a atual crise do pe-
tróleo "como a mais grave que a Europa

já conheceu, nos últimos anos." Ao mes-
mo tempo pediu que os europeus façam o

máximo de esforços para encontrar uma
solução, a fim de evitar que'a crise se
repita no futuro.

Finalmente solicitou que Israel e
Egito dêem provas de compreensão para
com a "posição nítida e evidente" da Eu-
ropa, no conflito do Oriente Médio.

GÁS SOVIÉTICO

O jornal Tribuna Alemã, publicado
em português, publica em sua última
edição uma notícia sobre o fornecimento
de gás natural da União Soviética à Ale-
manha Ocidental, iniciado dia 1.° de ou-
tubro passado.

De acordo com o convênio assinado
há três anos, os soviéticos fornecerão nos

próximos 20 anos 120 bilhões de metros
cúbicos de gás natural à RFA. Em troca,
a URSS importará tubos de aço.

O total' anual será, depois de um
breve período inicial, de 7 bilhões de me-
tros cúbicos. No principio o gás sovié-
tico virá da Ucrânia e, mais tarde, tam-

bém da Sibéria Ocidental.
Segundo o Ministro da Economia,

Hans Friderichs, "no setor da energia
haverá outras possibilidades de coopera-

ção" entre os dois países.
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Cingapura corta o petróleo da Sétima Frota
Cingapura (UPI-JB) — Cingapura,

o maior centro de refinação de petróleo
do Sudeste asiático, suspendeu seu for-
necimento de combustível às forças nor-
te-americanas estacionadas no Pacífico,
segundo informaram fontes industriais.

A medida deverá afetar navios da
Sétima Frota dos Estados Unidos, aviões
de bases na Tailândia e unidades terres-
três em toda a região. Também serão
afetados o Vietnã do Sul, o Camboja e a
Tailândia.

MENOS OPÇÕES

As Filipinas já reduziram seus for-
necimentos às forças norte-americanas
em 25 % e examinam a possibilidade de
um corte total. Fontes jornalísticas
anunciaram também a suspensão do for-
necimento de combustível para aviões a
jato da Força Aérea Norte-Americana no
Japão.

Segundo uma fonte industrial, sem
os fornecimentos de Cingapura, as forças
norte-americanas na Ásia "estão ficando

•\-:. .;; V:,.. ..^^ ,

Na Zona Sul, o afluxo de carros para se abastecer foi grande e contínuo, mas não chegou a haver congestionamento

Bolívia inteiTomp
negociações do
$>ás com o Brasil

Brasília (Sucursal) — As
negociações para a compra
de gás entre o Brasil e a
Bolívia foram interrompi-
das ontem, porque a dele-
gação boliviana decidiu
aguardar a chegada de dois
técnicos em siderurgia, pa-
ra solucionar os problemas
existentes a respeito d a
construção de uma usina si-
derúrgica na Bolivia — um
impasse nas negociações.

Os dois técnicos são o en-
genheiro Emil Lieberman.
gerente-geral da Sidersa —
empresa estatal boliviana
— e o Major Carlos Mora-
les, que deverão se juntar
á delegação de seu país
dentro das próximas horas.
Hoje, entretanto, não have-
rã reunião entre os negocia-
dores, por causa do feriado.
Amanhã, é possível que ha-
ia um breve encontro.
RESISTÊNCIA

As negociações prossegui-
ram ontem, a portas fecha-
das e. segundo se soube, os
i- e presentantes brasileiros
resistem a certas exigências
bolivianas.

Não se sabe se houve um
acordo sobre o preço de
venda dos 240 milhões de
pés cúbicos diários de gás
natural ao Brasil. Segundo
algumas fontes, a Bolivia
estaria pedindo um preço
superior ao que cobra á Ar-
gentina, em conseqüência
da crise do Oriente Médio.

Os delegados bolivianos
teriam feito propostas 

"con-

sideradas inaceitáveis pelo
Brasil", como condição para
a venda do gás: financia-
mento brasileiro de uma si-
derúrgica com capacidade
de 1 200 mil toneladas por
ano. e o compromisso do
Brasil de comprar um mini-
m0 de 500 mil toneladas de
uréia, proveniente de uma
fábrica de fertilizantes qu
a Bolivia pretende construir
com ajuda técnica e finan-
ceira do Brasil.
SEM PREFERÊNCIA

Em La Paz, o Presidente
interino, Mario Gutierrez,
declarou que "interesses po-
liticos internacionais estão
procurando criar obstáculos
á cooperação que a Bolivia
pode receber." Acrescentou
que nas negociações para a
venda de gás natural, seu
país não tem preferência
pelo Brasil.

Refer indo-se ás nego-
ciações com o Brasil, obscr-
vou que elas são um com-
plemento da.s notas assina-
das com o Chanceler brasi-
leiro. Gibson Barbosa, e
manifestou sua esperança
de que os técnicos dos dois
paises cheguem a "felizes
coincidências."

"Não há preferência de
espécie alguma. Qualquer
pais, que oferecer coope-
ração para o d esenvolvi-
mento de nossos recursos
naturais c projetos dc in-
fra-estrutura, será bem-vIn-
do", declarou.

Peron propõe acordo
comercial a Ba nzer

Buenos Aires (UPI-AP-
ANSA-JB 1 — A Argentina
propôs à Bolivia desenvol-
ver em nivel industrial a
exploração das ricas jazidas
de ferro de El Mutun em
troca de maiores remessas
bolivianas de gás e petróleo,
informaram ontem fontes
governamentais em Buenos
Aires, onde os Presidentes
Hugo Banzer e Juan Do-
mingo Peron encontraram-
sc mais uma vez.

O Ministro da Economia
da Argentina, Jose Gclbard.
deu a entender que hoje,
quando os dois Presidentes
firmarem documentos con-
juntos, será conhecida a
proposta argentina que visa
a contrabalançar a intensa
participação brasileira nos
programas bolivianos ds dc-
senvolvimento.
CONVERSAÇÕES

A.s comissões técnicas doa
dois países, reunidas para-
lelamcntc aos encontios d?
Banzer e Peron. revisaram
ontem pormenores da de-
claraeão que será emitida
hoje, ao final da visita da
comitiva boliviana.

Apesar do silêncio que
cerca as conversações, seu-
be-se que a Bolívia insistiu
na importância da.s remes-
sas permanentes nor p;:'*te
da Argentina de produtos
fundamentais como 'rigo,
farinha e óleo combustível.

Pretende-se instalar com
uma empresa argentina um
complexo produtor de óleos
vegetais no Sul da Bolivia,
enquanto que com outra foi
desenvolvido um ambicioso
plano para a montagem d.-
tratores na Bolivia. destina-
dos a modernizar sua agri-
cultura.

"Gostaríamos d e conti-
nuar dentro de uma linha
de ação que nos permita de-
senvolver nossas próprias
indústrias. Acreditamos que
a Argentina compreenda
que a i idustV-UznçãO é a
melhor forma de sair cio
atraso e achamos que pode-
moi ter ajuda desse país"
afirmou um delegac'o boli-
viano.

No encontro entre Peron
e Banzer. o.s dois Presidên-
tes coincidiram na "impe-
riosa necessidade de frear
a ação imperiallsta n a
América Latina" e defende-
ram "'a grande Pátria lati-
no-í icena."

Banzer. sejundo fontes
do Governo argentino, teria
comunicado a Peron a fir-
me decisão de seu pais de
obter melhores pieços para
.seus produtos essenciais —
gás. petróleo e ferro — a.s-
í-egu; ando-lho, ao m e s m o
tempo, que a Argentina não
será deslocada desse comer-
cio por nenhum tipo de
l>. o lacional.

Por sua vez. Peron __ teria
prometido-ar~Banzer qiiea
Argentina apoiará a reali-
zação de obras comuns, co-
mo ferrovias e rodovias e
que concederá a Bolívia
créditos para a compra de
tratores e ferramentas.

Por estar indispo.-to. se-
gundo comunicado oficial,
Peron não compareceu on-
tem ai banquete ofe --cido
po ¦ Banzer. No mesmo co-
muni-ado afirma-se que o
Presidente argentino se en-
contra totalmente recupe-
¦ado de ""igeiro resinado".

mas que continua despa-
chando da sua casa em VI-
cc ' "-.opez.

Preco maior causa
corrida a postos

O aumento do preço da gasolina, que en-
tra em vigor hoje. provocou movimento anor-
mal nos postos de abastecimento durante o
dia de ontem, pois os motoristas aproveita-
ram a tabela antiga para encher os tanques
dos carros. No Rio, as vendas subiram em cer-
ca de 40%. Em Belo Horizonte e no Recife
também se registrou brusca elevação da pro-
cura dc gasolina.

Os empregados dos postos de abasteci-
mento do Rio acham que as vendas teriam
.sido superiores se não fossem as chuvas de
ontem. A expectativa era otimista por causa
do fim de semana prolongado. Em Belo Hori-
zonte, os postos de gasolina menores ficaram
logo sem o combustível e os fornecedores pas-
.saram a exigir pagamento á vista, quando
normalmente dão prazo até 30 dias.

DURANTE A NOITE

Explicaram os gerentes de vários postos
de gasolina do Rio que a demanda de com-
bustível, nas horas que antecedem a vigência
de nova tabela, aumenta durante a noite,
pois os motoristas dispõem de mais tempo
nesse periodo, embora diminua o tráfego na
cidade.

Os proprietários de pequenos postos dc
gasolina de Belo Horizonte reclamam porque
perderam ontem a oportunidade de obter me-
lhores lucros, em face da exigência dos distri-
buidores de só venderem o combustível com
pagamento à vista. Com isso, os beneficiados
íoram os postos de grande capital de giro
que contam com maiores estoques.

NORMALIZAÇÃO

No Recife, com a chegada esta semana dos
petroleiros Iraqui e Atalaia será noimalizado
o fornecimento de gasolina na cidade e tam-
bém nos Estados vizinhos, para onde a capi-
tal pernambucana envia caminhões-tanque.
Só o Estado de Pernambuco consome mais
gasolina que Paraíba, Alagoas e Rio Grande
do Norte reunidos.

Alia surpreende
meios oficiais

Brasilia (Sucursal) — O novo aumento
nos preços da gasolina e do querosene pata
avião causou surpresa nos meios oficiais da
Capital do pais, apesar de a medida ter sido
decretada pelo Conselho Nacional de Petróleo
iCNPi em conjunto com vários outros órgãos
do Governo brasileiro.

Muitos economistas da a -.'niftração fe-
deral achavam que o Estado ia subvencionar
os preços dos combustíveis até o dia 31 de
dezembro deste ano, com o objetivo de man-
ter a taxa inflacionária em 12%, total previsto
para 1973. O.s combustíveis estavam no limite
de 11,99% e, com o.s 107. de aumento autori-
zados, pularam para 21,99%.

Fis ca liza cã o i lã o
será modificada

— O aumento de 107r no preco da gaso-
Una não vai modificar o serviço de fiscaliza-
ç.;o do Instituto de Pesos e Medidas — drcla-
rou ontem o diretor da Divisão Técnica do
IPM, Maurício Pedreira.

O aumento, que entra em vigor a partir
de hoje. será fiscalizado normalmente pelas
turmas de inspeção do IPM. O próprio dono
do posto de gasolina faz a mudança no compu-
tador da bomba, e. acreditando no bom fun-
Ciiouamento da mesma, o pessoal do IPM náo
acredita que possa existir fraude.

D"pois da mudança no computador de to-
das as bombas, as turmas de inspeção come-
com o seu trabalho de verificação e. notado
algum defeito, firmas particulares de manu-
t.-nçâo credenciadas pelo Instituto de Pesos
e Medidas sáo chamadas para os devidos re-
paros.

A mudança no computador da bomba e
fácil e rápida, por isso não c necessário irmos
dc posto 

'cm 
posto para fazer a troca. Con-

tlnuarcmos fiscalizando como sempre fizemos
— disse o engenheiro Maurício Pedreira.

O Instituto de Pesos e Medidas está es-
perando para breve a chegada de um novo
equipamento de Metrologia, para substituir o.s
seus antigos instrumentos, na fiscalização diá-
ria de todas as firmas que consertam apare-
lhos de medidas.

cada vez com menos opções" no que se
refere aos abastecimentos de óleo e ga-
solina.

As mesmas fontes disseram que o
Primeiro-Ministro de Cingapura, Lee
Kuan Yew, entrou em contato com as
refinarias segunda-feira passada e, cal-
mamente ordenou a suspensão dos for-
necimentos aos mercados militares nor-
te-americanos.

Tanto o Governo como a.s refinarias
se negaram a comentar o fato. Apenas
a Embaixada dos Estados Unidos emitiu
uma nota:

"Algumas empresas de Cingapura
já não estão capacitadas para cumprir
seus contratos atuais de fornecimento de
petróleo ao Departamento da Defesa
norte-americana", segundo declarou um
porta-voz.

Por sua vez, um diplomata da Ará-
bia Saudita disse a jornalistas de Cinga-
pura: "Nossa política é clara — nosso
petróleo não chegará, de forma alguma,
às mãos de compradores militares nor-
te-americanos."

EUA fazem balanço da crise

Petrobrás volta
a operai- no Acre
Brasilia (Sucursal i — A

Petrobrás vai reativar os
pecos petrolíferos no Estado
do Acre. abertos no início
da década de 50 e abando-
nados por falta de dados
e informações técnicas so-
bre indicações promissoras
para a produção de petró-
leo. informou ontem o geó-
logo Carlos Walter Campos,
diretor da Divisão de Expio-
ração (Despoi da compa-
nhia.

A informação foi presta-
da aos participantes da II
Semana de Geologia, que
está s; realizando na Uni-
versidade de Brasília. Car-
los Walter Campos, que pro-
feriu a aula inaugural,
acrescentou que em relação
aos poços do Acre. a Petro-
brás tem informações segu-
ras que indicam a existên-
cia de óleo em grande
quantidade.

Frisou o diretor da DEX-
PO que a Petrobrás vai pes-
quisar novas áreas na Re-
gião Amazônica, principal-
mente no alto Javari, onde
a empresa já perfurou qua-
tro poços, e em outros rios
da Amazônia Ocidental.

A Petrobrás — infor-
mou — vai reativar ainda
os campos de petróleo no
litoral paulista e já está
realizando pesquisas geoló-
gicas no Município de Pelo-
tas, no Rio Grande do Sul,

No Estado do Rio. ela
deverá construir c Cam-
pos, ainda este ano, uma
aulo-elevatória de GO a 80
me .ros de altura.

Governo analisa
motor nacional

Brasília (Sucursal) — O
Ministro da Indústria e do
Comercio, Pratini de Mo-
rais, informou que será
medido o desempenho dos
motores de veiculos nacio-
nais. através de convênio
assinado entre o Centro
Técnico Aeroespacial c a Se-
cretaria Industrial. Esta
repartição está subordinada
à Pasta da Indústria.

A crescente quantidade
de combustível consumido
por um número cada vez
maior de veículos; o au-
mento continuo do preço do
petróleo e derivados; a con-
veniència de economizar di-
visas; e as preocupações so-
bre a duração das reservas
mundiais petrolíferas são
aspectos que figuram nas
cogitações do Governo bra-
sileiro.

O convênio firmado entre
o Ministério da Indústria e
do Comércio e o Centro
Técnico Espacial visa a de-
s e nvòlver tecnologia pró-
pria no setor de motores,
permitindo que o Governo
passe a atuar eomo orienta-
dor da produção automo-
bilistica. Um dos objetivos
é introduzir medidas que
reduzam o consumo d e
combustível e, em conse-
quência, a poluição.

Técnicos do Ministério in-
formam que o desenvolvi-
mento atual dos motores
não atenderá ao grau das
exigências do futuro.

Fontes do Ministério re-
velaram ainda que o Brasil
está implementando o pro-
jeto e a construção de um
minicomputador digital pa-
ra fins civis e militares.

Houston, Nova Iorque (AP-ANSA-
UPI-AFP-JB) — Uma comissão do Con-
selho Nacional do Petróleo declarou que
o boicote árabe poderá representar uma
perda de 3 milhões de barris por dia até
o final do ano, o que aumentará o índice
de desemprego, além de provocar o racio-
namento de gasolina e outros combus-
tíveis.

A comissão pediu aos Governos
federal e estaduais um plano de emer-
gência que aumente a produção nacio-
nal de petróleo para 700 mil barris diá-
rios, a fim de enfrentar a escassez.

PANORAMA

O Wall Street Journal apresentou a
seguinte síntese do panorama da crise do
petróleo nos Estados Unidos:

a) Os Estados Unidos consomem
atualmente 17,3 milhões de barris diários
de produtos do petróleo, sendo que 6 mi-
lhões são importados (a metade em pe-
tróleo bruto e metade em produtos deri-
vados);

b) Um terço das importações —
isto é, 1 milhão de barris por dia de pe-
tróleos bruto e 1 milhão em produtos reli-
nado — procedentes dos países árabes,
com o que a perda em conseqüência do
embargo chega a 2 milhões de barris
diários;

c) Segundo os cálculos atuais, os
Estados Unidos perderão outro milhão de
barris — entre bruto e refinado — em
conseqüência da crise mundial provoca-
da pelo boicote árabe;

d) Os Estados Unidos tém 245,6
milhões de barris em reservas de petróleo
bruto e dispõem de um volume conside-
rável de reservas em produtos refinados
(segundo o American Petroleum Institu-
te, a gasolina durará um mês no ritmo
atual de consumo).

INVERNO DIFÍCIL

Wall Street Journal diz ainda que
os industriais do petróleo calculam que
se todas as refinarias norte-americanas
não suspenderem inesperadamente suas
atividades, a gasolina não será raciona-
da até maio do ano que vem (embora o
Secretário do Interior tenha falado de
um provável racionamento em janeiro),
enquanto que a situação poderia se agra-
var no que se refere ao petróleo que ser-
vc à produção de eletricidade, ao funcio-

namento dos motores diesel, à calcfaçào
das casas, dos escritórios e fábricas.

O pleno impacto do embargo árabe
será sentido nos Estados Unidos den-
tro de três semanas aproximadamente,
quando o último dos petroleiros que dei-
xou o Golfo Pérsico — antes da "guerra

do petróleo" — descarregar nos portos
norte-americanos. Levando-se em conta
que os meteorologistas previram um in-
verno mais rigoroso, as conseqüências
pesarão mais.

Um fechamento das fundições da
General Motors provocaria o fechamen-
to da indústria automobilísica, Ainda
não se pensa em tal catástrofe, mas o
cálculo é de que cada redução de ativi-
dade num setor afetará imediatamente
outros.

A região mais afetada será a Costa
Oriental, desde Boston até Washington,
que vai passar o inverno com déficit de
25', em suas necessidades energéticas.

ALASCA

A empresa Alyeska Pipeline Service
Co. espera a permissão para dar início
à construção do oleoduto transalasca.
assim que' o Presidente Richard Nixon
promulgar a lei sobre a questão, já apro-
vada pelo Congresso. Acredita-se que Ni-
xon promulgará amanhã essa lei.

A Alyeska é um complexo de indús-
trias do petróleo, que concordaram em
financiar os custos da construção — 4 500
milhões de dólares (CrS 27 bilhões). O
oleoduto ligará as jazidas de Bahi Pru-
dhoe, no Norte do Alasca, a Valdez, na
Costa Sul.

O oleoduto terá 1,20 m de diâmetro
e transportará o petróleo ao longo de
1 260 quilômetros.

DISTRIBUIÇÃO

O Congresso norte-americano deci-
diu ontem que o Presidente Richard Ni-
xon terá que decretar, nos próximos 30
dias. a distribuição equitativa a todos os
consumidores dos derivados do petróleo,
inclusive a gasolina.

Seria ainda a intenção do Congres-
so chegar a uma redução de 25'.; no con-
sumo dos produtos do petróleo, que equi-
vale a 18 milhões de barris diários.

Por sua parte, as empresas pctrolei-
ras norte-americanas solicitaram à Casa
Branca que imponha um racionamento
no consumo da nafta.

Bonn pede a alemães que
economizem combustívei s

Bonn (ANSA-AFP-JB) — O Gover-
no da Alemanha Ocidental ainda náo
tomou nenhuma medida prática para
enfrentar a crise de energia, mas vem
publicando numerosos anúncios convi-
dando o povo a fazer uma economia vo-
luntária, e os primeiros resultados já
surgiram: quartéis e ministérios mais
frios, 6 mil bombas automáticas de ga-
solina fechadas durante a noite e redu-
ção dos deslocamentos de tropas do
Exército:

O Governo acredita que será possi-
vel reduzir de 15 a 20', do consumo de
energia com a colaboração voluntária da
população. Tudo indica — apesar dos
plenos poderes dados pelo Parlamento ao
Governo — que as autoridades não pre-
tendem perturbar uma opinião pública
já suficientemente alarmada com a crise.

VERÀO

Entretanto, prevê-se que, se a crise
continuar, algumas medidas tomadas no
verão passado (julho-agosto-setcmbro)
terão de ser revistas para deter o au-
mento de custo de vida e reexaminar a
segunda valorização do marco, uma vez
que a crise dc energia freia o processo
produtivo e, portanto, tais medidas serão
prejudiciais.

De qualquer forma, o Governo espe-
ra que a crise se solucione rapidamente
em nível político e não poupa esforços
em nível diplomático para evitar que ela
se acentue. Nos próximos dias chegarão
a Bonn numerosos representantes dc
países árabes, e o Chanceler (Chefe do
Governo), Willy Brandt já manifestou
seu interesse de avistar-se com o Presi-
dente do Egito, Anwar Sadat.

O problema do Oriente Médio reper-
utiu ontem no Congresso do Partido Li-

bcral reunido cm Wiesbaden, sob a pre-
sidência do Ministro do Exterior, Walter
Scheel.

Scheel rejeitou as acusações de que
a Europa sacrificou o destino de Israel
"por causa de seus interesses petrolifc-
ros." . ,

Ele qualificou a atual crise do pe-
tróleo "como a mais grave que a Europa
já conheceu, nos últimos anos." Ao mes-
no tempo pediu que os europeus façam o

máximo de esforços para encontrar uma
solução, a fim de evitar que a crise se
repita no futuro.

Finalmente solicitou que Israel c
Egito dêem provas de compreensão para
com a "posição nítida e evidente" da Eu-
ropa, no conflito do Oriente Mecüo.

GÁS SOVIÉTICO

O jornal Tribuna Alemã, publicado
em português divulga em sua última
edição uma noticia sobre o fornecimento
de °ás natural da União Soviética à Ale-
manha Ocidental, iniciado dia 1.° de ou-
tubro passado. _ .

De acordo com o convênio assinado
há três anos, os soviéticos fornecerão nos
próximos 20 anos 120 bilhões de metros
cúbicos de gás natural à RFA. Em troca,
a URSS importará tubos de aço.

O total anual será, depois de um
breve periodo inicial, de 7 bilhões de me-
tros cúbicos. No principio o gas sovie-
fico virá da Ucrânia e. mais tarde, tam-
bém da Sibéria Ocidental.

Segundo o Ministro da Economia.
Hans Friderichs, "no setor da energia
haverá outras possibilidades de coopera-
ção" entre os dois países.
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Egito e Israel trocam seus presos
Cairo, Telaviv, Km 101 da Rodovia Cairo—Suez

(UPI-AP-AFP-ANSA-JBI — Com a entrega ã ONU
dos postos de controle israelenses na Rodovia Cairo
—Suez e o inicio imediato da troca de prisioneiros
de guerra, começa hoje às 8h i3h em Brasília) o
cumprimento efetivo do acordo de cessar togo íir-
mado domingo último entre Israel e o Egito.

O anúncio da decisão foi feito pelo próprio co-
mandante das forças de emergência das Nações
Unidas, General Ensio Siilasvuo, que observou que
o acordo obtido na reunião de ontem, a terceira en-
tre representantes do Egito e de Israel, diz respeito
aos pontos 3, 4, 5 e 6 do documento elaborado pelo
Secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger.

SATISFAÇÃO
Ao terminar a reunião na barraca das Nações

Unidas, o General Siilasvuo chamou os jornalistas
para dizer-lhes: "Tenho a satisfação de anunciar
que na reunião se chegou a um acordo sobre o
cumprimento dos pontos 3, 4, 5 e 6 da fórmula do
cessar-fogo"."Na minha opinião — acrescentou o comandan-
te das forças de emergência — trata-se de um
grande triunfo que só foi possível devido aos sin-
ecros esforços dos delegados israelenses e egípcios".

O chefe da delegação de Israel, General Aaaron
Yariv. ao sair da barraca declarou aos jornalistas:"Creio que o Governo israelense não se sentirá de-
cepcionado".

INTERCÂMBIO
A troca de prisioneiros não mais será feita, con-

rorme ajustado inicialmente, através de Chipre,
mas sim a partir diretamente de Telaviv e do Cairo!
de onde decolarão simultaneamente aviões cedidos
pela Suiça à Cruz Vermelha para o cumprimento
da tarefa.

Foi determinado que os soldados feridos de am-
toos o.s lados serão os primeiros a embarcar nos
aviões com destino diretamente ao Cairo e a Tela-
viv.

Imediatamente, já com os postos israelenses
controlados pela ONU, começará o abastecimento
de alimentos, água e medicamentos tanto aos sol-
dados egípcios do III Exército cercados na margem
oriental do canal dc Suez, como à população civil
da cidade de Suez. também sitiada.

LISTAS
O porta-voz das Nações Unidas na região, Ru-

dolf Stadjuhar, disse que o Egito e Israel entrega-
ram listas dos prisioneiros que têm em seu poder,
não esclarecendo se a entrega foi feita pelo General
Yariv e pelo representante egípcio nas negociações,
General Abdel Ghani Gamazzi.

Segundo cifras estabelecidas pela Cruz Verme-
lha, Israel detém atualmente 8 546 prisioneiros ára-
bes (8143 egípcios, 380 sírios, 17 iraquianos e 6 mar-
roquinosi, enquanto o Egito detém 245 israelenses.

BLOQUEIO
O jornal israelense Haaretz informou ontem que

11 navios provenientes do Extremo Oriente se di-
rigem para o porto de Eilat, devendo atravessar o
estreito de Bab el-Mandeb, que separa o Oceano
Indico do mar Vermelho.

Acrescentou o jornal que outros navios, para-
dos no porto de Eilat, se preparam para zarpar, ig-
norando-se se o Egito deixará os barcos passarem
ou se insistirá em manter o bloqueio estabelecido
no estreito, desde o início das hostilidades.

NEGOCIAÇÕES
Náo foram feitas afirmações positivas sobre os

demais participantes do conflito iniciado a 6 de ou-
tubro último, receando Israel pela sorte dos prisio-neiros que se encontram na Siria e que estariam
sofrendo maus tratos.

Os líderes palestinos, por sua vez, prosseguiamsua intensa movimentação em busca de apoio para.sua reivindicação de participar em eventuais nego-
ciações de paz que venham a ser abertas para o es-tabelecimento de uma paz definitiva no Oriente Mé-
dio.

Primeiro impasse
foi bem resolvido

A'ali um Sirotsky
Correspondente .

Telaviv — A'a tarde de ontem, no Quilômetro
101 da Cairo—Suez, israelenses e egípcios de-
ram mais um passo crucial na construção da pazno Oriente Médio. Chegaram a um acordo sobre a
implementação dc alguns dos pontos mais essen-
ciais do esquema de estabilização do cessar-fogo.

Se tudo correr sem novidades, na hora em queo JB estiver circulando já terão desembarcado no
Cairo e em Telaviv. de volta de suas prisões, os
primeiros prisioneiros a regressarem aos seus res-
pectivos paises depois da guerra. Acreditava-se ànoite que antes de mais nada viajariam os feri-dos. Israel estima em 45 os seus em hospitais do
Cairo. Haverá não menos de 400 egípcios hospitali-
zados no Estado judeu.

PRESSÕES

Até a manhã de ontem os indícios eram os deum impasse total. E havia o receio de que fosse in-
qucbrunlável. Mas. negociações tendem a adquirir
inércia própria. Uma vez iniciadas não é fácilcortá-las. Além do mais. Cairo e Jerusalém estãosob pressões de suas respectivas opiniões públicas,e das potências, para que afastem o mais rápida-mente possível os obstáculos impedindo gue che-
guem a mesa da Conferência de Paz. Washington
quer que. o calendário combinado seja respeitado:10 de dezembro em Genebra.

O entendimento foi outra vez de uma simpli-cidade salomonica. Os israelenses entregam o con-trole da passagem pela estrada do Cairo a Suezas Nações Unidas com as garantias de que os com-boios egípcios levem apenas alimentos e elementosnao militares às forças cercadas do Terceiro Exér-cito e a população civil da cidade. Ao lado das es-iradas continuarão os israelenses, o que lhes daráa oportunidade, se necessário for, de fecharem aestrada. Então, cm conseqüência e contrapartida,
os egípcios entregam aos israelenses a lista con-tendo os nomes dos prisioneiros judeus e estes en-caminham aquela contendo os nomes dos prisio-neiros egípcios.

VANTAGENS
Novamente todos conseguem, essencialmente o

que pretendiam: os israelenses, os seus prisioneirose a continuação nas linhas que ocupam desde ocesar-fogo; os egípcios, a salvação do Terceiro
Exército.

Existem ainda outras questões a serem resol-
vidas. O Cairo fala da retirada para as linhas de
22 de outubro, que Israel diz não existirem. Mas o
esquema de cessar-fogo também se refere ao dc-
sengajamento das tropas, o que dá aos lados a
oportunidade de se entenderem sem que façam o
que parecem concessões substanciais. O desenga-
jamenlo implicará em separar as forças, colocá-lus
à grande distancia umas das outras. Não é im-
provável que se chegue a uma situação em que o
Egito mantenha dentro do Sinai uma representa-
ção militar meramente simbólica, o mesmo ocor-
rendo com os israelenses do outro lado.

Papa teme por Jerusalém
Cidade do Vaticano 'AFP-AP-UPI-

ANSA-JB) — Perante 5 mil fiéis reuni-
dos na Praça de São Pedro, o Papa
Paulo VI manifestou ontem sua inquir-
tação pela sorte dos lugares santos de
Jerusalém, em virtude da guerra do
Oriente Médio, e defendeu a imediata
libertação de todos os prisioneiros cap-
turados durante o conflito.

O Papa considerou as negociações
como "uma nova luz de esperança no
obscurecido horizonte do Oriente Mé-
dio" e declarou desejar que as conver-
sações entre árabes e israelenses permi-
tam encontrar "uma solução que leve
em conta equitativamente os legítimos
direitos de todas as partes interessadas."

APROVAÇÃO
"Queremos expressar aqui" — de-

clarou Paulo VI — "nossa aprovação e
nossa estima àqueles que tomaram a
iniciativa de tomar novamente em mãos,
pacientemente, os fios de um acordo pa-
ra um cessar-fogo que já parecia com-
prometido desde o inicio. Expressamos
também nossos agradecimentos aos que
colaboraram para abrir caminho para
uma conferência de paz, cuja urgência
jamais se fez sentir como agora, ante
o perigo de uma agravação perigosa da
situação."

O Papa ressalvou a necessidade de"fazer chegar a todos os responsáveis
nosso verbo de exortação e estimulo pa-
ra que ajam com clari vidente sensatez,
a fim de que a esperança que renasceu
não seja fraudada uma vez mais."

Uma solução pacifica, prosseguiu,"que, levando em conta os direitos le-
gitimos de cada uma das partes inte-
ressadas, dê uma tranqüilidade estável
e segura a essas regiões e a essas popu-
lações. que nos são tão queridas e que
já sofrem há tanto tempo."

"Nosso pensamento" — disse o Pon-
tifice — "dirige-se com particular in-
tensidade, interesse e afeição à terra e
à cidade que, por tantos motivos e para
tantos crentes, são consideradas e deno-
minadas santas."

Em relação ao problema dos prisio-
neiros, o Papa disse que, "nesta fase,
que deve ser o prelúdio do estabeleci-
mento necessário para a abertura de ne-
gociações de paz, nós pensamos muito
especialmente nos prisioneiros e, em pri-
meiro lugar, nos feridos mais expostos
aos sofrimentos e aos perigos."

UNIDADE

Em artigo publicado na revista do
Vaticano, L'Osservatore delia Domcnica,
o secretário de imprensa da Santa Sé,
Federico Allesandrini, afirmou que a re-
cém-descoberta unidade do mundo ára-
be é um dos principais acontecimentos
da crise no Oriente Médio.

O porta-voz do Vaticano teceu em
seguida uma série de considerações so-
bre a utilização do petróleo como uma
arma pelos árabes, bem como a conver-
gência entre os Estados Unidos e a União
Soviética em direção à paz, para assi-
nalar:

"Essas circunstancias, junto à cer-
teza de que as guerras só agravam os
problemas, de que Israel tem direito à
vida como o resto das nações e que a
condição humana e política dos exila-
dos palestinos não pode continuar pre-
caria e carente de perspectivas, aumen-
tam a.s esperanças dc uma paz justa,
internacionalmente garantida, que dê
aos países interessados, sobretudo a Is-
rael, essa segurança que não pode ofe-
recer nenhuma frente, por mais que se
fortaleça com fogo e soldados."

.assistência técnica e w«áas de
calculadoras eletrônica
OGLEMAR
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Moderno laboratório —

• Atendimento Ripídá^
e Perfeito - Contrato de Conservação, para

todos os tipos de máquinas. Distribuidor:
General Castle. Santronic, Electra.

Solicite orçamento sem compromisso.
Tel.: 224-6107 ¦ Rua Senador Dantas. 118

- Grupo 612/3- GB.

r -Romênia, sede para a paz
Belgrado, Bucarest (AFP-

AP-ANSA-JB) — Círculos ái-
plomáticos afirmavam ontem
que durante a recente entre-
vista em Bucarest entre o
Chanceler israelense, A bb a
Eban, e o Presidente romeno,
Nikolai Ceausescu, foi exami-
nada a possibilidade ãe ser con-
vocada para a ciâaâe de Bra-
sov, na Romênia, a conferên-
cia de paz entre Israel e os pai-
ses árabes.

A Romênia é o único país
do Pacto de Varsóvia a manter
relações com Israel e as nações
árabes, em boas condições, por-
tanto, para contribuir para
uma solução política do con-
flito do Oriente Médio. Brasov
fica 150 km ao Norte de Bu-
carest, na Transilvania, ime-
ãiações dos Cárpatos.

INICIATIVA
O Governo romeno está ãe-

senvolvendo intensa iniciativa

âe paz para o Oriente Médio,
mas não se sabe se a proposta
para Brasov ser sede ãas nego-
ciações partiu ãe Ceausescu ou
de Eban.

Dentro de sua ofensiva di-
plomática, Bucarest enviou
duas altas autoridades às na-
ções árabes: Mircea Malita,
conselheiro presidencial, partiu
rumo ao Iraque e Siria, e o ex-
Chanceler Corneliu Manescu
para o Egito, Sudão e Marro-
cos.

As viagens dos dois envia-
âos ãe Ceausescu se seguem à
inesperada visita do Ministro
dMs Relações Exteriores âe
Israel a Bucarest, quando Eban
afirmou esperar que os pon-
tos-ãe-vista israelenses, "enten-

didos claramente pela Romè-
nia", fossem, transmitidos aos
paises árabes.

v_.

Garanta o futuro do seu marido:
abra uma Caderneta de Poupança na União de Bancos.
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Basta entrar na agência da União de Banecs.rr.ais
próxima da sua casaoudoseu trabalho.f: :".;•-."," . ¦. .'
*"" Com qualquer quantia economizada nas cornpras,

você já pode abrir asua. v'1|L ^ll^U-^ 
'¦-•. - .-•

Depois de dizer nãòà inflado, diga sjm (¦$&_"*' &,
à Caderneta de Poupança do Grupo União de Bancos.

E quanto mais você economizar,, melhor;, £/'. _.
seu dinheiro vai rendendo juros e correção' monetária
trimestrais é. na hora de pagar o imposto de renda, .-_ *•
você pode abater 20% do saldo médip;na suá renda': , .
bruta. Além disto,você pode retirar seu dinheiro- 10k
na hora que bem entender. .. <_*.»!_**' .,.' 

*\

Aplique na Caderneta do .Grupo;UhiãqdeBançoS: ,
é a melhor maneira de gàrantirofu1úfÒ:de seu. marido,;..:.«

A Caderneta de Poupança está agora nàs agências.
da União de Bancos Brasileiros,'abertas das 9 às ,18h. ¦ •

• Vísíteamaispróximaciâsuacasa* jfj_ 
*

v Caderneta de Foupàn^íg
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Egito e Israel trocam
Cairo, Telaviv, Km 101 tia Rodovia Cairo—Suez

(UPI-AP-AFP-ANSA-JB* — Com a entrega à ONU
dos postos de controle israelenses na Rodovia Cairo
—Suez e o início imediato da troca de prisioneiros
de guerra, começa hoje às 8h (3h em Brasilia) o
cumprimento eletivo do acordo de cessar fogo íir-
mado domingo último entre Israel e o Egito.

O anúncio da decisão íoi feito pelo próprio co-
mandante 'das forças de emergência das Nações
Unidas, General Ensio Siilasvuo, que observou que
o acordo obtido na reunião de ontem, a terceira en-
tre representantes do Egito e de Israel, diz respeito
aos pontos 3, 4, 5 e 6 do documento elaborado pelo
Secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger.

Satisfação
Ao terminar a reunião na barraca das Nações

Unidas, o General Siilasvuo chamou os jornalistas
para dizer-lhes: "Tenho a satisfação de anunciar
que na reunião se chegou a um acordo sobre o
cumprimento dos pontos 3, 4, 5 e 6 da fórmula do
cessar-fogo"."Na minha opinião — acrescentou o comandan-
te das forças de emergência — trata-se de um
grande triunfo que só foi possível devido aos sin-
ceros esforços dos delegados israelenses e egipcios".

Intercâmbio
Os dois aviões da linha aérea suiça Balair —

que permaneceram por mais de duas semanas no
aeroporto de Nicósia, enquanto se desenvolviam as
negociações para a troca de prisioneiros — deco-
laram para o Cairo e Telaviv. Conduzem medi-
cos, enfermeiras e -medicamentos e servirão para
o transporte dos primeiros prisioneiros de guerra
feridos.

A troca de prisioneiros não será mais feita,
conforme ajustado inicialmente, através de Chipre,
mas sim a partir diretamente de Telaviv e do
Cairo. Em comunicado expedido ontem à noite, a
Cruz Vermelha Internacional revelou que "recebeu
confirmação e que a operação de resgate dos fe-
ridos de Suez e do III Exército e a repatriação de
todos os prisioneiros de guerra egipcios e israe-
lenses começará amanhã (hoje, quinta-feira)",
sob seus auspícios.

Imediatamente, já com os postos israelenses
controlados pela ONU. começará o abastecimento
de alimentos, água e medicamentos tanto aos sol-
dados egipcios do III Exército cercados na margem
oriental do canal de Suez, como à população civil
da cidade de Suez, também sitiada.

Lis las
O porta-voz das Nações Unidas na região, Ru-

dolf Stadjuhar, disse que o Egito e Israel entrega-
ram listas dos prisioneiros que têm em seu poder,não esclarecendo se a entrega foi feita pelo General
Yariv e pelo representante egípcio nas negociações,
General Abdel Ghani Gamazzi.

Segundo cifras estabelecidas pela Cruz Verme-
lha, Israel detém atualmente 8 546 prisioneiros ára-
bes (8 143 egípcios, 380 sírios. 17 iraquianos e 6 mar-
roquinoM, enquanto o Egito detém 245 israelenses.

Bloqueio
O jornal israelense Haaretz informou ontem que11 navios provenientes do Extremo Oriente se dl-

rigem para o porto de Eilat, devendo atravessar oestreito de Bab el-Mandeb, que separa o Oceano
indico do mar Vermelho.

Acrescentou o jornal que outros navios, para-dos no porto de Eilat, se preparam para zarpar, ig-norando-se se o Egito deixará os barcos passaremou se insistirá em manter o bloqueio estabelecidono estreito, desde o início das hostilidades.

INefíodações
Não foram feitas afirmações positivas sobre osdemais participantes do conflito iniciado a 6 de ou-tubro ultimo, receando Israel pela sorte dos prisio-neiros que se encontram na Síria e que estariamsofrendo maus tratos.
Os lideres palestinos, por sua vez, prosseguiamsua intensa movimentação em busca dc apoio parasua reivindicação de participar em eventuais nego-

çiaçoes de paz que venham a ser abertas para o es-tabelecimento de uma paz definitiva no Oriente Mé-dio.

Primeiro impasse
foi bem resolvido

Naliuni Sirotsky
Correspondente

Telaviv — Na tarde de ontem, no Quilômetro101 da Cairo—Suez, israelenses e egípcios de-ram mais um passo crucial na construção da pazno Oriente Médio. Chegaram a um acordo sobre aimplementação de alguns dos pontos mais essen-ciais do esquema ãe estabilização do cessar-fogo.
Se tudo correr sem novidades, na hora em queo JB estiver circulando já terão desembarcado noCairo e em Telaviv, de volta de suas prisões, osprimevos prisioneiros a regressarem aos seus res-

pectivos paises depois da guerra. Acreditava-se ànoite que antes de mais nada viajariam'os Jeri-dos. Israel estima em 45 os seus em hospitais doCairo. Haverá não menos de 400 egipcios hospiiali-:.ados no Estado judeu.

Pressões
Até a manhã de ontem os indícios eram os ãeum impasse total. E havia o receio de que fosse in-quebrantávcl. Mas. negociações tendem a adquiririnércia própria. Uma vez iniciadas não é fácilcorta-las. Alem do mais, Cairo e Jerusalém estãosob pressões de suas respectivas opiniões públicasc das potências, para que afastem o mais rápida-mente possível os obstáculos impedindo que che-guem a mesa da Conferência de Paz. Washington

quer que o calendário combinado seja respeitado-lu de dezembro cm Genebra.
O entendimento foi outra vez de uma simpli-cidade salomonica. Os israelenses entregam o con-trole da passagem pela estrada do Cairo a Suesas Nações Unidas com as garantias de que os com-bojos egípcios levem apenas alimentos e elementosnao militares as forças cercadas do Terceiro Exér-cito e a população civil da cidade. Ao lado das es-Iradas continuarão os israelenses, o que lhes daráa oportunidade, se necessário for, de fecharem aestrada. Então, em conseqüência e contrapartidaos egípcios entregam aos israelenses a lista con-tendo os nomes dos prisioneiros judeus e estes en-caminham aquela contenão os nomes dos vrisio-neiros egípcios. H

Vantagens
Novamente todos conseguem essencialmente oque pretendiam: os israelenses, os seus prisioneirose a continuação nas linhas que ocupam desde ocesar-fogo; os egipcios, a salvação do Terceiro

Exército.
Existem ainda outras questões a serem resol-

vidas. O Cairo fala da retirada para as linhas de22 de outubro, que Israel diz não existirem. Mas oesquema de cessar-fogo também se refere ao de-
sengajamento das tropas, o que dá aos lados aoportunidade de se entenderem sem que façam o
que parecem concessões substanciais. 0 desenga-
jamento implicará em separar as forças, colocá-las
á grande distancia umas das outras. Não é im-
provável que se chegue a uma situação cm que o
Egito mantenha dentro do üinai uma representa-
ção militar meramente simbólica, o mesmo ocor-
rendo com os israelenses do outro lado.

seus presos
Papa teme por Jerusalém

Cidade do Vaticano (AFP-AP-UPI-
ANSA-JB) — Perante 5 mil fiéis reuni-
dos na Praça de São Pedro, o Papa
Paulo VI manifestou ontem sua inquie-
tação pela sorte dos lugares santos de
Jerusalém, em virtude da guerra do
Oriente Médio, e defendeu a imediata
libertação de todos os prisioneiros cap-
turados durante o conflito.

O Papa considerou as negociações
como "uma nova luz de esperança no
obscurecido horizonte do Oriente Mé-
dio" e declarou desejar que as conver-
sações entre árabes e. israelenses permi-
tam encontrar "uma solução que leve
em conta equitativamente os legítimos
direitos de todas as partes interessadas."

APROVAÇÃO
"Queremos expressar aqui" — de-

clarou Paulo VI — "nossa aprovação e
nossa estima àqueles que tomaram a
iniciativa de tomar novamente em mãos,
pacientemente, os fios de um acordo pa-
ra um cessar-fogo que já parecia com-
prometido desde o inicio. Expressamos
também nossos agradecimentos aos que
colaboraram para abrir caminho para
uma conferência de paz, cuja urgência
jamais se fez sentir como agora, ante
o perigo de uma agravação perigosa da
situação."

O Papa ressalvou a necessidade de"fazer chegar a todos os responsáveis
nosso verbo de exortação e estímulo pa-
ra que ajam com clarividente sensatez,
a fim de que a esperança que renasceu
não seja fraudada uma vez mais."

Uma solução pacífica, prosseguiu,"que, levando em conta os direitos le-
gitimos de cada uma das partes inte-
ressadas, dê uma tranqüilidade estável
e segura a essas regiões e a essas popu-
lações, que nos são tão queridas e que
já sofrem há tanto tempo."

"Nosso pensamento" — disse o Pon-
tifice — "dirige-se com particular in-
tensidade, interesse e afeição à terra e
à cidade que, por tantos motivos e paratantos crentes, são consideradas e deno-
muradas santas."

Em relação ao problema dos prisio-
neiros, o Papa disse que, "nesta fase,
que deve ser o prelúdio do estabeleci-
mento necessário para a abertura de ne-
gociações de paz, nós pensamos muito
especialmente nos prisioneiros e, em pri-
meiro lugar, nos feridos mais expostos
aos sofrimentos e aos perigos."

UNIDADE

Em artigo publicado na revista do
Vaticano, L'Osservatore delia Domenica,
o secretário de imprensa da Santa Sé,
Federico Allesandrini, afirmou que a re-
cém-descoberta unidade do mundo ára-
be é um dos principais acontecimentos
da crise no Oriente Médio.

O porta-voz do Vaticano teceu em
seguida uma série de considerações so-
bre a utilização do petróleo como uma
arma pelos árabes, bem como a conver-
géncia entre os Estados Unidos e a União
Soviética em. direção à paz, para assi-
nalar:

"Essas circunstancias, junto à cer-
teza de que as guerras só agravam os
problemas, de que Israel tem direito à
vida como o resto das nações e que a
condição humana e politica dos exila-
dos palestinos não pode continuar pre-caria e carente de perspectivas, aumen-
tam as esperanças de uma paz justa,
internacionalmente garantida, que dê
aos países interessados, sobretudo a Is-
rael, essa segurança que não pode ofe-
recer nenhuma frente, por mais que se
fortaleça com fogo e soldados."

Assistência técnica e vendas de
calculadoras eletrônicas.
OGLEMARMÁQUINAS ÜLETRÓNICA':ICAS LTDA.

Moderno laboratório -
Atendimento Rápido

e Perfeito - Contrato de Conservação, para
todos os tipos de máquinas. Distribuidor:

General Castle, Santronic, Electra.
Solicite orçamento sem compromisso.

rei.: 224-6107 - Rua Senador Dantas, 118
- Grupo 612/3 ~'GB:i:

-Romênia, sede para a paz
Belgrado, Bucarest (AFP-

AP-ANSA-JB) — Círculos di-
plomáticos afirmavam ontem
que durante a recente entre-
vista em Bucarest entre o
Chanceler israelense, Abb a
Eban, e o Presidente romeno,
Nilcolai Ceaxisescu, foi exami-
nada a possibilidade ãe ser con-
votada para a cidade ãe Bra-
sov, na Romênia, a conferên-
cia de paz entre Israel e os pai-
ses árabes.

A Romênia é o único país
do Pacto ãe Varsóvia a manter
relações com Israel e as nações
árabes, em boas condições, por-
tanto, para contribuir para
uma solução política ão con-
flito do Oriente Médio. Brasov
fica 150 km ao Norte de Bn-
carest, na Transilvania, ime-
áiações dos Cárpatos.
INICIATIVA

O Governo romeno está de-
senvolvenão intensa iniciativa

ãe paz para o Oriente Médio,
mas não se sabe se a proposta
para Brasov ser sede rias nego-
ciações partiu ãe Ceausescu ou
áe Eban.

Dentro ãe sua ofensiva di-
plomática, Bucarest enviou
duas altas autoridaáes às na-
ções árabes: Mircea Malita,
conselheiro presiãencial, partiu
rumo ao Iraque e Síria, e o ex-
Chanceler Corneliu Manescu
para o Egito, Suüão e Marro-
cos.

As viagens dos dois envia-
dos ãe Ceausescu se seguem à
inesperada visita do Ministro
ãas Relações Exteriores áe
Israel a Bucarest, quando Eban
afirmou esperar que os pon-
tos-de-vista israelenses, "enten-
didos claramente pela Romè-
nia", fossem transmitidos aos
países árabes.

v.

Garanta o futuro do seu marido:
abra uma Caderneta de Poupança na União de Bancos.
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Presidente do INPS acha
que a maternidade da
Praça 15 é bem localizada._•

As instalações da maternidade da Praça 15, nas
dependências do antigo hospital de Sudepe, são ex-
celentes, com todos os superlativos — declarou on-
tem o presidente do INPS, Sr. Luís Siqueira Seixas,
ao inaugurar a clínica pediátrica do Hospital de
Bonsucesso, respondendo a criticas feitas sobre a lo-
calização daquela maternidade.

O Sr. Luís Seixas destacou a importância do lo-
cal, na Praça 15, "para quem vem da Zona Norte,
da Zona Sul ou de Niterói e desce na porta". Quan-
to aos problemas de poluição do ar, cheiro de peixe
e ruídos de automóveis, disse que "há 12 anos exis-
te o hospital da Sudene ali e nunca houve queixas".

número de consultas poderá
atingir até 8 mil por mès.

Ainda para este ano está
p rvista a inauguração da
Maternidade Carmela Du-
tra, com 200 leitos, e de um
lactário anexo ao posto de
emergência de Jacarepaguá,
na Rua Barão, planejado
ha seis anos e só agora con-
cluido. O lactário terá 30
leitos e atenderá a casos de
desidratação, distrcfia, en-
terite e subnutrição.

AMPLIAÇÃO

Explicou o Sr. Luis Seixas
que a maternidade do Hos-
pitai da Lagoa será transíe-
rida para a Praça 15 paia
permitir a expansão da ci-
rurgia -ardiológica c cirur-
gia neurológica, que só po-
dem nincionar num hospi-
tal conjunto, enquanto"uma maternidade pode fi-
car isolada, já que a ope-
ração mais séria é uma ce-
sariana e pode ser realizada
com pleno êxito num hospi-
tal mem,.*."

Esclareceu o Sr. Luis Sei-
xas que "visamos cm pri-
meiro lugar o interesse do
público, colocando a mate.-
nidade num local de fácil
acesso, os problemas de in-
íiltrações estão sendo estu-
dados e as instalações são
excelentes.'' Quanto à de-
terminação governamental
de ampliação da rede de
unidades de pronto-socorro,
informou o Sr, Luis Seixas
que há 11 postos médicos
na Guanabara, os quais
serão melhorados e amplia-
dos de acordo com um pia-
no já elaborado. A primeira
etapa é a compra de 180
ambulâncias, em princípios
do ano que vem.

INAUGURAÇÃO

No hospital de Bpnsuces-
so. que tem um movimento
médio de 2 mil consultas
mensais no setor de Pedia-
tria, o Sr. Luis Seixas inau-
gurou ontem a cli> ica pedia-
trica, no 2? e 31? pavimentos
do prédio onde antes fun-
c i o n a v a a Traumato-Or-
topedia. O serviço foi am-
pilado, contando com 3 5
médicos, 21 enfermeiros,
além de mais de 100 auxi-
liares. Terá 120 leitos, e o

ARGUMENTAÇÃO
Também em favor da ins-

talação da maternidade na
Praça 15 falou o Si*. Eliéser
Studart da Fons.ca Filho,
coordenador de Assistência
Médica do INPS na Guana-
bara. Declarou que ''aquilo
era uma policiínica desgas-
<ada, e sofreu uma trans-
formação radical; a mater-
nidade, que já existia lá, ti-
nha 30 leitos e será amplia-
da para 100. As pessoas que
vêm do Estado do Rio terão
um hospital perto das bar-
cas, e, além disso, é mais
um próprio do INPS, adqui-
rido em troca da assistência
que damos acs pescadores
em tedo o Brasil, coisa que
tlcs não íinham antes."

Além disso, "o INPS não
dispõe dc outro imóvel mais
auequado, no momento, pa-
ra a instalação da materni-
dade. e as cirurgias cardio-
iógka e neurológica do Hos-
pitai da Lagoa precisam ex-
pandir-se, já que são as me-
ihores do Brasil", informou
o Sr. SiUdart da Fonseca.
Disse ainda que, este ano,
foram inauguradas duas
unidades do Hospital Car-
deso Fontes, de-Fisicpedia-
tria, na Estrada Grajaú—
Jacarepaguá, e o Hospital
de Oncologia, em Santo
Cisto, primeiro hospital de
câncer do INPS.

Excursões
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STF fixa
indenização

aos Laje
Brasilia (Sucursal) — O

Supremo Tribunal Federal
fixou ontem definitiva -
mente os limites da indeni-
zação que a União pagará
aos descendentes de Henri-
que Laje, Renaud Laje,
Frederico Laje e ainda a
Henri Potter Laje e outros,
por terem sido Incorporados
ao Patrimônio Nacional os
bens da chamada Orga-
nização Laje, por força do
Decreto-Lei n? 4 648, de 2
de setembro de 1942.

Segundo informações for-
necldas por advogados dos
Laje, a indenização, sobre
a qual incidirá correção mo-
netária a partir da Lei n?
4 686, de -21 de junho de
1965, chegará a Cr$ 20 mi-
lhões. O STF reformou a
decisão proferida no caso
pelo TFR apenas para in-
cluir na condenação os ho-
norários advocatíclos, de 10
por cento, que haviam sido
estabelecidos na _etença de
la. instância.

QUERIAM MAIS

Os Laje aguardaram até
1955 para ingressar em jui-
zo, quando requereram duas
ações, anexadas num só
processo, pedindo indeni-
zação, juros, eus .s e hono-
rários. Na época não havia
ainda lei estabelecendo cor-
reção monetária.

Os pedidos não foram
atendidos apenas quanto a
juros e perdas e danos. O
TFR cortou ainda os hono-
ráiios dc advogados.

Recorreram os Laje ao
STF, em vários recursos ex-
tra ordinários, postulando
perdas e danos, juros de
mora, honorários e correção
monetária a partir do laudo
de avaliação feito em 1948.
mas só obtiveram, além do
que haviam conseguido no
TFR, onde se incluiu a cor-
reção monetária, pelo ad-
vento da Lei 4 686, os hono-
rários advocaticios.

Monotrilho
tem plano
de trabalho

Os técnicos japoneses da
I nternational Engineering
Consu ltants Association,
que estão no Rio para estu-
dar a viabilidade da im-
plantação de uma' linha de
monotrilho entre o Estácio
e a Pavuna, passaram todo
o dia de ontem na Secreta-
ria de Planejamento orga-
nizando aquilo que foi cha-
mado de um escopo geral
de trabalho. A reunião na
Companhia do Metropolita-
no, prevista para ontem, foi
adiada para segunda-feira.

SAÍDA DE NAVSO
AUGUSTUS • 30 de dezembro

Grande Festa de Reveillon a bordo
As famosas PLUMAS POLVANI
(Tradição em turismo de inverno na Europa)
A tradicional excursão da P.U.C.
A 9." Excursão de Arquitetura
A Excursão para Universitários
A Excursão presente dos 15 anos

I CRISTOFORO COLOMBO-18 de janeiro de 1974
• APluma Branca

SAÍDA
DE AVIÃO

7 tíe janeiro
de IS74

A Pluma Verde
A Pluma Azul
Exe. par*
Universitários
Excursão da PUC
Excursão
presente dos
15 anos

9 de |aneiro • Excursão
Europa e Israel
professor
Kaufman e
prolessora Vilma.

12 de janeiro • Pluma Amarela
• Excursão dá

Arquitetura
15 de janeiro • Pluma Vermelha
16 de janeiro • Exe. de Pos-

graduação e
Vestibular

Í6 de iar,eiro • Pluma Branca

TODO O MELHOR DA EUROPA E DO MUNDO,
NA MELHOR TEMPORADA

Eicursào, com saídas todos os dias. desde a categoria
econômica ao Gran-Luxo "Souvenir da Europa" (43 diasl

"Danúbio Azul" (43 dias) • Férias Felizes (36 dias)
Paisagem Européia (36 dias) a Ciao(29 dias) a Bai-

cantours (29 dias) a Países Escandinavos (29 dias)
a Eurojet(21 dias) a Euroexpress(23 e 21) a Intereuro-

peu (57 dias) a Itália (15-10-7 dias) a Volta ao Mundo
(55 dias) a Minivolta ao Mundo (28 dias) a Dar vida aos
anos a Tratamento genatrico (15 dias)» Unláo Soviética

e Paises do Leste e do Norte (36 dia;).

FINANCIAMENTO TOTAL COM OS MENORES JUROS DA PRAÇA

RIO DE JANEIRO:RuaRodngoSilva. 18-S. loja-Tels.: 232-7752
252-6434 e 252-1802 . -

SÃO PAULO: Av. Ipiranga. 344 - Lo|a 6 - Ed. Itália - Tels: 257-4567
e 257-2076 ...i.' ¦•-. ».-

CURITIBA: Rua 15 de Novembro, 297 - 5/ - Conj. 511 - Tel. 22-7719

Faça inveja
a qualquer

milionário italiano
N_. dia 9 de fevereiro o Andréa"C" - um transatlântico Italiano

s.ii do Rio, com você dentro, di-
reto para Buenos Aires. No cami-
nho você toma banho de piscina -
o Andréa "C" tem duas - vai ao
cinema, à boite, ou a. salão de
festas. Você se delícia com a co-
riiida italiana, enquanto se prepara
para ouvir tangos autênticos em
Buenos Aires ou em Mar dei Plata.
Sem falar nas compras, nas diver-
soes, no c_ssin_. A volta será
dia 23/2. A Agaxtur acha que
você merece brincar de mllloná*
rio e v:cé é quem decide como
pagar a viagem 'num navio que
tem serviço e conforto de primeira
cla-se.

Venha c.nversar com o Carlos,
representante da Açtaxtur - no
Rio, junto à linha "C" - Av.
Rio Br.-ncc, 4 - 2.° andar - Tel.:
243-7691 .
EMBRATUR 2,16 G.B. - CAI. "A". IP

Mecanização de serviços
acelera o processo de
emplacamento de carros

Já estão cm fase final as providências para
completa mecanização dos setores de licen-
ciamento e cadastro do Detran, cujo processo de
emplacamento será sensivelmente reduzido e ga-
nhará maior autenticidade, pois o controle cen-
trai será confiado ao sistema de computação ele-
trònica da Secretaria de Finanças.

Enquanto a mecanização total não se consu-
ma, a Divisão de Emplacamento cuida de outros
problemas, como o aspecto de suas instalações na
Avenida Francisco Bicalho, 250: os serviços foram
redistribuídos, as áreas racionalizadas, os funcio-
nàrios trabalham com equipamentos quase todos
novos e, para regularizar seu veiculo, qualquer pes-
soa gasta menos de 90 minutos, metade do tempo
de antes.

AJUDA

O diretor da Divisão, Sr. Ademar Alves, diz que
não há segredo para mudança das coisas. "O que
há" — explica — "é apoio da direção geral do De-
tran, Brigadeiro Francisco Bachá, que nos deu
condições para pôr em prática medidas objetivan-
do mudar a mentalidade dos funcionários e melho-
rar o atendimento público".

Há três meses, para concluir um processo de
emplacamento, qualquer pessoa não gastava menos
de três horas, devido ã confusão de setores. Ago-
ra, depois da distribuição racional do espaço da
repartição, o interessado só tem o trabalho de
comprar o formulário e preenchê-lo num balcão
onde se encontram todas as instruções para as
etapas seguintes, em três seções competentes.

As instalações foram pintadas, a maioria dos
móveis foi substituída e o atendimento, segundo
o Sr. Ademar Alves, melhorou 70%, embora o nu-
mero de funcionários seja o mesmo de antiga-
mente. Com a mecanização total, prevista para
março, a burocracia será praticamente extinta, de-
safogando 80 servidores, que serão remanejados pa-
ra outros setores do Detran.

Genolino toma posse
na Academia lembrando
o sen irmão Gilberto

Com um discurso de 17 laudas em que relcm-
brou sua infância em Sergipe, o irmão, mestre e
confidente Gilberto Amado e as pessoas mais li-
gadas à sua vida de escritor e jornalista, Genolino
Amado tomou posse, ontem à noite, na Academia
Brasileira de Letras, onde passou a ocupar a ca-
deira número 32, vaga com a morte de Joraci Ca-
margo.

O rito de iniciação cumpriu-se à risca: Geno-
lino entrou no salão onde todos se reuniam, sen-
tou-se ao centro da mesa, e o presidente da ABL,
Sr. Austregésilo de Ataide, passou-lhe a palavra:
após o discurso Elmano Cardim colocou-lhe o co-
lar e Amoroso Lima entregou-lhe a espada.

"CIDADE MARAVILHOSA"

. Em seu discurso de saudação, Hermes Lima
apresentou Genolino Amado como cronista, ensaís-
ta e memorialista, referindo-se às suas crônicas em
rádios e jornais do Rio, seus ensaios sobre Bernard
Shaw, André Gide e Luigi Pirandello c sai últi-
mo livro, O Reino Perdido.

Recordando a infância passada em Sergipe,
"província minúscula em território e imensa na
contribuição às letras do pais". Genolino referiu-
se ao primo Jorge Amado ("ali havia um garoto,
Jorge, alourado, franzino, de pouco falar, arredio")
e falou de Pedro Calmon e Hermes Lima, "os que
mais cedo se ligaram à minha vida."

14 DE NOVEMBRO

Comentou os dons satíricos de Carlos de Laet,
"o nosso maior satirista, o mestre sem par da
zombaria combatente", a erudição e a sisudez de
Ramiz Galvão, "o maior helenista do país... sem-
pre fechado no aspecto", a vivacidade intelectual
dc Viriato Correia "miúdo e buliçoso como os elfos
da mitologia nórdica."

E depois de se referir a todos os anteriores
ocunantes da cadeira 32, deteve-se em seu anteees-
sor imediato, Joraci Camargo, salientando o pio-
neirismo de Deus Lhe Pague, peça com que "olha-

mos, bem ou mal, para o mundo contemporâneo."
No final de seu discurso, o autor de Os Ino-

cento, do Leblon e Vozes do Mundo revelou por
que escolhera aquela data para a sua posse: "Num

14 de novembro veio ao mundo o que amou e des-
posou Donana, o inesquecível Melo.uisedeque Ama-
do, o amado velho Melk. Velho? Apenas uma ex-
pressão de ternura. Jovem foi até o fim da vida."

Assinou, então, o Livro dc Posse com a caneta
de ouro tradicional e tornou-se mais um com a
aquiescência de todos os presentes que, no Salão
dos Poetas Românticos, brindaram, com champã-
nha, o acontecimento.

Supletivo
marca data
da revisão

Cesgranrio testa aptidões
de 1200 candidatos ao
vestibular unificado de 74

A partir de segunda-fei-
ra, de acordo com a escala
divulgada ontem pelo- De-
partamento de Ensino Su-
pletivo, serão aceitos os re-
querimentos de revisão dos
cartões-respostas das pro-
vas do Supletivo.

Os requerimentos devem
ser feitos segundo modelo
que está à disposição dos
interessados na sede do De-
partamento na Rua da Qui-
tanda, 10, 10.° andar, e se-
rão apresentados no Proto-
colo da Secretaria de Edu-
cação, na Avenida Erasmo
Braga, 118, sobreloja, das
12 às 16h. Serão aceitos
requerimentos por procura-
ção.

ESCALA

Para a apresentação dos
requerimentos de cândida-
tos dos dois graus deverá
ser obedecida a seguinte es-
cala: Matemática, dias 19,
20 e 21; Português, 22, 23
e 26; Ciências, 27, 28 e 29;
Geografia de segundo grau,
30 de novembro e 3 de de-
zembro; História de segun-
do grau, 4 e õ; Estudos So-
ciais, 6 e 7; Educação Moral
e Cívica, 10 e 11.

O resultado da revisão se-
rá divulgado 10 dias depois
da entrega do requerimento
e, caso seja indeferido o pe-
dido, a fotocópia do.
cartão-resposta estará à
disposição do candidato na
sede do Depa: tamento de
Ensino Supletivo, das 10 às
16h.

PEDRO II

Terminam amanhã a s
inscrições para o exame su-
pletivo do Colégio Pedro II.
Os estudantes devem pro-
curar a secretaria do co-
légio, no Campo de São
Cristóvão, 117, das 12 às 16h.

Jato "Cores
Voadoras"
chega hoje

Um DC-8, da B r a n i f f,
chamado Cores Voadoras,
por ter a fuselagem inteira-
mente pintada — obra do
artista plástico Alexander
Calder — chega hoje ao
Rio. em linha regular para
a América Latina, numa
iniciativa que visa incenti-
var "o envolvimento das ar-
tes nas corporações comer-
ciais."

O trabalho de Calder re-
trata formas abstratas em
cores vivas em que se desta-
cam o vermelho, o amarelo
e o azul. predominando nas
asas o vermelho, azul e o
branco. O pintor, de 75
anos, aceitou a tarefa para
concentrar a atenção do
público na América Latina,
como uma região para fé-
rias tão colorida e empol-
gante como a sua arte.

Ò jato da Braniff traz co-
mo identificação apenas a
gigantesca assinatura de
Calder, em amarelo. Desen-
volve até 1100 km/h, e já
visitou Panamá, Guaiaquil
e Lima.

Mil e duzentos candidatos ao vestibular unifi-
cado de 1974 foram escolhidos aleatoriamente pelo
Departamento de Pesquisas do Cesgranrio para fa-
zer na próxima semana, quando retirarem seus car-
toes definitivos de inscrição, três tipos de testes de
aptidão através dos quais será verificada sua impor-
tancia no processo de seleção.

Conforme explicou ontem o diretor do Departa-
mento de Pesquisas, professor Aroldo Rodrigues, os
candidatos não serão obrigados a fazer os testes.
Foram sorteados estudantes que se inscreveram nos
postos da Escola Técnica Federal, Universidade do
Estado da Guanabara e na Universidade Federal
Fluminense.

Os lestes
Para sortear os cândida-

tos, segundo o professor
Aroldo, foi usado o método
de "amostragem aleatória
sistemática", que, depen-
dendo do número de candi-
datos inscritos em cada
posto, estabelece uma fre-
guência diferente entre os
escolhidos, "capaz de
abranger um universo per-
feito de vestibulandos."

Os testes serão de raciocí-
nio numérico icom 30 mi-
nutos de duração), raciocí-
nio abstrato (também de 30
minutos) e verbal (de 10
minutos). Para aplicá-los, o
Cesgranrio contratou u m
grupo de 40 estagiários da.s
divtisas faculdades de Psi-
cologia da Guanabara.

f?. análise destes testes
não se limitará à apre-
ciação das respostas apre-

•• PORTO ALEGRE: Rua 7 de Setembro, 1069.-17." andar.salal 721
fj Tel: 25-8419- *» ~.™^,

Ar condicionado em ônibus da
Guanabara: Diretoria da
COESA tratará, no México,
da importação de aparelhos

Os Srs. JOSÉ AUGUSTO ESTEVES CORRÊA e

JACOB BARATA, Diretor-Presidente e Tesoureiro da

COESA - COMPANHIA DE ÔNIBUS ENCONTRO S/A,

respectiv?mente, acompanhados dos Engenheiros João

Roberto Minozzo (Engenheiro Chefe/COLDEX), Luiz

Henrique Seabra Monteiro Salles (Diretor da CIFERAL)

e Clsude G. Carraux (Eng.° da TRANE, Wisconsin/

USA), embarcaram ontem, às 10:30, no aeroporto do

Galeão com destino ao México, onde tratarão da im-

portação dos APARELHOS DE AR CONDICIONADO que

farão parte da equipagem das unidades de transpor-

te de passageiros da COESA.

A COESA, que fará a exploração de linhas de

ÔNIBUS ESPECIAIS na Guanabara - prevendo a cir-

culação de 300 a 350 unidades - oferecerá, aos seus

usuários, o máximo de conforto tanto nas linhas con-

vencionais urbanas como no setor de TUPI3MO, ou'ra

das finalidades no emprego dessas unidsdes de alto

nivel e comodidade.

Os aparelhos que serão importados são da mar

ca TRANE, fabricados pela empresa do mesmo nome

em LA CROSE, WISCONSIN/USA e serão fornecidos

pela sua subsidiária Mexicana.

sentadas pelos vestibulan-
dus. Vai incorporar também
Infoimações sobre o seu de-
snmpenho no vestibular e
nos primeiros meses de vida
universitária, caso sejam
ciassificados.

Se os resultados forem
c o nsiderados satisfatórios
pelo Cesgranrio. este tipo
de teste será aplicado a
partir do vestibular de 1975,
valendo peso na classifi-
cação final dos candidatos.
O professor Aroldo Rodri-
gües disse que a importan-
cia dos testes de aptidão "é
ver se os indivíduos, mesmo
que na hora do vestibular
não estejam em condições
de conhecimento para en-
trar na universidade, são
pelo menos capazes de de-
senvolver sua potencialida-
de no ensino superior."

Múltipla escolha

O Cesgranrio vai aplicar
também, em meados de de-
zembro, em um grupo de
vestibulandos a ser selecio-
nado, um vestibular simula-
do com provas de Fisica,
Química e Inglês para tes-
tar trcs diferentes métodos
dc correção.

O plano original da Fun-
dação, segundo o professor
Aroldo Rodrigues, era apli-
car essas provas "concomi-
tantemente com os testes
de aptidão, na próxima se-
mana, mas, como houve
atraso na elaboração d o
teste de Física, deixamos
par.a mais tarde."

Neste vestibular simula-
do, os vestibulandos farão
as mesmas provas por dois
sistemas: por múltipla esco-

lha e pelo método discursi-
vo tradicional.

Os vestibulandos convida-
des a fazer os testes serão
divididos em três grupos.
Um 

"deles 
terá suas provas

corrigidas pelo método tra-
dicional, contando ponto
cada resposta certa. Outro
s rá corrigido pelo sistema
em que quatro respostas er-
radas anularão uma certa
Os exames do terceiro gru-
po receberão p?sos diferen-
tes de acordo com as alter-
nativas.

Explicou o professor Arol-
do que "vamos procurar ver
qual dos três modelos de
correção dá resultados mais
próximos do método discur-
sivo. que inegavelmente é o
melhor."

Gurgulino
cias vagas

explica corte
de Medicina

oBrasilia (Sucursal)
diretor do Departamento de
Assuntos Universitários do
MEC, professor Heitor Gur-
gulino, reafirmou onte m
não ter fundamento a afir-
mação de que haverá rc-
dução de 50 por cento das
vagas e'm todas as Escolas
de Medicina do pais.

Explicou o professor Hei-
tor Gurgulino que é deter-
minação do Ministério da
Educação e Cultura não
deixar nenhuma dúvida so-
bre o assunto, que foi le-
vantado por terem algumas
escolas, "nos últimos dois
anos, solicitado reduções de
vagas para melhor ajustar
sua capacidade de ensino."

Sem fundamenlo
As reduções feitas nas

Universidades ' de Valença
que de 250 vagas passou

para 80 — e de Vassouras
de 300 para 150 — foram

determinadas com base nas
recomendações da Comissão
de Ensino Médico do MEC,
bem como na determinação
do Conselho Federal d c.
Educação durante o proces-
so de reconhecimento de ai-
gumas escolas — disse o
professor Gurgulino.

A Universidade de Vas-
souras, que foi inclusive vi-
sitada pelo Ministro Jarbas
Passarinho, funciona satis-
fatoriamente, e obedece a
todas as exigências da legis-

lação cio ensino em vigor,
A notícia de que a redução
de vagas abrangeria 50 por
cento das existentes em to-
das as escolas médicas bra-
sileiras não tem qualquer
fundamento.

Segundo ainda o profes-
sor Heitor Gurgulino, a
Combimed estipulou e m
4 233 as vagas para as Fa-
culdade.s dc Medicina, e
esse número não sofrerá
qualquer modificação até a
realização do vestibular. O
mesmo se dará na FEFIEG.
"onde o professor Soares de
Mereiles garantiu-me quo o
número de vagas é de 200"
— concluiu.

Convesu fica conlra
provas específicas

A Ccmissão Nacional do
Vestibular Unificado (Con-
vesui manifestou-se ontem
contra a introdução de pro-
vas especificas nos concur-
sos. Para ela "a eliminação
d e candidatos aprovados
que não aprssentem capaci-
dade mínima para o curso
que supunham ser dé sua
vocação deve caber ao esta-
belecimento que lhes cence-
deu matricula."

Nas 48 horas cm que este-
ve reunida no Departamen-
to de Assuntos Universitá-
rios do MEC, a Convesu ana-
Usou detalhadamente a s
implicações do último pare-
cer do Ccnsclho Federal de
Educação sobre o processa-
mento dos vestibular.s a
serem realizados a partir de
1975.

Subsídio

No encontro, do qual par-
ticiparam o diretor do De-
partamento de Assuntos
U n i v e rsitários, professor
Heitor Gurgulino, o coorde-
nador da Convesu e presi-
dente do Cesgranrio, pro-
fessor Carlos Alberto Serpa
de Oliveira, além dos pro-
fessores Bruno Alipio Lobo,
da UFRJ, Adolfo Ribeiro
Neto. da Universidade de
São Paulo, e Haroldo Lisboa
da Cunha, do Colégio Pedro
II, ficou estabelecido que a
Convesu apresentará uma
análise dos probhmas de-
correntes dos pareceres do
CFE. a fim de servir de sub-
sidio para a regulamenta-
ção do Decreto Lei 73 079.

O Roteiro das Profissões,
a ser publicado em convè-

nio pelo Instituto Nacional
do Livro para ampla divul-
gação entre os candidatos
aos próximos vestibulares e
também entre os alunos
das escolas de segundo
grau. foi entregue ao De-
partamento de Assuntos
Universitários pelos repre-
sentantes da Fundação Car-
los Chagas e do Cesgranrio.

Por considerar impossível
a realizução simultânea dos
exames coordenados pela
Fundação Cesgranrio, n a
área do Grande Rio, o pro-
fessor Heitor Gurgulino au-
torlzou pela Portaria ri> -08
que a primeira prova da
área de Ciências Humanas
seja feita a partir das 12
horas do dia 6 de janeiro
de 1974.

í*'
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Presidente cio INPS acha
que a maternidade da
Praça 15 é bem localizada

__>
As instalações da maternidade da Praça 15, nas

dependências do antigo hospital de Sudepe, são ex-
celentes, com todos os superlat.ivos — declarou on-
tem o presidente do INPS, Sr. Luís Siqueira Seixas,
ao inaugurar a clínica pediátrica do Hospital de
Bonsucesso, respondendo a críticas feitas sobre a lo-
calização daquela maternidade.

O Sr. Luís Seixas destacou a importância do lo-
cal, na Praça 15, "para quem vem da Zona Norte,
da Zona Sul ou de Niterói e desce na porta". Quan-
to aos problemas de poluição do ar, cheiro de peixe
e ruídos de automóveis, disse que "há 12 anos exis-
te o hospital da Sudene ali e nunca houve queixas".
AMPLIAÇÃO

Explicou o Sr. Luis Seixas
que a maternidade do Hos-
pitai da Lagoa será transfe-
rida para a Praça 15 para
permitir a expansão da ei-
rurgia .ardiológica c cirur-
gia neurológica, que só po-
dem íuncionar num hospi-
tal conjunto, enquanto
"uma maternidade pode fi-
car isolada, já que a ope-
ração mais séria é uma ce-
sariana e pode ser realizada
com pleno êxito num hospi-
tal men. ."."

Esclareceu o Sr. Luis Sei-
xas que "visamos em pri-
meiro lugar o interesse do
público, colocando a matei-
nidade nu. 11 local de fácil
acesso, os problemas de in-
íiltrações estão sendo estu-
dados e as instalações são
excelentes." Quanto à de-
terminação governamental
de ampliação da rede de
unidades de pronto-socorro,
informou o Sr. Luis Seixas
que há 11 postos médicos
na Guanabara, os quais
serão melhorados e amplia-
dos de acordo com um pia-
no já elaborado. A primeira
etapa é a compra de 180
ambulâncias, em princípios
do ano que vem.

INAUGURAÇÃO

No hospital de Bonsuccs-
so. que tem um movimento
médio de 2 mil consultas
mensais 110 setor de Pedia-
tria. o Sr. Luis Seixas inau-
gurou ontem a cli' ica pedia-
trica, no 2" e 3"? pavimentes
do prédio onde antes fun-
cionava a Traumato-O. -
topedia. O serviço foi am-
pliado. contando com 3 5
médicos. 21 enfermeiros,
além de mais de 100 auxi-
liares. Terá 120 leitos, e o

número de consultas poderá
atingir até 8 mil por mès.

Ainda para este ano está
p avista a inauguração da
Maccrnidadc Carmela Du-
tra, com 200 leitos, e de um
lactário anexo ao posto de
emergência de Jacarepaguá,
na Rua Barão, planejado
há seis anos e só agora con-
cluido. O lactário terá 30
leitos e atenderá a casos de
desidratação, distrofia, en-
terite e subnutrição.
ARGUMENTAÇÃO

Também em favor da ins-
natação da maternidade na
Praça 15 falou o Sr. Eliéser
SLudarc da Fons-ca Filho,
coordenador de Assistência
Médica do INPS na Guana-
ban;. Declarou que "aquilo
era uma polielinica desgas-
tada. e sofreu uma trans-
formação radical; a mater-
nidade, que já existia lá, ti-
nha 30 ieitos e será amplia-
da para 100. As pessoas que
vêm do Estado do Rio terão
um hospital perto das bar-
cas, e. além disso, é mais
um próprio do INPS, adqui-
rido im troca da assistência
que da...cs acs pescadores
tm tedo o Brasil, coisa que
ti.s não inham antes."

Além disso, "o INPS não
dispõe de outro imóvel mais
adequado, no momento, pa-
ra a Instalação da maternl-
d:.de, _ as cirurgias cardio-
ógl.a e n.urclógica do Hos-

picai da Lagoa pr.cisam cx-
pandir-s:. já que são as mu-
.liO-C. cio Brasil", informou
o Sr. S.udart da Fonseca.
Disse ainda que, es.e ano,
íçhun in.uguradas duas
unidades do Hospital Car-
cieso Fonies, de Fisicpedia-
tria, na Es rada Grajaú—
Jacarepaguá, e o Hospital
cie Oncologia, em Santo
C isto, primeiro hospital de
câncer do INPS.
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STF lixa
indenização
aos Laje

Brasília (Sucursal) — O •
Supremo Tribunal Federal
fixou ontem definitiva-
mente os limites da indeni-
zação que a União pagará
aos descendentes de Henri-
que Laje, Renaud Laje,
Frederico Laje e ainda a
Henri Potter Laje e outros,
por terem sido incorporados
ao Patrimônio Nacional os
bens da chamada Orga-
nização Laje, por força do
Decreto-Lei n"? 4 648, de 2
de setembro de 1942.

Segundo informações for-
necidas por advogados dos
Laje, a indenização, sobre
a qual incidirá correção mo-
netária a partir da Lei n"?
4 686, de 21 de junho de
1965, chegará a Cr$ 20 mi-
llões. O STF reformou a
decisão proferida no caso
pelo TFR apenas para in-
cluir na condenação os ho-
norârios advocaticios, de 10
por cento, que haviam sido
estabelecidos na ..etença de
Ia. instância.

QUERIAM MAIS

Os Laje aguardaram até ,
1955 para ingressar em jui-
zo, quando requereram duas
ações, anexadas num só
processo, pedindo indeni-
zação, juros, eus s e nono-
rários. Na época não havia
ainda lei estabelecendo cor-
reção monetária.

Os pedidos não fora m
atendidos apenas quanto a
juros e perdas e danos. O
TFR cortou ainda os nono-
rá'__3. de advogados.

Recorreram os Laje ao
STF, em vários recursos ex-
tra ordinários, postulando
perdas e danos, juros de
mora, honorários e correção
monetária a partir do laudo
de avaliação feito em 1948.
mas só obtiveram, além do
que haviam conseguido no
TFR, onde se incluiu a cor-
reção monetária, pelo ad-
vento da Lei 4 686. os hono-
rários advocaticios.

Monotrilho
tem plano
de trabalho

Os técnicos japoneses da
I nternational Engineering
Consu ltants Association,
que estão no Rio para estu-
dar a viabilidade da im-
plante cão de uma linha de
monotrilho entre o Estácio
e a Pavuna, passaram todo
o dia de ontem na Secreta-
ria de Planejamento orga-
nizando aquilo que foi cha-
mado de um escopo geral
de trabalho. A reunião na
Companhia do I .etropolita-
no, prevista para ontem, foi
adiada para segunda-feira.
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AUGUSTUS • 30 de dezembro
Grande Festa de Reveillon a bordo
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As famosas PLUMAS POLVANI
(Tradição em turismo de inverno na Europa)

A tradicional excursão da P.U.C.
A 9.' Excur o de Arquitetura
AExcursãr ira Universitários
A Excursf resente dos 15 anos

I CRISTOFOROCOL'
• A Pluma l.

BO -18 de janeiro de 1974
nca

SAIDA
DE AVIÃO

7 de janeiro
de iá7i

. A Pluma Verd»
A Pluma Azul
Exc. para
Universitários
Excursão da PUC
Excursão
presente dos
15 anos

9 de janeiro • Excursão
Europa e Israel
professor
Kaufman e
professora Vllme.

1_ de |jneiro • Pluma Amarei»
• Excursão da

Arquitetura
'5 de icirieuo • Pluma Vermelha
16 de janeiro • Exc. de Pos-

graduação «
Vestibular

26 de ianeiro • Pluma Branca

TODO O MELHOR DA EUROPA E DO MUNDO,
NA MELHOR TEMPORADA

Excursão, com saídas todos os dias, desde a categoria
econômica aoGran-Luxo "Souvenlr da Europa" (43 dias)
. "Danúbio Azul" (43 dias) • Férias Felizes (36 dias)
< Paisagem Européia (36 dias)» Ciao (29 dias) • Bai-

cantours (29 dias) • Paises Escandinavos (29 dias)

. Eurojet(21dias)» Euroexpress(23 e21) • Intereuro-

peu (57 d.as) • Itália (15-10-7 dias) • Volt? ao Mundo
I55diasi» Minivolta ao Mundo (28 dias). Dar vida aos

anos* Tratamento genàtnco (15 dias). União Soviética

e Paises do Leste e do Norte 135 dias)

FINANCIAMENTO TOTAL COM OS MENORES JUROS DA PRAÇA

TOWAHX
RIO DE JANEIROlRuaRodrigoSilva. 18 -S. loja-Tels. 232-7752

252-6434 e 252-1802 ¦ • •-..» ..»*:-..¦¦

Faça inveja
a qualquer

milionário italiano
N; dia 9 de fevereiro o Andréa

"C" - um transatlântico italiano
sòI do Rio, com você dentro, di-
roto paru Buenos Aires. No cami*
nho v;cé tema banho de piscina -

g Andrca "C" tem duas - vai «o
cinema, d boíte, ou a. salão de
festes. Você se delida com a co*
mida italiana, enquante se prepara
põfa i-uvir tanges autênticos- «-ti
âusnos Aires ou cm Mar dei Platq.
Sem falar nas compras, mis diver-
soes, no cassino. A voita ser*
dia 23/2. A Acjaxtur acha que
você merece brincar de miiiona-
rio e v:cê é quem decide como
pagar a viagem num navio que
tem serviço e conforto de primeira
classe.

Venha conversar com o Carlos,
represen'ante da Agaxtur - no
Rio, junto á unha "C" - Av,
Rio Branco, 4 - 2.° andar - Tel.:
243-7691.
EMBRATUR 7ib G.B. - CAT. 'A . (P

Mecanização dc serviços
-_> -*

acelera o processo de
emplacamento dc carros

Já estão em fase final as providências para
completa mecanização dos setores de liceu-
ciamento e cadastro do Detran, cujo processo de
emplacamento será sensivelmente reduzido e ga-
nhará maior autenticidade, pois o controle cen-
trai será confiado ao sistema de computação ele-
trõnica da Secretaria de Finanças.

Enquanto a mecanização total não se consu-
ma, a Divisão de Emplacamento cuida de outros
problemas, como o aspecto dc suas instalações na
Avenida Francisco Bicalho, 250: os serviços foram
redistribuídos, as áreas racionalizadas, os funcio-
nários trabalham com equipamentos quase todos
novos e, para regularizar seu veiculo, qualquer pes-
soa gasta menos de 90 minutos, metade do tempo
de antes.

AJUDA

O diretor da Divisão, Sr. Ademar Alves, diz que
não há segredo para mudança das coisas. "O que
há" — explica — "é apoio da direção geral do De-
tran Brigadeiro Francisco Bachá, que nos deu
condições para pór em prática medidas objetivan-
do mudar a mentalidade dos funcionários e melho-
rar o atendimento público".

Há três meses, para concluir um processo de
emplacamento, qualquer pessoa não gastava menos
de três horas, devido ã confusão de setores. Ago-
ra depois da distribuição racional do espaço da
repartição, o interessado só tem o trabalho de
comprar o formulário e preenche-lo num balcão
onde se encontram todas as instruções para as
etapas seguintes, em três seções competentes.

As instalações foram pintadas, a maioria dos
móveis foi substituída e o atendimento, segundo
o Sr. Ademar Alves, melhorou 70%, embora o nu-
mero dc funcionários seja o mesmo de antiga-
mente. Com a mecanização total, prevista para
março, a burocracia será praticamente extinta, de-
safogando 80 servidores, que serão remancados pa-
ra outros setores do Detran.

Genolhio toma posse
na Academia lembrando
o sen irmão Gilberto

Com um discurso de 17 laudas em que relem-
brou sua infância em Sergipe, o irmão, mestre e
confidente Gilberto Amado e as pessoas mais li-

gadas à sua vida de escritor e jornalista, Genolino
Amado tomou posse, ontem à noite, na Academia
Brasileira de Letras, onde passou a ocupar a ca-
deira número 32, vaga com a morte de Joraci Ca-
margo.

O rito de iniciação cumpriu-se à risca: Geno-
lino entrou no salão onde todos se reuniam, sen-
tou-se ao centro da mesa, e o presidente da ABL,
Sr Austregésilo de Ataide, passou-lhe a palavra,
após o discurso Elmano Cardim colocou-lhe o co-
lar e Amoroso Lima entregou-lhe a espada.

- "CIDADE MARAVILHOSA"

Em seu discurso de saudação. Hermes Lima
apresentou Genolino Amado como cronista, ensais-
ta e memorlalista, referindo-se às suas crônicas em
rádios e jornais do Rio. seus ensaios sobre Bernard
Shaw, André Gide e Luigi Pirandello e seu ulti-
mo livro, O i.eÍ7ío Perdido.

Recordando a infância passadi em Sergipe,
•'província- minúscula em território e imensa na
contribuição às letras do pais", Genolino referiu-
se ao primo Jorge Amado ("ali havia um garoto,
Jorge, alourado, franzino, de pouco falar, arredio")
c falou de Pedro Calmon e Hermes Lima, "os que
mais cedo se ligaram à minha vida."

14 DE NOVEMBRO

Comentou os dons satíricos de Carlos de I.aet,
"o nosso maior satirista, o mestre sem par da
zombaria combatente", a erudição e a sisudez de
Ramiz Galváo, "o maior helenista do pais... sem-
pre fechado no aspecto", a vivacidade intelectual
dc Viriato Correia "miúdo e buliçoso como os elfos
da mitologia nórdica."

E depois de se referir a todos os anteriores
ocupantes da cadeira 32, deteve-se em seu anteces-
sor imediato, Joraci Camargo, salientando o pio-
neirismo de Deus Lhe Pague, peça com que "olha-

mos, bem ou mal, para o mundo contemporâneo."
No finai de seu discurso, o autor dc Os Ino-

cenles do Leblon e Vozes do Mundo revelou por
que escolhera aquela data para a sua posse: 

"Num

14 de novembro veio ao mundo o que amou e des-
posou Donana, o inesquecível Melquisedequc Ama-
do, o amado velho Melk. Velho? Apenas uma ex-
pressão de ternura. Jovem foi até o fim da vida."

Assinou, então, o Livro de Posse com a caneta
de ouro tradicional e tornou-se mais um coma
aquiescência de todos os presentes que, no Salão
dos Poetas Românticos, brindaram, com champa-
nha, o acontecimento.

Supletivo
marca data
da revisão

A partir de segunda-fei-
ra, de acordo com a escala
divulgada ontem pelo De-
partamento de Ensino Su-
pletivo, serão aceitos os re-
querimentos de revisão dos
cartões-respostas das pro-
vas do Supletivo.

Os requerimentos devem
ser feitos segundo modelo
que está à disposição dos
interessados na sede do De-
partamento na Rua da Qui-
tahda, 10, 10.° andar, e se-
rão apresentados no Proto-
colo da Secretaria dc Edu-
cação, na Avenida Erasmo
Braga, 118, sobreloja, das
12 às lGh. Serão aceitos
requerimentos por procura-
ção.

ESCALA

Para a apresentação dos
requerimentos de cândida-
tos dos dois graus deverá
ser obedecida a seguinte es-
cala: Matemática, dias 19.
20 e 21; Português, 22, 23
e 26; Ciências, 27, 28 e 29;
Geografia de segundo grau,
30 de novembro e 3 de de-
zembro; História de segun-
do grau, 4 e 5; Estudos So-
ciais, 6 e 7; Educação Moral
e Civica, 10 e 11.

O resultado da revisão se-
rá divulgado 10 dias depois
da entrega do requerimento
e. caso seja indeferido o pe-
dido. a fotocópia do
cartão-rcjposta estará à
disposição' do candidato na
.sede do Departamento de
Ensino Supletivo, das 10 às
16h.

; -vir o ii

Cesgranrio testa aptidões
de 1200 candidatos ao
vestibular unificado de 74

Mil e duzentos candidatos ao vestibular ünifi.
cado de 1974 foram escolhidos aleatoriamente pelo
Departamento de Pesquisas do Cesgranrio para fa-1
zer na próxima semana, quando retirarem seus car-
toes definitivos de inscrição, três tipos de testes de
aptidão através dos quais será verificada sua impor-
tancia no processo de seleção.

Conforme explicou ontem o diretor do Departa-
mento de Pesquisas, professor Aroldo Rodrigues, os
candidatos não serão obrigados a fazer os testes.
Foram sorteados estudantes qua se inscreveram nos
postos da Escola Técnica Federai, Universidade do
Estado da Guanabara e na Universidade Federal
Fluminense. i

Os testes
Para sortear os cândida-

tos, segundo o professor
Aroldo. foi usado o método
de "amostragem aleatória
sistemática", que. depen-
dendo do número, de candi-
datos inscritos em cada
posto, estabelece uma fre-
guència diferente entre os
escolhidos, "capaz de
abranger um universo per-
feito de vestibulandos."

Os testes serão de racioci-
nio numérico (com 30 mi-
nutos de duração!, racioci-
nio abstrato (também de 30
minutos) e verbal ide 10
minutos). Para aplicá-los, o
Cesgranrio contratou u m
grupo de 40 estagiários das

diversas faculdades de Psi-
cclngiada Guanabara.

^ análise destes testes
hão se limitará à apre-
dação das respostas apre-
sentadas pelos vestibulan-
du.. Vai incorporar também
l-ifoimações sobre o seu de-
s"inpenho no vestibular e-
nos primeiros meses de vida
universitária, caso sejam
classificados.

Se os resultados forem
c o nsiderados satisfatórios
pelo Cesgranrio. este tipo
de teste será aplicado a
partir do vestibular de 1975,
valendo peso na classifi-
nação final dos candidatos.

Múltipla escolha
O Cesgranrio vai aplicar

também, em meados de dc-
zembro, em um grupo de
vestibulandos a ser selecio-
nado, um vestibular simula-
do com provas de Fisica,
Química e Inglês para tes-
tar três diferentes mé.odos
dc correção.

O plano original' da Fun-
dação. segundo o prof?ssor
Aroldo Rodrigues, era apli-
car essas.provas "concomi-
tantemente com os testes
de aptidão, na próxuna se-
mana, mas, como houve
arraso na elaboração d ¦>

teste de Fisica, deixamos
para mais tarde."

Neste vestibular simula-
do. os vestibulandos farão
as mesmas provas por dois
sistemas: por múltipla esco-
lha e pelo método discursi-
vo tradicional.

Os vestibulandos convida-
des a fazer os testes serão
divididos em três grupos.
Um deles terá suas provas
corrigidas pelo método tra-
dicional, contando ponto
cada resposta certa. Outro
será corrigido pelo sistema
em que quatro respostas er-
radas anularão uma certa

T-iTiii»v-ni ar.isu.hi. as
inicrições para o exame ou-
pletivo do Colégio Pedro II.
Os estudantes devem p.o-
curar a secretaria do co-
l.gio, no Campo de São
Cristóvão, 117, das 12 às 16h.

Jato "Cores
Voadoras"
chega hoje

Um DC-8. da B r a n i f f.
chamado Cores Voadoras.
por ter a fuselagem inteire-
mente pintada — obra do
artista plástico Alexander
Caldcr -- chega hoje ao
Rio, cm linha regular para
a América Latina, numa
iniciativa que visa incenti-
var "o envolvimento das ar-
tes nas corporações comer-
ciais."

O trabalho de Calder re-
trata formas abstratas cm
cores vivas em que se desta-
cam o vermelho, o amarelo
e o azul, predominando nas
asas o vermelho, azul e o
branco. O pintor, dc 75
ânus, aceitou a tarefa para
concentrar a atenção do
público, na América Latina,
como uma região para fé-
rias tão colorida c empol-
gante como a sua arte.

O jato da Braniff traz co-
mo identificação apenas a
gigantesca assinatura d e
Calder, em amarelo. Desen-
volve até 1100 km/h, e já
visitou Panamá, Guaiaquil
e Lima.

Guràülmo explica corle
iZ I

das vaííiss tle Medicina
Brasília (Sucursal) — O

diretor do Departamento de
Assuntos Universitários do
MEC, professor Heitor Gur-
gulino, reafirmou o n t e m
não ter fundamento a afir-
mação de que haverá re-
dução de 50 por cento das
vagas em todas as Escolas
de Medicina do pais.

Explicou o professor Hei-
tor Gurgulino que é deter-
minação do Ministério da
Educação e Cultura não
deixar nenhuma dúvida so-
bre o assunto, que foi le-
vantado por terem algumas
escolas, "nos últimos dois
anos, solicitado reduções do
vagas para melhor ajustar
sua capacidade de ensino."

— As reduções feitas nas
Universidades de Valenca
-- que de 250 vagas passou

para 80 — c de Vassouras
— de 300 para 150 — foram
determinadas com base nas
recomendações da Comissão
de Ensino Médico do MEC,
bem como na determinação
do Conselho Federal d e
Educação durante o proces-
so de reconhecimento de ai-
gumas escolas — disse o -
professor Gurgulino.

— A Universidade de Vas-
souras, que foi inclusive vi-
sitada polo Ministro Jarbas
Passarinho, funciona satis-
fatoriamente, e obedece a
todiis as exigências da legis-
lação do ensino em vigor.
A noticia de que a redução
de vagas abrangeria 50 por
cento das existentes em to-
das as escolas médicas bra-
sileiras não tem qualquer
fundamento.

Convesu fica conlra
provas específicas

Nas 48 horas cm que este-A Cem'"são Nacional do
Vestibular Unificado iCcn-
vesut manifestou-se ontem
contra a introdução dc pro-
vas especificas nos concur-
sos. Para ela "a eliminação
de candidatos apiovados
que não apr:scntem c_pa:i-
dade mínima para o curso
que supunham ser de sua
vocação deve caber ao esta-
belecimento que lhes cence-
deu matricula."

v: reunida no Dcpartamen- ^
to de Assuntos Universitá-:
rios do MEC. a Convesu ana-
usou detalhadamente as
implicações do último pare-
cer do Ccnselho Federal de
Educação sobre o processa-
mento dos vestibulares a
serem realizados a partir de
1975.

SÀO PAULO: Av. Ipiranga. 344 - Lo|a 6 - Ed. Itália - Tels: 257-4567
c 257-2076-. ........¦,.:

CURITIBA: Rua 15 de Novembro, 297-5. -Conj.511 -Tel.22-7719

í PORTO ALEGRE: Rua 7 de Setembro, 1069- 17. andar.sala1721
Tel: 25-8419 - ¦•

Ar condicionado em ônibus da
Guanabara: Diretoria da
COESA tratará, no México,
dà imnortacão de aparelhos

Os Srs JOSÉ AUGUSTO ESTEVfiS CORRÊA e

.1ACOB BARATA, Diretor-Presidenle e Tesoureiro da

COESA - COMPANHIA DE ÔNIBUS ENCONTRO S/A,

respectivamente, acompanhados des Engenheiros João

Roberto Minozzo (Engenheiro Chefe/COLDEX), Luiz

Henrique Seabra Monteiro Salles (Diretor da CIFERAL)

e Claude G. Carraux (Eng.0 da 1RANE, Wisconsin/

USA), embarcaram onlem, às 10:30, no aeroporto do

G-ileão com destino ao México, onde tratarão da im-

portação dos APARELHOS DE AR CONDICIONADO que

farão parte da equipagem das unidades de transpor-

le de passageiros da COESA.

A COESA, que faiá a exploração de linhas de

ÔNIBUS ESPECIAIS na Guanabara - prevendo a cir-

culação de 300 a 350 unidades - oferecerá, ao. seus

usuários, o máximo de conforto tanto nas linhas con-

vencionais urbanas como no selor de TURISMO, ou'ra

das finalidades no emprego dessas unidades de alto

nível e comodidade.

Os aparelhos que serão importados sào da mar

ca TRANE, fabricados pela empresa do mesmo nome

em LA CROSE, WISCONSIN/USA e serão fomc.idos

pela sua subsidiária Mexicana. ip

Festival Vila-Lobos inicia
amanhã no Municipal com
homenagem a Bidu Saião

Inicia-se amanhã, às 16h, no Teatro Municipal,
o Festival Vila-Lobos, promoção anual do Mimste-
rio da Educação e Cultura. No concerto de abertura,
o Governo cio Ectado da Guanabara homenageara a

soprano Bidu Saião, que chega esta manha ao Rio,

procedente de Nova Iorque.
A Orquestra do Teatro Municipal, sob a regen-

cia de Mário Tavares e com solo de Maria Lúcia Go-

dói interpretará, na primeira parte do programa
dois movimentos das Bachianas Brasileiras n- <

(Tocata e Fuga) e, após a homenagem a Bidu

Saião, a peça Floresta do Amazonas, com poesias cie

Dora Vasconcelos.
CONCURSO DE CANTO

Sábado, às 16h. começará
na Sala. Cecília Meireles o
Concurso Internacional de
Canto, que conta com 25 ar-
tlstas de seis países: Brasil.
Chile. Uruguai. Argentina.
Peru e União Soviética. De-
dlcado à ohra de Vila-Lobcs.
mas incluindo obrieatoria-
mente peças de outros cem-
positores brasileiros, à esco-
lha dos intérpretes, o con-
curso terá três partes: na
eliminatória cada candidato
apresentará serestas de VI-
la-Lobcs e obra.s de outro
autor nacional, ambas com
10 minutos de duração; na
livre escolha, durante 15 mi-
nutos serão apresentadas
obras para canto e piano.

cem a obrigatoriedade de
duas serestas não incluídas
na prova anterior e na fi-
nal, da qual _ó participarão
os três primeiros classifica-
dc*. -'vio interpretadas pe-
ças dc vlla-Lcbos para can-
to c orquestra.

O júri, presidido pelo
ma st io Edino Krieg.er,
conferirá três prêmios: o
Vila-Lobcs — 1 500 dólares
(CrS 9 mil), medalha de ou-
ro com a efígie do composi-
tor e diploma em pergami-
nho; o Vera Janacopulos -
750 dólares (Cr$4500.00».
medalha dc prata e diplo-
mr, e o Lorenso Fernandes
— 350 dólares i CrS 1 500.00'.
m d?lha de bronze e diplo-
ma.

Mais "Festival Vila-Lobos'
nu pàu.. 
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TSE suspende as eleições em Francisco Alves
Jurista em M. Azul pede
intervenção em cartório
que falsificou documento

Belo Horizonte (Sucursal) — A advogada Ma-
ria Luisa Miranda Silva, filha de Moacir Antunes
José da Silva, o coronel Moacir, maior proprietário
da Fazenda Ramalhudo-Mártires, disse que o cartó-
rio de Monte Azul falsifica documentos, gerando
conflitos de terra no Norte de Minas.

Disse também que o tabelião substituto do car-
tório Paulo Augusto de Oliveira Silva, seu primo,
falou em queimar os livros caso fosse preciso. A
advogada anda armada quando vai a Monte Azul.
afirmando que Paulo ameaçou matá-la. Já denun-
ciou o cartório de imóveis ao Tribunal de Justiça
de Minas, pedindo intervenção.

Relatório
A advogada Maria Luisa diz que dos 12 700 ai-

queires 164 863 hectares) que o coronel Moacir pos-
sul na Fazenda Ramalhudo-Mártires, ele detém a
posse de apenas 2 mil, sendo o restante ocupado por
grileiros e posseiros. 

"Tendo começado a comprar
terras a preço irrisório (a malária e a febre ama-
rela grassavam no Norte de Minas) papai chegou
a adquirir metade da área total".

— Apesar de ter-se desfeito de muitas proprie-
dades, náo conseguiu impedir a ocupação de nume-
rosas glebas suas, quando, na década passada, se
iniciou"a valorização do Norte mineiro. As escritu-
ras de meu pai são de 1937 e 38, época de êxodo na
região. Quando se falou em reforma agraria, come-
çaram as invasões, aumentadas com a inclusão do
Norte de Minas na área do Polígono das Secas.

indiciados
A advogada Maria Luisa exibiu relatório de um

inquérito sobre as invasões das terras de seu pai,
em que figuram como indiciados Francisco Alencar
Monteiro, Moacir Lucilio de Brito. Norberto Filho,
Lindolfo de Oliveira Filho, Paulo Augusto de Olivei-
ra Silva, José Olimpio Fernandes (avaliador judicial
da comarca de Monte Azul) e Geralda Ferreira de
Brito.

Quanto a Lindolfo Oliveira Filho, que é tabe-
lião judicial e pai de Paulo Augusto de Oliveira
Silva, a advogada Maria Luisa o acusa de ter vá-
rias vezes recorrido ao coronel Moacir pedindo-lhe
documentos para encobrir negócios escusos.

O relatório exibido pela advogada foi conclui-
do em 10 de março último, sob a presidência do
Major da PM mineira Jorge Marino da Silva. O
documento diz a certa altura que os indiciados
eram "uma verdadeira quadrilha organizada para
dar prejuízos à vitima (o coronel Moaciri e aos
cofres públicos estaduais e federais, inclusive ã
própria Justiça pública da comarca de Monte Azul."

Cumplicidade
Diz o relatório que os indiciados falsificaram

documentos, trocaram certidões, invadiram, esbu-
lharam, tudo fazendo para ludibriar todos os que
pusessem os olhos nos documentos forjados no
Cartório do 1.° Oficio de Monte Azul, "para ajudar
Francisco Alencar Monteiro a esbulhar os terrenos
da vitima."

Segundo a advogada Maria Luisa a primeira
terra de seu pai invadida foi a Fazenda Saco da
Manga, ocupada por Deoclides José de Oliveira
sendo ainda ocupadas as Fazendas Jacuipe, Márti-
res-Pesqueiro, Poções, Jundiai, Angelim-Mártires,
Piranhas e Morrinhos-Vereda.

Com a criação do INCRA — conta a advogada
— o coronel Moacir fez uma declaração errada, por
ignorância. No item "terra aproveitável", ele res-
pondia tudo ou ignoro e isso implicou que os im-
postos incidissem sobre os 12 700 alqueires embora
desses o coronel desfrutasse menos de 2 mil.

Legitimação
Ontem, o Governador Rondon Pacheco inter-

veio indiretamente no caso da Fazenda Ramalhu-
do-Mártires, ao sancionar lei dispondo sobre a le-
gitimação das terras devolutas de Minas, que in-
cluem a fazenda em questão. Pela lei, a Fundação
Rural Mineira (Ruralminasi fica autorizada a pro-
videnciar a legitimação das terras devolutas havi-
das de boa-fé, a qualquer título, há mais de cinco
anos.

Para tanto é necessário, diz a lei, que os in-
teressados requeiram dentro de um ano a partir da
data de vigência do dispositivo legal. Os grileiros,
por agirem de má-fé, não poderão se beneficiar
com a medida. O requerente pagará por hectare a
legitimação, ficando a medida a cargo da Rural-
minas.

O Juiz de Direito de Montes Claros, Sr. Lou-
renço Pimenta de Figueiredo, foi autorizado a ado-
tar medidas para conclusão rápida do processo da
divisão judicial da Fazenda Ramalhudo-Mártires,
mesmo que para isso seja obrigado a prejudicar
outros serviços da sua comarca. O juiz poderá, ca-
so necessário, se deslocar para Monte i Azul, onde
fica a fazenda, para as medidas de aceleramento
da ação.

Agronorle
A Sr. Leonardo Augusto Ferreira, diretor-pre-

sidente da Agronorte, defendeu-se, ontem, afirman-
do que sua empresa "adquiriu no norte de Minas,
cerca de 3 845 alqueires de terras, conforme escritu-
ras públicas respectivas, devidamente legalizadas."

Afirmou também que "as terras de que temos
domínio e posse estão devidamente legalizadas pe-
Ia própria transcrição no registro público" e que"na defesa de nossos direitos vimo-nos na contin-
gència de recorrer, mais uma vez, á autoridade
constituída."

Medição
O Sr. Leonardo Augusto Ferreira explica ain-

da: 'Com relação à aquisição feita ao Sr. Carlos
Figueiredo Veloso. a verdade é que o mesmo pro-
metera vender-nos uma gleba de 1800 alqueires.
Antes de efetuar o pagamento, mandamos proce-
der á medição, constatando que a mesma contava
apenas 125 alqueires. É evidente que. em tais con-
dições, a aquisição não poderia concretizar-se,"

— Ao revide do vendedor, com a Invasão do
imóvel de nossa propriedade — continua — res-
pondnnos com o recurso judiciário, tendo logrado
pieno êxito, não só na ação ajuizada na comarca,
como no mandado de segurança que o invasor im-
petrou ao Tribunal de Justiça do Estado."

"Contra outras invasões de nossas terras, por
conhecidos aventureiros, que têm levado tanta in-
tranqüilidade à região, recornrnos á autoridade
policial competente, à qual, à vista da situação de
legalidade do nosso imóvel, expulsou os intrusos e
restabeleceu a tranqüilidade indispensável ao tra-
balho honesto e produtivo."

Brasília (Sucursal) — O Tribunal Superior
Eleitoral resolveu ontem acolher uma representa-
ção do Procurador-Geral Eleitoral e suspender as
eleições que o Tribunal Regional Eleitoral do Pa-
ráriá marcara para hoje em Francisco Alves, único
município brasileiro que realizaria votação direta
este ano.

Na sua representação, o Procurador Moreira
Alves sustentou a ilegalidade das eleições com ba-
se no artigo 5.°, parágrafo 1.°, da Lei Complemen-
tar número 1: "Os municípios somente serão ins-
talados com a posse do prefeito, vice-prefeito e
vereadores, cuja eleição será simultânea com a da-
queles municípios já existentes."

SÓ EM 1976

Com essa decisão, o Município de Francisco Al-
ves somente poderá eleger seus dirigentes nas elei-
ções ^gerais municipais marcadas para o dia 15 de
novembro de 1976. único a ser emancipado depois
do Ato Institucional número 5, esse município é
o 289.° do Paraná e fica entre Iporã e Guaira.

A cidade começou a existir em 1950, quando
Ibrahim Abud Neto demarcou 35 mil alqueires de
terras no Vale do Rio Pirqueri, entre Cruzeiro do
Oeste e Guaira. e 5 mil alqueires que lhe perten-f
ciam por doação do Estado. Ele repartiu a maior
parte em pequenos lotes, iniciando a colonização)
da área.

PROGRESSO

Como todo município do Oeste e Norte do Para-
ná, seu progresso foi relativamente rápido. No dia
30 de maio de 1971, foi realizado um plebiscito
para saber se a população local era favorável à au-
tonomia, uma vez que a cidade pertencia a Iporã.
O resultado indicou quase 100% dos habitantes
eram favoráveis à emancipação. Começou, então,
a batalha para o reconhecimento oficial, mas o
grande adversário era o poderoso AI-5 e o Ato Com-
plementar número 46, que proibia alteração "na

estrutura administrativa dos Estados e municípios."
Diversos projetos posteriormente aprovados pe-

los poderes constitucionais permitiram sua criação.
No dia 19 de março deste ano, Francisco Alves, com
um ginásio estadual, uma agência bancária, 1 500

proprietários rurais e uma arrecadação mensal de
CrS 20 mil, começou afinal a existir oficialmente.

A própria criação do município já contrariou a
Lei Complementar n* 1, uma vez que esta, no seu
Artigo 6?, dispõe: "A criação de município e suas ai-
terações territoriais só poderão ser feitas quadrie-
nalmente. no ano anterior ao da eleição municipal."
O TSE não apreciou este aspecto ontem em Brasi-
lia. mesmo porque a matéria escapa à sua compe-
tência. Mas a criação de Francisco Alves poderá
ainda ser discutida no Judiciário em face dessa ile-
galidade.

ii jy .' ÜM ¦ .. Mi . \y

Chico e Samuel, candidatos da Oposição, achavam certa a vitória do MDB
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José Cardoso, o eleitor mais velho, já tinha escolhido os seits candidatos

Cidade esperava pleito nervosa
Paulo Roberto Marins

fcpviíído ?sppciai

Francisco Alves — Os 4 506
eleitores desta cidade de 11 mil
habitantes, a 60 quilômetros de
Guaira, Noroeste do Paraná, vi-
veram ontem, antes dc ser anun-
ciada a decisão do TSE. um cli- ¦ i
ma agitado de véspera de elei-
ção, com rodinhas de rua, dis-
cussão nos bares e acusações
mútuas, apostando tudo — do di-
nheiro às sacas de soja — na
vitória dos seus candidatos.

Fortemente unida antes, quan-
do esteve empenhada na campa-
nha para o desligamento do Mu-
nicipio ãe Iporã, a população de
Francisco Alves, único munici-
pio criado pelo Presidente Medi-
ci. dividiu-se de maneira radical
nas últimas semanas: muilos
amigos viraram inimigos ao sa-
bor das discussões políticas em
torno da escolha do prefeito t
dos nove vereadores.

HOMENAGEM AO CANTOR

A criação do município íoi
decidida há oito meses c 15 dias.
numa homenagem ao cantor
Francisco Alves, conforma rei-
vindicação da cidade e de perso-
nalidades como Sílvio Caldas,
que no'ano passado fez serena-
tas nas ruas tímidas do lugar.
A realização das eleições foi
aprovada posteriormente, pelo
voto de minerva do presidente
do TRE. onde houve empate de
3 a 3 na votação dos desembar-
gadores.

Os dois Partidos organiza-
ram seus Diretórios fora do pra-
zo legal e tentaram impugnar os
candidatos adversários — diver-
gència que exigiu a intervenção
do Juiz da Comarca de Ipora.
Emílio Luis Augusto Prohmann.
de 29 anos. Ele praticamente
parou todo o movimento dc sua
jurisdição para atender as elei-
ções e arbitrar as acusações.

CAMPANHA NACIONAL

O pleito ganhou repercussão
nacional quando o Deputado
Ulisses Guimarães, candidato
presidencial do MDB, participou
com outros lideres nacionais do
Partido dc um comício em cima
de um caminhão em Francisco
Alves. Preocupada com o possi-
vel resultado da campanha, a
Arena mobilizou depois seus
principais lideres regionais —
entre eles o Senador Nei Braga
e o presidente da Assembléia.
Deputado João Mansur — para
pedir votos na cidade.

Dos três candidatos a Pre-
feito, dois — o mineiro Francis-
co Pereira da Costa (Chico Tiro-
teio), de 48 anos, dono da Casa
dos Retalhos; c o paraibano Sa-
muel Guedes Bezerra, comerei-
ante e lavrador de 33 anos —
são do MDB. O candidato úni-
co da Arena c o comerciante e
lavrador Felipe Schlachta, ca-

àsComícios atraíram multidões rua s novo município paranaense

tarinense dc 39 anos, criado em
Londrina.

Os comícios eram diários —
em palanques improvisados ou
em caminhões — c a vida ds
Francisco Alves, cuja economia
está baseada na lavoura, mudou
complelamctnc. Ate o Gran Cir-
co Zoicamara, cujos espetáculos
são apresentados no Distrito de
Rio Bonito, decidiu adiar as
junções habituais ãe 20 horas
para 1 da manhã, quando ter-
minam os comícios. %

OS PÉS-DE-CHINELO

Os candidatos do MDB exi-
biam com orgulho o símbolo de
sua campanha — a miniatura
em couro de um pé de chinelo
e explicam que "foi assim que
nós fomos chamados pelos do-
nos da região, que diziam náo
precisar de nossos votos". Chico
Tiroteio esclarece, ao mesmo
tempo, que seu apelido não se
deve a qualquer 

"façanha de
valente" mas por ser "estoura-
do nas palavras".

— Ninguém nos tira a vi-
tória — proclamava ontem, an-
tes dc ser informado sobre o
cancelamento da eleição. "Nos-
sa Senhora Aparecida c Jesus
Cristo estão do 7iosso lado, não
adianta trazerem o capeta e o
Barrabás. Nós somos o povo pe-
queno. E em Francisco Alves há
10 pequenos para cada grande".

Também confiante na vitó-
ria. um medico da região per-
correu a zona rural dia e noite
na esperança de explicar ao
lavrador o que considera a filo-
sojia da campanha do MDB:
"O lambari é mais que tubarão.
Trmos de mostrar isso no dia
15".

Os candidatos govemistas
acusavam os do MDB de "fazer
o jogo dc Iporã." Chamavam
Chico Tiroteio 'de Chico Louco c
acusavam Samuel Guedes Bczer-
ra de "lesta de ferro da quadri-
lha d? Iporã." Mas isso não ncu-
tralizou as divergências existen-
tes dentro da Arena: quando o
Prejeito de Iporã tentou compa-
recer a um comido de Schiachia.
cuja campanha baseou-se na
emancipação conseguida, a co:-
ca quase gerou violência.

Armados de metralhadoras,
soldados da Policia Militar jo-
ram deslocados há alguns dia:
do Destacamento dc Cruzeiro do
Oeste peru a região, com a ta-
reja de manter a ordem. Apesar .
dos muitas armas escondidas, o
delegado só conseguiu apreender
ires revólveres — dois dc gente
do MDB. um da Arena.

O mais velho eleitor di:
Francisco Alves — José Cardoso,
o Pantera — está com 9,1 anos dc
idade e se orgulha de ler parti-
cipado de quase Iodas as revo-
lucões da República. "Mas o ho-
mem que passa dos 60 náo pode
mais contar idade. Título dc
eleitor? Olha. desde 1920 já en-
chi mais de quatro. E o que va-
leu?"

Mesmo assim ele garantia
que voluria em Schlachta para
Prejeito e num candidato :1o
MDB para vereador —- seu ami-
go redro Geraldo Damasceno.
anunciado nos cartazes como
''um grande homem para um
grande povo." Na sua casa há
um cartaz dc Chico Tiroteio na
varanda, mos aviando alguém re-
clama ele dá uma explicação ori-
ginal:

— Mou amigo, eu não sou

político. O Chico pediu pra por o
cartaz ai c pronto'.

LEI DO SILÊNCIO

Nas conversas de bares, os
arenistas1 procuravam tirar par-
tido nos últimos dias dc um epi-
sódio eleitoral do comício de
Ulisses Guimarães. José Vicen-
tc Teixeira, caboclo da região e
eleitor da Arena, alega ter em-
prestado o guarda-chuva, ao
candidato presidencial, pois
chovia muito: e diz que até ho-
je não o recebeu de volta. "Um

tal dc Douto Ulisso. aquele sem
cabelo, levou" — queixou-sc ao
delegado.

O quartel-general da Arena
alé ontem era na fazenda do
colonizador Ibrahim Abudi Ne-
io. considerado o fundador da
cidade. Mas os comícios estu-
vam suspensos desde segunda-
ieira, quando encerrou o prazo
da Justiça Eleitoral. Ontem, nao
havia barulho ác joguetes c os
bares nao vendiam bebida ai-
coólica.

O cancelamento das eleições
certamente é uma decepção pa-
ra a população de nordestinos c
mineiros que esperava votar ho-
je E também para os eleitores
que'chegaram do Paraguai dc
caminhão especialmente para
comparecer ás urnas. Mas ao
mesmo tempo c um descanso
para muitos que a cidade esteja
livre, pelo menos por enquanto,
dos alto-falantes que, entre um
e outro anúncio do comício do
dia. apresentavam os últimos su-
cessos das duplas de violeiros
Brazão e Brazãozinho, Pedrinho
c Sereninho. Amarildo c Agui-
naldo, Floriãno e Fiorcntino.

Saraiva
conferência
com Gibson

Brasília (Sucursal) —Re-
cém-chegado de Lisboa, o
Embaixador d e Portugal,
José Hermano Saraiva, con-
ferenciou ontem durante
uma hora com o Chanceler
Gibson Barbosa, no Itama-
rati.

Esse encontro coincide
com noticias sobre a ten-
dência do Governo brasi-
leiro de buscar novos ter-
mos para o seu relaciona-
mento com Portugal em
vista do problema das colo-
nias na África, sendo a visi-
ta do Embaixador Saraiva
interpretada como uma to-
mada de informações sobre
a procedência ou não de
tais versões.
COM AFERI

O problema das relações
Brasil—África—Portugal foi
também tratado nas con-
versas que o Chanceler
Gibson Barbosa manteve
com o seu ex-colega de Ga-
na, hoje Ministro do Inte-
rior, General Nathan Aferi,
antes do almoço oferecido
no Itamarati.

Embora deslocado do pos-
to de Chanceler, o General
Aferi mantém intatas suas
convicções contrárias à pre-
sença de Portugal no contl-
nente africano e se desta-
cou como um dos mais fero-
zes opositores à política co-
lonialista portuguesa du-
rante a visita que o Chan-
celer brasileiro fez à Costa
Oeste da África, há um ano.
OMISSÃO
DIPLOMÁTICA

Diplomaticamente, po-
rém, o Ministro de Gana
evitou qualquer referência
ao problema do eclonialis-
mo português no discurso
pronunciado ao fim do ai-
moço de ontem, no Itama-
rati.

Falou sobre as afinidades
entre Gana e o Brasil, suas
esperanças de que, a exem-
pio do transporte marítimo,
os dois países tenham li-
nhas aéreas regulares entre
si, em breve, e limitou-se a
repetir um gesto de cortesia
do Chanceler Gibson Barbo-
sa, derramando gotas de
sua champanhe no chão"em memória aos antepas-
sados" — um velho costume
africano transportado para
a Bahia peles escravos.

O Ministro Aferi e sua
mulher viajaram ontem à
noite para Salvador.

Engenheiro
se demite
em Santos

São Paulo (Sucursal) —
O presidente da Prodesan
— Progresso e-Desenvolvi-
mento de Santos, eng. Ani-
bal Martins Clemente, re-
nunciou ontem ao cargo de-
pois que o interventor fede-
ral, General Clóvis Bandei-
ra. Brasil, determinou aber-
tura de inquérito para apu-
rar responsabilidade quanto
a uma concorrência vencida
pela firma Orixá Diversões
Ltda.

A concorrência pública,
ganha pela Orixá Diversões
Ltda., destinava-se à cons-
trução de um parque de di-
versões orçado em CrS 9 ml-
Ihões, mas cuja idoneidade
foi contestada pelo MDB na
Câmara Municipal. O par-
que, projetado pelo filho do
interventor, Secretário de
Turismo Alcides Franca
Brasil, vem tendo sua dis-
cussão na Câmara adiada
há mais de 20 dias.

Segundo fontes extra-ofl-
ciais, durante esse período
o interventor teria estado
em Brasília prestando es-
clarecimento sobre a obra
ao Presidente da República.
Seguindo antigo hábito de
quartel, de não dar expe-
cliente ás quartas-feiras, o
General Brasil não esteve
ontem na Prefeitura, não
tomando conhecimento da
renúncia do eng. Martins
Clemente.

Exército
transfere
Consultoria

/ Brasília iSucursal. — O
/ Ministro Orlando Geisel de-

/ terminou que a Consultoria
Jurídica do Exército, ora
agregada ao gabinete mi-
nisterial, que funciona no
Rio de Janeiro, seja trans-
ferida para Brasília. N a
mesma portaria fixou a da-
ta de 16 de novembro para
o enen-ramento das ativida-
des do órgão, no Rio. en-
quanto a 20 cie novembro
deverá estar instalada na
Capital federal.
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Mesmos bandidos voltam a
atacar Cofrelar sete dias
após o primeiro assalto

Exatamente uma semana depois do primeiro
assalto, quando levaram CrS 44 mil, os mesmos ban-
didos voltaram ontem à agência da Caderneta de
Poupança Cofrelar, na Avenida Almirante Barroso,
22, mas desta vez levaram apenas Cr$ 9 319,00, fu-
gindo a pé.

Na agencia havia mais de 30 clientes e 10 fun-
cionários, que tiveram de ficar dentro de um ba-
nheiro de 3x2 metros. Segundo os funcionários, os
três assaltantes ontem estavam muito agressivos e
nervosos, vasculhando todas as gavetas à procura de
mais dinheiro.

Telefoto JB

CONVITE

O assalto foi às 16 horas
é logo que conseguiram sair
do banheiro os funcionários
retiraram uma placa que
havia na vitrina dizendo
"Volte sempre." O diretor
da agência da Cofrelar ga-
rantíu que o dinheiro depo-
sitado pelos clientes está
garantido pelo seguro da
empresa e pelo Governo.

Cada um dos assaltantes
estava com dois revólveres,
e ainda levaram a arma do
guarda Roberto Farias. Pa-
ra o diretor da agência, Sr.
Valdemar Coelho, "é uma
besteira botarem guardas
armados nos bancos. A ca-
da assalto é mais uma ar-
ma que os bandidos ga-
nham."

Os funcionários reconhe-
ceram os bandidos como
sendo os mesmos que há
exatamente uma semana le-
varam CrS 44 mil da Cofre-
lar. Um deles é mulato e
forte. Outro, também mula-
to. é mais baixo e gordo.
O terceiro é baixo e magro,
com cabelos lisos e aparen-

Retenção de
carteira dará
multa maior

Brasilia (Sucursal-! — A
retenção da carteira .profis-
sional por mais de cinco
dias após a rescisão ou ter-
mino do contrato de traba-
lho terá multa aumentada,
passando de meio para um
a quatro salários mínimos
regionais ao empregador,
segundo propõe emenda do
Senador Nelson Carneiro
iMDB-GB) em projeto dc
sua própria autoria, acolhi-
da ontem pela Comissão de
Constituição e Justiça do
Senado.

O Artigo n? 53 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho

- alterado pela proposição— fixou a multa em apenas
meio salário minimo e o
projeto original a elevava
a;é o teto de dois salários
mínimos. A emenda do Sr.
Nelson Carneiro elimina u
sentido genérico do dispesi-
tivo trabalhista em vigor.

Argumenta o parlamen-
tar ser comum a infração:"Milhares de trabalhadores,
principalmente os d; pro-
fissões de alta rotatividade
de mão-de-obra, vêem difi-
cultada a sua admissão cm
novo emprego devido ao fa-
to de estarem com sua car-
teira retida pelo ex-empre-
gador."

tando cerca de 23 anos.
A maior parti; do dinhei-

ro os ladrões pegaram na
caixa de Maria da Penha
Barros Xavier, que estava
substituindo o caixa Rober-
to Montez, que tinha ido ao
banheiro. Ele nem chegou
a sair de lá, pois os assai-
tantes chegaram e manda-
ram que todos entrassem
no pequeno banheiro. De-
pois do assalto eles fugiram
a pé pela Rua Vieira Fazen-
da e alguns minutos depois
chegaram os policiais da 5a.
Delegacia Policial, coman-
dados pelo comissário Paulo
Américo.

GARAGEM

Três homens armados as-
saltaram às 9 horas da
manhã de ontem a gara-
gem da Viação Glória, na
Rua Pernambuco, 517, no
Engenho de Dentro, lmobili-
zando motoristas, trocado-
res e demais empregados e
obrigando ao caixa Lido
Andrade a entregar a quan-
tia cle CrS 5 928,00. Os la-
drões fugiram a pé.

TFR faz mais
um vencedor
do teste 93

Brasília (Sucursal) — O
Tribunal Federal de Recur-
sos decidiu, ontem, que
Neusa Kieffer, cujo cartão
do Teste 93 da Loteria Es-
portiva foi rasurado pela
agência revendedora e não
incluído entre os vencedo-
res. deverá participar do
rateio do prêmio de CrS 140
mil.

O Tribunal considerou
acertada a sentença dada
pelo juiz federal da Guana-
bara, que entendeu que o
agenciador de apostas é re-
presentante da Caixa Eco-
nômica Federal e que essa
ligação não pode ser altera-
da por portarias ou contra-
tos.

JOGO

Neusa Kieffer fez um Jo-
go de Cr$64 no Teste 93,
mas um empregado da casa
revendedora Bernardo Nu-
dei, em Copacabana, rasu-
rou o cartão-matriz, envian-
do à Caixa Econômica um
jogo de Cr$ 32. Quando saiu
publicada a relação dos
vencedores, o nome de Neu-
sa não estava incluído, o
que determinou a recla-
macão.

AVISOS PELIGIOSOS

Eng.0 Mario Ermalino da Silva
(2.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Ataliba Silva e esposa, Edison Petrelli Silva,
esposa e filhas, convidam parentes, amigos
e colegas para a missa que mandam ceie-
brar ás 8 horas do dia 16, sexta-feira, na

Igreja de N. S. do Terço, à Rua Senhor dos Passos
esquina de Gonçalves Ledo.
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O DNER levou tempo para retirar da estrada os destroços do ônibus

Desastre com caminhão e
ônibus mata nove e fere

em estrada do Paraná

Crime de PM
lem mais
um implicado

Após acareação feita, na
tarde de ontem, na Delega-
cia de Homicídios, entre
Dilza Araújo de Sousa e o
PM reformado Guimar Viei-
ra da Silva, por ela contra-
tado para matar seu mari-
do. Mauro Francelino de
Sousa — cujo cadáver foi
encontrado crivado de tiros
em Jacarepaguá — agentes
daquela especializada indi-
ciaram mais uma pessoa
envolvida no crime.

Esta foi Vagner Irias de
Araújo, amante de Sônia—
a esposa de Guimar — que
sabia tudo sobre a trama
feita por Dilza para assassi-
nar o marido. Vagner terá
também sua prisão preven-
tiva solicitada pelos poli-
ciais da DH, por crime cle
omissão.

CARTA

Na acareação entre Dilza
e Guimar, a mulher, além
de apontar o militar como
assassino de Mauro, contou
ainda que. antes de manter
romance com o menor
E.S.F.. de 17 anos, dividia
seus carinhos com Vagner
e o marido. E que, mesmo
após ter encerrado seu caso
com Vagner, este continua-
ra a freqüentar a sua casa.

E foi numa de suas visi-
tas que ele tomou conheci-
mento do que estava sendo
tramado contra Mauro.
Vagner sabia também da
existência de uma carta que
Dilza — com medo das
ameaças feitas a ela e suas
filhas por Guimar — escre-
vera ao Secretário de Segu-
rança, contando tudo sobre
a morte do marido. O do-
cumento encontra-se em po-
der dos policiais da DH.

O assassino foi removido,
na tarde de ontem, para o
Hospital Psiquiátrico p o r
determinação das autorida-
des. O militar será submeti-
do a exame de sanidade
mental. Na delegacia estão
detidos Dilza c Vagner.

22
Curitiba (Correspondente) — Nove pessoas

morreram e 22 ficaram feridas ontem quando um
ônibus da linha Foz do Iguaçu—São Paulo se cho-
cou no quilômetro 315 da BR-116 (a 92 quilômetros
de Curitiba) com um caminhão Scania Vabis cle São
Bernardo do Campo que transportava óleo diesel.

O desastre ocorreu de madrugada (5h 30m),
em local de pouca visibilidade. Ao que parece, o ôni-
bus — da Empresa Sul-Americana de Transportes
— entrou na contra-mão numa reta, atingindo a
carreta de frente. Dos 27 passageiros do ônibus, seis
morreram no local, inclusive o motorista. Um passa-
geiro morreu a caminho do Pronto-Socorro Muni-
cipal.
DIFICULDADE

O motorista e ajudante
do caminhão também mor-
reram. Houve, problemas
na identificação dos mortos,
porque a documentação dos
passageiros ficou espalhada
pela estrada. Os veículos fi-
caram inteiramente destro-
cados.

O.s primeiros feridos co-
meçaram a chegar ao Pron-
to-Socorro Municipal por
volta das 7 horas, transpor-
tados em ônibus da empre-
sa Penha. Entre os mortos
no IML está uma familia de
quatro pessoas, ainda não
identificada, que morreu no
momento do choque.

Durante toda a tarde,
máquinas e operários do

DNER procuravam desobs-
trulr a estrada e o levanta-
mento técnico do acidente,
embora iniciado ontem á
tarde, ainda não foi con-
cluído. Os mortos já identi-
ficados são Benjamim Gue-
guclim, motorista do ôni-
bus, Guilherme Nascimento
Esteves, motorista do ca-
minhão, Benjamim Belisárlo
Mendonça e José Maria
Ferreira.

Os feridos em estado
grave são' Francisco Cha-
ves da Silva. Lídia Coc-
lho Dantas. M i t o r o Ka-
rahashi, Pedro Geraldo dc
Freitas e Aguinaldo Simões.
Os demais, embora interna-
dos, tiveram ferimentos
mais leves.

Choques com ônibus em
Realengo e no centro da
cidade fazem 20 feridos

Polícia
acha corpo
na Barra

Uma mulher loura, 3 5
anos aproximados, unhas
trat adas, completamente
nua, foi encontrada morta,
ontem de manhã, na praia
da Barra da Tijuca, em
frente ao Hotel Cache e
perto do Hospital Lourenco
Jorge. Sem sinais de violên-
cia, nem de afogamento, o
corpo foi levado para o IML
que dirá a causa da morte.
O PM Jaison Lima comuni-
cou o fato à 16a. DP.

Um sutiã abotoado à s
costas, mas fora dos seios,
era a única peça encontra-
da no corpo da desconheci-
da. Inicialmente, falou-se
que o corpo seria da mulrer
de um carteiro procurada
pela polícia a pedido deste.

Comentou-se, ainda, que
a vitima teria sido atacada
por um maníaco sexual. Ou-
tros detalhes notados no
corpo: picada de injeção no
braço esquerdo e manchas
de nicotina nos dedos indi-
cador e médio da mão direi-
ta. O desaparecimento das
roupas da mulher deixou a
polícia intrigada.

Depositante
de marcos vai
ganhar pouco

Brasilia (Sucursal) — Os
marcos alemães depositados
cm bancos brasileiros no
período da República Velha
deverão ser pagos aos cor-
rentistas de acordo com o
cambio do dia 25 de abril
de 1932, data em que o Go-
verno provisório baixou o
decreto ir? 21 316, proibindo
depósitos bancários em
moedas estrangeiras.

Com esse entendimento, o
Supremo Tribunal Federal
pós fim ontem à discussão
entre centenas de correntis-
tas dessa época e alguns
bancos do pais. Aqueles pre-
tendiam a devolução do di-
nheiro depositado ao cam-
bio de hoje, enquanto os
bancos argumentavam que
a devolução deveria ser fei-
ta ao cambio da época do
depósito.

SEM VALOR

O.s m arco s depositados
por brasileiros não valem
heje mais nada, pois são os
do periodo anterior ao rei-
ehsmark, que -passou a va-
ler 1 bilhão cle marcos anti-
gos.

Nos autos discutiu-se qual
o cambio que deveria ser
obedecido para que o Banco
Português do Brasil devol-
vesse a José Castilho Lopes
o milhão de marcos que ele
depositara no estabeleci-
mento, em 1923.

O b a n c o simplesmente
deixou de restituir qualquer
coisa a José Castilho porque
seus marcos se diluíram na
grande inflação alemã, pas-
sando a valer apenas um
Centavo do reichsmark.

Dois ônibus da Auto Viação Andorinhas Ltda.,
da linha Cascadura, chocaram-se ontem à tarde na
Avenida Santa Cruz, em Realengo, deixando 12 pes-
soas feridas. Um microônibus das Docas da Guana-
uara e um caminhão particular bateram na es-
quina da Avenida Venezuela com Sousa e Silva e li-
zeram oito feridos.

Os feridos da Avenida Santa Cruz são José Ho-
norato Filho, Antônio Carlos de Lima, José Miguel
Fernandes, Ercília Xavier de Oliveira, Nadir Olivci-
ra, Anita Oliveira, Tu te de Sousa, Márcio Elias Cou-
tinho, Laurindo Guimarães, Marluce Guimarães,
Gecilda Guimarães e Manuel Teixeira Mercier.

MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO
(MISSA DE 7.° DIA)

Flávio Bruno, Anne AAarie Bruno e filhos agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de sua muito querida sogra, mãe e avó ELIZA-

BETH e convidam parentes e amigos para a missa de 7.° dia
que será celebrada em inlenção de sua boníssima alma na
Igreja do Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente, 6a. feira,
dia 16, às 9 horas.

f." ÁRIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO
(Viúva Fábio Ribeiro de Oliveira)

(MISSA DE 7° DIA)

A Companhia Brasileira de Estruturas — Cobe, por intermé-
dio de sua diretoria e funcionários, agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do falecimento da viúva de

seu inesquecível fundador Fábio Ribeiro cle Oliveira, MARIA ELIZA-
BETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO, e"convida seus amigos para a missa
de 7.° dia que será celebrada em intenção de sua alma na Igreja do
Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente, 6a.-feira, dia 16, às 9
horas.

+

OUTROS FERIDOS

F, riram-se na Avenida
Venezuela: Samuel Ursuli-
no. Maria das Graças Be-
zerra da Silva, João Edson
Cordeiro, Solange Brás de
Oliveira, Jacira de Carva-
lho, Válter da Costa Meira,
Railton Jorge Lima e José
Guilherme. Todos com feri-
mentos leves.

A doméstica Evalilza Go-
mes Ferreira, de 29 anos,
loi atropelada na Rua Oli-
via Maia, Madureira, por
um carro de chapa oficial
não identificado. A mulher
levava ao colo sua filha Mó-
nica, de 10 meses. Ambas
estão internadas no Carlos
Chagas, em observação.

Maria José Moreira Cae-
lano, cle 29 anos. teve seu
Opala abairoado em Honó-
rio Gurgel pelo caminhão
placa GD-10-03, que tinha
ao volante Miguel Ribeiro
dos Santos. A mulher foi so-

corrida no Carlos Chagas
com ferimentos leves.

COMERCIANTE

Antônio da Silva Neto, co-
merciante, íoi atropelado
ontem de manhã em frente
o prédio da CTB, na Ave-
nida Geremário Dantas.
Jacarepaguá, por um carro
que náo pôde ser identifica-
cio porque desenvolvia mui-
ta velocidade. Feriu-se na
perna esquerda.

A Kombi chapa GE-6034
capotou ontem em írente
ao número 78 da Rua Vo-
luntários da Pátria, causan-
do ferimento em Norival
Ribeiro da Silva. O carro
capotou porque foi atingido
pelo ônibus da linha 17G,
Estrada de Ferro-Gávea. di-
rigido por Sérgio Espesário.
Antônio Ribeiro da Silva,
motorista da Kombi, nada
sofreu. Norival foi medicado
no Rocha Maia.

GENERAL A. d. C.

ROBERT BOSSY
(FALECIMENTO)

Daisy Werther de Rio Branco Bossy, Dan
Bossy, senhora e filha (ausentes) Alexandru
Danielopol e senhora (ausentes), Raoul Bos-
sy, senhora, filhos e netos (ausentes), cum-

prem o doloroso dever de comunicar seu falecimen-
to. O féretro_sa]rá_ hoje,--día--15, às ló,00 horas da

•JéaT Grandeza n.° 4 para o Cemitério de
São João Batista. (P

+

Operário
morre sob
açúcar

O operário Luís Francisco
da Silva, casado, 39 anos,
11 filhos, morreu ontem em
conseqüência d e esmaga-
menlo por uma pilha de sa-
cos de CO kg de açúcar que
junto a colegas procurava
empilhar na Refinaria
União 'Rua Assis Carneiro,
S0. Piedade i.

Levado às pressas pelos
companheiros ao Hospital
Salgado Filho, o.s médicos
ve:if lc: ram que já estava
morto c seu corpo foi devol-
vido à Refinaria União e cle
lá t;an ¦portado para o Ins-
tituto Médico-Legal c o m
guia da 2Ga. Delegacia Poli-
ciai. Luis Francisco morava
em Campo Grande, na Rua
Santa Brigida, quadra 20,
lote 31.

Bombeiros
não dão
informações

Por ordem do Coronel Sil-
vio Conti, comandante da
corporação, todos os setores
do Corpo de Bombeiros
estão proibidos de ciar qual-
quer tipo de informação à
imprensa, inclusive sobre
incêndios. Vários oficiais sc
negaram ontem a falar, em
cumprimento da ordem.

No Quartcl-General d a
corporação, na Praça da Re-
pública, foi possível contudo
esclarecer que no trecho da
Avenida Brasil entre Ramos
e Parada de Lucas o Corpo
de Bombeiros possui apenas
um batalhão — no Méier
— e uma subunidade. o
Posto de Ramos, o primeiro
a socorrer anteontem a fá-
brica de lanchas Náutica.

MAPA DO TEMPO-JB

TEMPERATURAS DE NOVEMBRO

25,2,

Temperaturas máximas de ontem e previsão tio tempo
de novembro na-i cidades seguintes:

Manaus, 17,2, 32,0, 24,0 - Belém, 26,5, 32.2, 22,1 - Sao
Luís 27,3 31,4, 24,0 - Teresina, 29,2, 25,9, 23,3 - Fortaleza,
26,9, 30,5, 24,2 - Natal, 26,7, 29,5, 24,0 - João Pessoa,

26 1 29,6. 22,7 - Recife, 26,4, 29,5, 43,9 - Maceió, 25,9
29 5, 22,5' - Aracaiu, 25,B, 23,9, 22,6 - Salvador. 25,2,

2B 2, 22,5 - Vitória, 25,7, 27,3, 21,0 - Rio de Janeiro, 23,1,

26,3, 20,3 - Niterói, 23,6, 28,7, 19,6 - São Paulo, 19,2
- 

15,0 - Curitiba, 17,4, 23,7, 13,2 - Florianópolis, 20,3.
Porto Alegre, 21,3, 26,9, 16,5 - Cuiabá, 26,8

Belo Horizonte, 21,7, 26,8, 17,7 - Goiânia, 23,0,

29 0 17,8 - Sena Madureira, 24,5, 34,0, 20,9 - Clevelandia,
33,2, 20,1 - Petrópolis, 18,3, 22,7, 14,9 - Teresopolis

4,8 - Cabo Frio, 23,0, 25,9, 20,2 - Araxa, 21,0
Cambuquira, 20,4, 26,8, 15,4 - Poços de Caldas

25,2, 14,6 - Caxambu, 20,4, 26,1, 14,4.

ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO NA-

CIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PEIO JB -

Frente fria sobre o Norte do Espírito Santo e Minas Gerais,
Sul do Goiás e Norte de Mato Grosso, ocluindo no Atlan-

tico 60 largo do litoral do Rio de Janeiro. O Anliciclone

polar tem o centro de 1023 mb sobre o Uruguai. Outra
írente Iria foi localizada na Argentina, na área da Baia
Blanca. O Anliciclone da retaguarda tem o centro de 1030
mb no Pacifico.

24,3, 18,4
J3,2, 22,3

*>5,6,
'8,7, 23,8
*JÓ,5, 16,2
19,4,

NO RIO
*3!^

Tempo instável, chuvas no

periodo. Máxim-d: 26. 1 (cs-
tação do Aterro). Mínima:
17.8 {Santa Teresa)

O SOL

iZ
NASCER - 5h03m

OCASO - 18h09m

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS

Amazonas - lempo: nubiado
c/ pancadas esparsas a tarde,
a Norte e Este do Estado c

Sul. Nublado c/ periodo dc
melhoria demais regiões. Tem-

peratura: estável. Máx. 33.6.
Min. 25.2.
Pará - Tempo: nublado C/

pancadas c irovoadas espar-
sas a tarde a Oeste e Sul do
Estado, bom c/ nebulosidade
nas demais regiões. Temp.:
estável. Máx. 33.0. Min. 27.5.
Maranhão - Tempo: bom c/
nebulosidade. Temp.: estável.
Máx. 259 Min. 2!<?
Piaui-Ceará-Rio Gde. ío Nor-
te-P a r a í b a-Pernambuco:
Tempo: bom c/ nebulosidade.
Temp.: estável. Máx. 31.5.
Min. 24.1.
Alagoas-Sergipo - Tempo:
bom c/ nebulosidade, insta-
bilidade passageira no litoral.
Temp.: estável.
B.ihia - Tempo: bom c/ au-
mento de nebulosidade no de-
correr do período ao Sul do
Estado instabilidade a tarde
no litoral, bom nas demais
teaióes. Temp.: em ligeira
elevação. Máx. 30.3. Mm-
23.4.
Mato Grosso - Tempo: bom
com nebulosidade a Sul e
Oeste do Estado, nublado c/

pancadas esparsas demais re-
Temp.: elevação ao

o estável demais re-
Máx. 27.6. Min. 23.0.

Tempo: nublado pan-
trovoadas esparsas a

Temp,: estável. Máx.
Min. 20.3

A CHUVA

Chuva (mm) recolhida no

Posto da Praça 15 de Novem-

bro, cidade do Rio dc Janeiro.

Nas últimos 24 horas: 12,0

Acumulada este mès: 39,1

Normal em novembro: °7,4

Acumulada este ano: 1 036,2

A LUA

CHEIAO
10 A 16 DC NOVEMBRO

OS VENTOS

gioes.
Norte
giôes.
Goiás
cadas
tarde
28.8.
Distrito Fedoral-Braiilia —

Tempo: nubledo c/ pancadas
rísparsas e trovoadas a tarde.
Temp.: estável Máx. 26.4.
Min. 17.6.
Minas Gerais - Tempo: ms-
tável c/ chuvas esparsas. Pe-
nodo dc melhoria, principal-
mente no Norte do Estado.
Temp.: estável. Máx. 27.6.
Min. 18.8.
Espírito Santo - Tempo: ins-
tável c/ chuvas. Temp.: em
liqeiro declínio.
Sáo Paulo - lempo: nublado
sujeito a instabilidade ocasio-
nal no Oeste do Estado, lns-
tável c/ períodos de melhoria
nas demais regiões. Temp.:
esrávcl. Máx. 19.4. Min. 15.1.
Paraná -- Tempo: nublado,
suieito â instabilidade princi-
palmente no litoral, melhoran-
do no decorrer do período.
Temp.: estável. Máx. 17.0.
Min. 13.5.
Santa Cütarína-Río Grande do
Sul — Tempo: bom com no-
bulosidade. Temp.: estável.
Máx. 22.8. Min. 15.6.

Qte. Sul fracos a moderados

O MAR

MARÉS

Rio.Niterói — Prcamar: 5h

58m/l,0m e I7h34m/l,0m,

Baixa-mar: lh09m/0,2m c I3h

52m/0,6m. Cabo Frio - Proa-

mar: 6h/l,lnl e 16h41in/!,0m.

Baixa-mar: 12h26m/0,7m. An-

gra do» Reis - OliOlm/l.lm

e 12h34m/l.lm. Baixa-mar:

8h04m/0,2m e 20h32m/O,3m.

Temperaturas

Dentre da baia - 21.5

Fora da barra - 21.5

TEMPO NO MUNDO

Tcmoeraluras máximas de ontem e previsão do tempo

para hoie nas cidades seguintes: Atenas, 17. nublado -

Paris, 12, nublado - londres, 10, bom - Berlim, 5, nu.

blado - Amsterdã, 9, chuvoso - Bruxelas, 9, bom -Ma-

ori 14, bom - Moscou, 4, nublado - Estocolmo, 4 abai.o

dr zero, nublado - Nova Iorque, 16, bom - Sao fran-

cisco, 19, nublado - Los Angeles, 19, bom -- Chicago, 1/,

nublado - Tóquio, 15, nublado - Hong.Kong, 25, bom -

Buenos Aires, 24, chuvoso - Montreal, 7, chuvoso - Mo-

nolulu, 29, bom - Toronto, 12. nublado - Lisboa, 13, bom.

I

Loteria sai
toda para
São Paulo

Os cincos prêmios maio-
res da Loteria Federal, ex-
tração de ontem, saíram to-
dos para São Paulo com os
seguintes bilhetes: 5(551 —
CrS 500 mil: 22 982 — CrS 50
mil: 32 510 — CrS 20 ml!;
47967 _ Cr$ 10 mil e 32 995
— CrS 5 mil, correspondendo
ao 1'?, 2'?. 31?, 4*? e 5^ prêmios.

O prêmio extra de CrS 50
mil saiu para o quarto vi-
gésimo da série B. do bi-
íhete 32 729. vendido n a
Guanabara. Todos os billie-
tes terminados com o alga-
rismo 1. correspondendo ao
final do primeiro prêmio
estão premiados com Cr$ 60.

Foram premiados c o m
CrS 1 000, cada um. 18 biihe
tes correspondentes às 9
aproximações anteriores e-
às 9 aproximações poste-
dores ao primeiro prêmio.

Matador de
dois ladrões
se apresenta

José Melo Álvaro Aguiar,
que há três dias matou a
tiros dois bandidos e feriu
um terceiro que tentavam
assaltar a Industrial de Ve-
las Luminosas Ltda.. dr sua
propriedade, apresentou-se
ontem na 17a. Delegacia
Policial para prestar depoi-
mento. reconhecendo n a
ocasião o terceiro assaltan-
te, que está preso.

O bandido ferido é Luis
Carlos Ferreira, n Carli-
nhos, que vendia refrescos
c a n t a n d o sambas nas
praias da Zona Sul. O in-
dustrial disse que Lui.s Car-
los participara também do
assalto anterior contra a
sua firma, no dia 10 de se-
;embro último, quando fo-
ram roubados CrS 36 mil
459. A firma assaltada fica
na Rua General Cordeiro dc
Farias. 606, São Cristóvão.
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pesquisa

Luís Peixoto, fundador da
SBAT, morre aos 84 anos
e deixa livro inacabado

Depois de permanecer internado 23 dias, o com-
positor Luís Peixoto, parceiro de Ari Barroso Almi-
rante e Heckel Tavares, morreu ontem, as 23 noras,
no HosDital São Francisco de Paula, para onde fora
removido na quinta-feira passada, após ser assisti-
do inicialmente na Casa de Saúde Sao Miguel. O
compositor será sepultado hoje, às 17 horas no ce-
mitério de São João Batista.

Último dos fundadores da Sociedade Brasilei-
ra de Autores Teatrais que ainda permanecia vivo,
Luís Peixoto vinha escrevendo um livro que ao ser
iniciado já tinha título — Se Não me Falha a Me-
raóriá — e no qual narraria fatos mais interessan-
tes da sua vida. O compositor morreu aos 84 anos.

Um humorista de muitas vidas
"Ator, autor, músico e amoroso de todas as
encruzilhadas" — como o definiu Álvaro Mo-
reira — Luis Peixoto, entre mintas outras ati-
vidades, joi um caricaturista que marcou épo-
ca, e um letrista que deixou a sua assinatura

na história da música popular brasileira:
Maria, o teu nome principia /
Na palma da minha mão...
Ai. ioiõ, eu nasci pra sofre /'
Fui oiá pra você...
Mas íoi sobretudo — dizem os seus amigos — um apai-

xonado pela vida, um homem que viveu mil histórias e
sabia contá-las, um carioca que resumia à perfeição o es-
pirito de sua cidade.

"Sou do tempo do carnaval perfumado, do tempo em
que os carros alegóricos passavam pela Rua do Ouvidor,
que era a rua principal" — ele dizia. Lembrava-se de Ma-
chado de Assis, "sentado na cadeira do engraxate, todas
as tardes, na porta da Livraria Garnier"; e de Rui Bar-
bosa, por quem tinha grande entusiasmo.

UMA FARSA

Nascido cm 1889, Luis Peixoto tinha 16 anos quando
começou a trabalhar em O Malho, como caricaturista, e
encontrou Raul Pederneiras, a grande influência na sua
carreira de desenhista.

Contemporâneo de alguns grandes nomes da carica-
tura brasileira — J. Carlos. Calixto, Pederneiras — numa
época que "a caricatura tinha uma imensa influência,
atingindo os que náo sabiam ler", ele saiu de O Malho
por causa dc uma das suas famosas histórias:

"Eu estava na redação quando chegou um tintureiro
com uma batina para ser entregue a um padre que an-
dava por lá. Mal o homem virou, as costas, coloquei a
batina e jui falar com o diretor do jornal."

O diretor tinha uma visita: um homem grave, de
pince-nez, vestindo fraque. Entrando na sala de repente,
Peixoto foi convidado a sentar-se. Minutos depois, o vi-
sitante dirigiu-se ao padre e em seguida despediu-se com
muita polidez, tentando beijar-lhe a mão.

— Fiquei com muita vontade de rir, mas me contive.
O visitante saiu e O diretor me perguntou, furioso: "Sabe
quem estava aqui? Sabe quem era aquele senhor?" Eu.
disse que náo. "Era o Doutor Artur Bernardes, o Pre-
sidente da República. Chega dc jarsas, o senhor está
despedido".

PARCEIROS

Desempregado. Luis Peixoto tentou outro ramo; e o
resultado foi Forrobodó, a peça de teatro de revista que
lançou o gênero. Musicada por Chiquinho Gonzaga,
Forrobodó atingiu 1500 representações e rendeu tanto
dinheiro aos autores — Luís Peixoto e Carlos Bitencourl
— que os dois puderam passar uma longa temporada em
Paris.

Dc volta ao Rio, Luis Peixoto voltou também à can-
caturü: na Revista da Semana, na revista Cosmos, em
Fon-Fon, na Ilustração Brasileira c em Zunzun, gue fun-
dou em 191S com J. Carlos. Desenhava também para o
JORNAL DO BRASIL quando morreu o Barão do Rio
Branco, substituído na Pasta do Exterior por Lauro Mui-
ler. Rio Branco era corpulento; Muller era muito magro.
Luis Peixoto fez o desenho do novo Ministro dentro de
um fardão largo e escreveu como legenda: "O defunto
era maior...". Protestos de todo lado, e quase se repetiu
a demissão de O Malho.

Continuando a escrever revistas e peças de teatro
(uo todo. mais de 'M0>, Peixoto lançou um dia o que seria
um de seus grandes parceiros: Ari Barroso. "Era um mo-
cinlio muito tímido. Um diu ele veio me procurar para
ver se eu podia aproveitar as suas músicas na peça que
eu estava dirigindo. Encomendei-lhe 12 músicas em 'Í4
horas. Ele passou a noite inteira trabalhando. No dia
seguinte, trouxe todas prontas: eram maravilhosas".

Outro grande parceiro joi Heckel Tavares, com quem
cie fez Casa dc Caboclo, Sussuarana e outras músicas.
Luis Peixoto Joi também jornalista, fundador de Última
Hora i.a primeira), que por questões políticas durou ape-
nas dois meses. E recentemente publicou as suas Poesias;
Carlos Drummond de Andrade, cm uma crônica sobre o
livro, disse que naquele dia la ler apenas Luis Peixoto, e
esquecer os outros.

Companheiro de Portinari c Di Cavalcanti, Peixoto
vínha-se dedicando ultimamente à pintura, principal-
mente depois dc um acidente em que quebrou a perna,
e que o imobilizou durante meses na sua casa de Vila
Isabel.
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O DNER levou tempo -para retirar da estrada os destroços do ônibus

Desastre com caminhão e
ônibus mata nove e fere
22 em estrada do Paraná

A c i dentes com
ônibus ferem 20
Dois ônibus da Auto Via-

cão Andorinhas Ltda., da
linha Cascadura, chocaram-
se ontem à tarde na Aveni-
da Santa Cruz. em Realen-
go, deixando 12 pessoas fe-
ridas. Um microônibus das
Docas da Guanabara e um
caminhão particular bate-
ram-.se na esquina da Ave-
nida Venezuela com Sousa
e Silva e fizeram oito feri-
dos.~ 

Os feridos da Avenida
Santa Cruz são José Hono-
rato Filho, Antônio Carlos
de Lima, José Miguel Fer-
nandes, Ercília Xavier de
Oliveira, Nadir Oliveira, Ani-
ta Oliveira, Tute de Sousa,
Márcio Elias Coutinho, Lau-
rindo Guimarães, Marluce
Guimarães, Gecilda Guima-
rães e Manuel Teixeira Mer-
cier.

Curitiba (Correspondente) — Nove pessoas
morreram e 22 ficaram feridas ontem quando um
ônibus da linha Foz do Iguaçu—São Paulo se cho-
cou no quilômetro 315 da BR-116 ia 92 quilômetros
de Curitiba) com um caminhão Scania Vabis de São
Bernardo do Campo que transportava óleo diesel.

O desastre ocorreu de madrugada (5h30m),
em local de pouca visibilidade. Ao que parece, o ôni-
bus — da Empresa Sul-Americana de Transportes
— entrou na contra-mão numa reta, atingindo a
carreta de frente. Dos 27 passageiros do ônibus, seis
morreram no local, inclusive o motorista. Um passa-
geiro morreu a caminho do Pronto-Socorro Muni-
cipal.
DIFICULDADE

AVISOS RELIGIOSOS

Crime de PM
tem mais
um implicado

Após acareação feita, na
tarde de ontem, na Delega-
cia de Homicídios, entre
Dilza Araújo de Sousa e o
PM reformado Guimar Viei-
ra da Silva, por ela contra-
tado para matar seu mari-
do, Mauro Francelino de
Sousa — cujo cadáver foi
encontrado crivado de tiros
em Jacarepaguá — agentes
daquela especializada indi-
ciaram mais uma pessoa
envolvida no crime.

Esta foi Vagner Irias de
Araújo, amante de Sônia—
a esposa de Guimar — que
sabia tudo sobre a trama
feita por Dilza para assassi-
nar o marido. Vagner terá
também .sua prisão preven-
tiva solicitada pelos poli-
ciais da DH, por crime de
omissão.

CARTA
Na acareação entre Dilza

e Guimar, a mulher, além
de apontar o militar como
assassino de Mauro, contou
ainda que, antes de manter
romance com o m e n o r
E.S.F., de 17 anos, dividia
seus carinhos com Vagner
e o marido. E que, mesmo
após ter encerrado seu caso
com Vagner, este continua-
ra a freqüentar a sua casa.

E foi numa dc suas visi-
tas que ele tomou conheci-
mento do que estava sendo
tramado contra Mauro.

O motorista e ajudante
do caminhão também mor-
reram. Houve, problemas
na identificação dos mortos,
porque a documentação dos
passageiros ficou espalhada
pela estrada. Os veículos fi-
caram inteiramente destro-
cados.

Entre os mortos no IML
está uma familia de quatro
pessoas, ainda não identifi-
cada, que morreu no mo-

mento do choque. Os mortos
já identificados são Benja-
mim Gueguelim. motorista
do ônibus. Guilherme Nasci-
mento Esteves. motorista do
caminhão, Benjamim Beli-
sário Mendonça e José Ma-
ria Ferreira.

Os feridos em estado
grave são Francisco Cha-
ves da Silva. Liclia Coe-
lho Dantas, M i t o r o Ka-
rahashi, Pedro Geraldo cle
Freitas e Aguinaldo Simões.

Mesmos bandidos voltam a
atacar Cofrelar sete dias
após o primeiro assalto

Exatamente uma semana depois do primeiro
assalto, quando levaram Cr$ 44 mil, os mesmos ban-
didos voltaram ontem à agência da Caderneta de
Poupança Cofrelar, na Avenida Almirante Barroso.
22, mas desta vez levaram apenas Cr$ 9 319,00, fu-
gindo a pé.

Na agência havia mais de 30 clientes e 10 fun-
cionários, que tiveram de ficar dentro de um ba-
nheiro de 3x2 metros. Segundo os funcionários, os
três assaltantes ontem estavam muito agressivos e
nervosos, vasculhando todas as gavetas à procura de
mais dinheiro..

Polícia
acha corpo
na Barra

Uma mulher loura, 3 5
anos aproximados, unhas
trat adas, completamente
nua, foi encontrada morta,
ontem de manhã, na praia
da Barra da Tijuca, em
frente ao Hotel Cache e
perto do Hospital Lourenço
Jorge. Sem sinais de violên-
cia, nem de afogamento, o
corpo foi levado para o IML
que dirá a causa da morte.

. O PM Jaison Lima comuni-
. cou o fato à 16a. DP.

Um sutiã abotoado à s
costas, mas fora dos seios,
era a única peça encontra-
da no corpo da desconheci-
da. Inicialmente, falou-se
que o corpo seria da mulrer
de um carteiro procurada
pela polícia a pedido deste.

Depositanle
dc marcos vai
ganhar pouco

Brasília (Sucursal» — Os
marcos alemães depositados
em bancos brasileiros no
periodo da República Velha
dnverão ser pagos aos cor-
rentistas de acordo com o
cambio do dia 25 de abril
de 1932, data em que o Go-
verno provisório baixou o
decreto n? 21 316, proibindo
depósitos bancários em
moedas estrangeiras.

Com esse entendimento, o
Supremo Tribunal Federal
pôs fim ontem à discussão
entre centenas de correntis-
tas dessa época e alguns
bancos do pais. Aqueles pre-
tendiam a devolução do di-
nheiro depositado ao cam-
bio de hoje, enquanto os
bancos argumentavam que
a devolução deveria ser fei-
ta ao cambio da época do
depósito.
SEM VALOR

Os marcos depositados
por brasileiros não valem
hoje mais nada, pois são os
do periodo anterior ao rei-
chsmark, que passou a va-
ler 1 bilhão de marcos anti-
gos.

Nos autos discutiu-se qual
-, o cambio que deveria ser

obedecido para que o Banco
Português do Brasil devol-
vesse a José Castilho Lopes
o milhão dc marcos que ele
depositara no estabeleci-
mento, em 1923.

O banco simplesmente
deixou de resütuir qualquer
coisa a José Castilho porque
seus marcos se diluíram na
grande inflação alemã, pas-
sando a valer apenas um
cmtavo do reichsmark.

MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Flavio Bruno, Anne AAarie Bruno e filhos agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de sua muito querida sogra, mãe e avó ELIZA-

BETH e convidam parentes e amigos para a missa de 7.° dia
que será celebrada em intenção de sua boníssima alma na
Igreja do Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente, óa. feira,
dia ló, às 9 horas.

CONVITE

O assalto foi às 16 horas
e logo que conseguiram sair
do banheiro os funcionários
retiraram uma placa que
havia na vitrina dizendo
"Volte sempre.". O diretor
da agência da Cofrelar ga-
rantiu que o dinheiro depo-
sitado pelos clientes está
garantido pelo seguro da
empresa e pelo Governo.

Cada um dos assaltantes
estava com dois revólveres,
e ainda levaram a arma do
guarda Roberto Farias. Pa-
ra o diretor da agência, Sr.
Valdemar Coelho, "é uma
besteira botarem guardas
armados nos bancos. A ca-
da assalto é mais uma ar-
ma que os bandidos ga-
nham."

Os funcionários reconhe-
ceram os bandidos como
sendo os mesmos que há

exatamente uma semana lc-
varam CrS 44 mil da Cofre-
lar. Um deles é mulato e
forte. Outro, também mula-
to, é mais baixo e gordo.
O terceiro é baixo e magro,
com cabelos lisos e aparen-
tando cerca de 23 anos.

A maior parte do dinhei-
ro os ladrões pegaram na
caixa de Maria da Penha
Barros Xavier, que estava
substituindo o caixa Rober-
to Montez. que tinha ido ao
banheiro. Ele nem chegou
a sair de lá, pois os assai-
tantes chegaram e manda-
ram que todos entrassem
no pequeno banheiro. Dc-
pois do assalto eles fugiram
a pé pela Rua. Vieira Fazen-
da e alguns minutos depois
chegaram os policiais da 5a.
Delegacia Policial, coman-
dados pelo comissário Paulo
Américo.

Eng ,° Mario Ermelino da Silva
(2.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)+

MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO

Ataliba Silva e esposa, Edison Petrelli Silva,
esposa e filhas, convidam parentes, amigos
e colegas para a missa que mandam ceie-
brar ás 8 horas do dia 16, sexta-feira, na

Igreja de N. S. do Terço, à Rua Senhor dos Passos
esquina de Gonçalves Ledo.

(Viúva Fábio Ribeiro de Oliveira)
(MISSA DE 7.° DIA)+

seu

leira cie Eslruturas - Cobe, por intermé-
e funcionários, agradece as manifestações
por ocasião do falecimento da viúva de

f-abio Ribeiro de Oliveira, MARIA ELIZA-
BETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO, e convida seus amigos para a missa
de 7.° dia que será celebrada em intenção de sua alma na Igreja do
Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente, 6a.-feira, dia 16, às 9
horas.

A Companhia Brasil
dio de sua diretoria
de pesar recebidas

inesquecível fundador

GENERAL A. d. C.

ROBERT BOSSY
(FALECIMENTO)

Daisy Werther de Rio Branco Bossy, Dan
Bossy, senhora e filha (ausentes) Alexandru
Danielopol e senhora (ausentes), Raoul Bos-
sy, senhora, filhos e nelos (ausentes), cum-

prem o doloroso dever de comunicar seu falecimen-
to. O féretro sairá hoje, dia 15, às 16,00 horas da
Capela Real Grandeza n.° 4 para o Cemitério

e|s

São João Batista . (P

Retenção de
carteira dará
multa maior

Brasília (Sucursal) — A
retenção da carteira profis-
sional por mais de cinco
dias após a rescisão ou tér-
mino do contrato de traba-
lho terá multa aumentada,
passando de meio para um
a quatro salários mínimos
regionais ao empregador,
s: gundo propõe emenda do
Senador Nelson Carneiro
iMDB-GBi em projeto de
sua própria autoria, acolhi-
da ontem pela Comissão dc
Constituição e Justiça do
Senado.

O Artigo n"? 53 da Consoli-
ciação das Leis do Trabalho

alterado pela proposição
fixou a multa em apenas

meio salário minimo e o
projeto original a elevava
até o teto de dois salários
mínimos. A emenda do Sr.
Nelson Carneiro elimina o
sentido genérico do disposi-
tivo trabalhista em vigor.

Argumenta o parlamen-
tar ser comum a infração:"Milhares de trabalhadores,
principalmente os de pro-
fissões de alta rotatividade 

'

de mão-de-obra, vêem difi-
cultada a sua admissão em
novo emprego devido ao fa-
to de estarem com sua car-
teira retida pelo cx-empre-
gador,"

Bombeiros
não dão
informações

Por ordem do Coronel Sil-
vio Conti, comandante da
corporação, todos os setores
do Corpo de Bombeiros
estão proibidos de dar qual-
quer tipo de informação à
imprensa, inclusive sobre
incêndios. Vários oficiais se
negaram ontem a falar, em
cumprimento da ordem.

No Quartel-General d a
corporação, na Praça da Rc-
pública, foi possível contudo
esclarecer que no trecho da
Avenida Brasil entre Ramos
c Parada de Lucas o Corpo
de Bombeiros possui apenas
um batalhão — no Méier
— e uma subunidade, o
Posto de Ramos, o primeiro
a socorrer anteontem a íá-
brica de lanchas Náutica.

MAPA DO TEMPO-JB

TEMPERATURAS DE NOVEMBRO
previsão do temoaTemperaturas máximas de onlem

dc novembro nas cidades seguintes: ,,, ... ,..
Manaus. 27,3, 32,0, 24,0 - Belém, 26,5, 32,2, 22.1 -Sao

luis,
2ó,9,
26,1,
29,5,
28,2,
26,3,
25,2,
24,3,

27 3" 31 4 24,0 - TeVesina, 29,2, 25,9, 23,3 - Fortaleza,

3Ó.S, 24,2 - Natal, 26,7, 29,5, '4,0 - João Pessoa,

29,6, 22,7 - Recife, 26,4, 29,5, 23,9 - 'AAacaló. 25.9

22,5 - Aracaju, 25,8, 28,9, 22,6 - Salvador, 25,2,

22,5 - Vitória, 25,7, 27,3, 21,0 - Rio de Janeiro, 23,1,

20,3 - Niterói, 23,6, 28,7, 19,6 - Sao Paulo, 19 2

15,0 - Curitiba, 17,4, 23,7, 13,2 - Florianópolis. 20 8

18 4 - Porto Alegre, 21,3, 26,9, 16,5 - Cuiabá, 26,8

332 22,3 - Belo Horizonte, 21,7, 26,8, 17,7 - Goiânia, 23,0.

29,0
'5,6

178 - Sena Madureira, 24,5, 34,0, 20,9 - Clevclandia,
33,2, 20,1 - Petrópolis, 18,3, 22,7, 14,9 - Teresópolis

87, 23,8, 14,8 - Cabo Frio, 23,0, 25,9, 20,2 - Araxa 21,0
•26 5 16,2 - Cambuquira, 20,4, 26,8, 15,4 - Poços de Caldas.

19,4', 25,2, 14,6 - Caxambu, 20,4, 26,1, 14,4.

ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO NA-

CIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PEIO J8 -

Frenle fria sobre o Norte do Espirito Santo e Minas U*'*'*'
Sul dir Goiás e Norte do Mato Grosso, ocluindo no Atlan-

tico ao largo do litoral do Rio de Janeiro. O Anllclclona

Polar tem o centro de 1023 mb sobre o Uruguai. Outra

frente fria foi localizada na Argentina, na area da Baia

Blanca. O Anticiclone da retaguarda tem o centro de IUJU

mb no Pacífico.

NO RIO
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Tempo instável, chuvas no

periodo. Máxima: 26.1 Its-
tacão do Aterro). Mínima:
17.8 {Santa Teresa)

O SOLm
NASCER

OCASO

- Sh03m
18h09m

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS

Amaionas - Tempo: nublado
c/ pancadas esparsas a tarde,

a Norte e Este do Estado c

Sul Nublado c/ período de

melhoria demais recjioc-s. Tem-

peratura: estável. Max. JJ.O.

Min. 25.2.
Pará - Tempo: tiubiado <7

pancadas B trovoadas espar-
¦ as a tarde a Oeste e Sul cio

Estado, bom c/ nebulosidade
nas demais regiões. T="iP-;
estável. Max. 33.0. Mm. 27.J.
Maranhão - Tempo: bom c/

n»bulosidade. Temp.: estável.
Máx. 25? Min. 219 .
Piaui-Ceará-Rio Gde. ío Nor-
tc-P a r a í b a*Pernambuco:
Tempo: bom c/ nebulosidade.
Icmp.: estável. Máx. 31.5.

Min. 24.1.
Alagoas-Serüip» - Tempo:
bom c/ nebulosidade, msta-
bilidade passageira no litoral.
Temp.: estável.
Bahia - Tempo: bom c, au-

mento de nebulosidade no dj'-

correr do periodo ao Sul do
Estado instabilidade a tarde
no litoral, bom nas demais
reçjíões. Temp.: em ligeira
elevação. Máx. 30.3. Min.
23.4. 

'

Mato Grosso - Tempo: bom
com nebulosidade a Sul c

Oeste do Estado, nublado c/

pancadas esparsas demais re-

giões. Temp.: elevação ao
Norte e esiavel demais re-

Máx. 27.6. Min. 23.0.
— Tempo: nublado pan-
c trevoadas esparjas_ a
Temp.: estável. Máx.

Min. 20.3

A CHUVA

Chuva (min) recolhida no

Poslo da Praça 15 do Novem-

bro, cidade do Rio de Jdneiro.

Nas últimas 24 horas: 12,0

Acumulada este mês: 39,1

Normal em novembro: 97,-1

Acumulada este «no: I 038,2

A LUA

CHEIAO
10 A 16 DE NOVEMBRO

OS VENTOS

ÇjlOCS.
Goiás
cadas
tarde.
28.8.

Máx. 27.6.

Tempo: ins-
, Temp.: cm

Distrito Foderôl-Brasília 
-

Tempo: nublado c/ pancadas
esparsas o trovoadas a tarde.
Temp.: estável Max. 26.4.
Min. 17.6.
Minas Gerais - Tempo: ms-

tável c/ chuvas esparsas. Pe-

ríodo de melhoria, principal-
monte no Norte do Estado
Temp.: estável.
Min. 18.8.
Espírito Santo -
tável c/ chuvas
ligeiro declínio.
São Paulo - Tempc: nublado
suieilo a inslabilidadc ocasio-
nal no Oeste do Estado, lns-
tável c/ períodos cle melhoria
nas demais regiões. Temp.:
estável. Máx. 19.4. Min. 15.1.
Paraná - Tempo: nublado,
sujeito a instabilidade princi-
palmente no litoral, melhoram
do no decorrer do período.
Temp.: estável. Máx. 17.0.
Min. 13.5.
Santa Catarina-Rio Giand» do
Sul - Tempo: bom com nc-
bulosidadc. Temp.: estável.
Máx. 22.8. Min. 15.6.

SUL

Qte. Sul fracos a moderados

O MAR

MARÉS

Rio.Niterói - Preamar: 5h

58m/l,0m e 17h34m/l,0m.

Baixa-mar: lh09m/0,2m e 13h

52m/0,6m. Cabo Frio - Prca-

mar: 6h/l,lm e 16h41in/l,0m.

Baixa-mar: 12h2ám/0,7m. An-

gra dos Reis 0h01m/l,lm

c 12h34m/l,lm, Baixa-mar:

8h04m/0,2m c 20h32m/0,3m.

Temperaturas

Dentro da baia - 21.5

Fora da barra - 21.5

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo

para ho"= nas cidades seguintes: Atenas, 17 nubl.do -

Paris 12, nublado - Londres, 10, bom -Berlim, 5, nu

blado - Amsterdã, 9, chuvoso -.Bruxelas, 9 bom - Mo-

di 14, bom - Moscou, 4, nublado --Estocolmo. 4 abaixo

oe'rero, nublado - Nova Iorque. 16, bom - Sao Fran-

cisco, 19. nublado - los Angeles, 19, bom - Chicago 17,

nubúdo - Tóquio, 15, nublado - Hong-Kong, 25, bom -

Buenos Aires, 24, chuvoso - Montreal, 7. Chuvoso 
- Ho-

nolulu, 29, bom - Toronto, 12, nublado - Lisboa. 18, bom.

Loteria sai
toda para
São Paulo

Os cincos prêmios maio-
res da Loteria Federal, ex-
tração cle ontem, saíram to-
dos para São Paulo com os
seguintes bilhetes: 5 051 —
CrS 500 mil; 22 982 — CrS 50
mil: 32 516 — CrS 20 mil;
47 967 — CrS 10 mil e 32 995
— CrS 5 mil, correspondendo
ao 1', 2?, 3?, 4"? e 5v prêmios.

O prêmio extra de Cr$50
mil saiu para o quarto vi-
gésimo da série B, do bi-
lhete 32 729. vendido n a
Guanabara. Todos o.s bilhe-
tes terminados com o alga-
rismo 1. correspondendo ao
final do primeiro prêmio
estão premiados com CrS 60.

For..in premiados com
CrS 1 000, cada um. 18 bilhe-
tes correspondentes às 9
aproximações anteriores e-
ãs 9 aproximações poste-
riores ao primeiro prêmio.

Matador de
dois ladrões
se apresenta

José Melo Álvaro Aguiar,
que há três dias matou a
tiros dois bandidos e feriu
um terceiro que tentavam
assaltar a Industrial de Ve-
las Luminosas Ltda.. de sua
propriedade, apresentou-se
ontem na 17a. Delegacia
Policial para prestar depol-
mento. reconhecendo n a
ocasião o terceiro assaltan-
te. que está preso.

O bandido ferido é Luis
Carlos Ferreira, o Carli-
nhos, que vendia refrescos
c a n t a n d o sambas nas
praias da Zona Sul. O in-
dustrial disse que Luis Car-
los participara também do
assalto anterior contra a
sua firma, no dia 10 de se-
tembro último, quando fo-
ram roubados CrS 36 mil
459. A firma assaltada fica
na Rua General Cordeiro de
Farias, 606, São Cristóvão.
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i Vigaristas
enganam
velhinhos

Aracaju (Corresponden-
te) — Dois rapazes cabelu-
dos e uma moça estão agin-
do no interior do Estado e
mesmo na zona rural de
Aracaju, enganando velhi-
nhos. A eles dizem que ob-
terão aposentadoria através
do Funrural se adquirirem
carnes do Plano Girafa.

A informação é do Sr.
Raimundo Washington
Santos Leal, delegado do
Funrural em Sergipe, que
compareceu à policia para
queixar-se.

Meningite
mata sete
no Piauí

Teresina (Corresponden-
te) — Sete pessoas morre-
ram em duas cidades do in-
teríor do Estado, presumi-
velmente de meningite. As
autoridades sanitárias não
confirmam a incidência do
mal por falta de exames de
laboratório.

Uma médica e uma íar-
macéutica, do Instituto Al-
varenga, especialistas n o
tratamento da meningite,
visitaram a cidade de Pau-
listana, no Sul do Estado.
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CAMPANHA,
DE SALVAÇÃO

6>DOS CABELOS
CUIDADO
com a queda dos cabelos,
cuspa, epecira e seborreiã.
Sintomas da
CALVÍCIl. AI.ASTRANTE

CONSULTE-NOS
SEM COMPROMISSO

A.MADUmiRA
INSTITUTO Dí CUBELO
CONCESSIONÁRIO IWK

IM EXPERIÊNCIA
E SUCESSO
INTERNACIONAL

R. MÉXICO, 41-Cr. I30I_-RIO-CR
D* aa:a6a.-de9**19h*- Sábados.de ía. 14 hi.

SE VOCÊ OISPOE DE POUCO TEMPO. OQ1 _1CO|l
MARQUE UM» CONSULTA PELO TEL ÇvJ | lUtfUc Para os residentes no interior

temos o tratamento Doméstico LANE
escreva-nos pedindo informações 1
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T^ofessor Francisco Eduardo Rabelo agradece as homenagens dos seus colegas da Santa Casa

Santa Casa comemora os
dedicação do prof. Franc

_. -i _ j:_.-.í-«.. _..-_

O professor Francisco Eduardo
Rabelo, que ingressou como acadêmi-
co não remunerado na Santa Casa
da Misericórdia, foi homenageado on-
tem, com uma sessão solene, por com-
pletar 50 anos de serviço na institui-
ção. Ele é o chefe da lia. Enferma-
ria urn dos mais conceituados der-
matologlstas brasileiros em todo_ o
mundo, com cerca de 100 publicações
em diversas línguas.

A saudação inicial foi feita pelo
provedor-substituto da Santa Casa,
Almirante Heitor Doyle Mayer, mor-
domo da Tesouraria, que falou em
nome do Ministro Afrânio Antônio da
Costa, titular do cargo. Vários com-
panheiros falaram sobre a vida
do homenageado, destacando-se o
neurologista Abraham Akerman, que
falou sobre a sua formação na Acade-
mia Francesa de Dermatologia.
AS HOMENAGENS

Os discursos, que o professor
Francisco Eduardo Rabelo classificou
como "exagerados sobre a minha his-

tória" começaram com o do diretor da
instituição, Sr. Dahas Zarur, que con-
tou como surgiu a Clinica de Derma-
tologia e os melhoramentos introdu-
zidos quando o professor começou a
substituir seu pai, que era o titular
da Enfermaria, em 1936, quando tam-
bém ocupou a cátedra da Faculdade
Nacional de Medicina.

— Entre as modificações feitas a
partir de 1943 aparece com destaque
a Clinica de Cirurgia Dermatológica,
colocando a Santa Casa dentro das
condições de fazer um atendimento
técnico igual aos dos paises mais adi-
antados. Depois do seu primeiro tra-
balho, em apenas seis meses foram
feitas mais de mil-consultas, com 250
casos de cirurgia.

Para definir o nivel do professor
Francisco Eduardo Rabelo, o Sr. Da-
has Zarur informou que ele começou
efetivamente na investigação cienti-
fica em 1956, já tendo mais de 100 pu-
blicacões e com seu nome em todas as
Sociedades de Dermatologia do He-

50 anos de
isco Rabelo
mistério, adquirindo renome interna-
cional desde a sua participação em
um congresso realizado no Egito, em
1938 chegando a presidir diversos ou-
tros'encontros e ser o presidente do
Comitê de Nomenclatura Dermatolo-
gica.

Também destacaram a personali-
dade do homenageado o diretor me-
dico do Hospital Geral da Santa Ca-
sa. Sr. Edmar Terra Blois, o professor
Edgar Magalhães Gomes, o chefe da
7a. Enfermaria, Sr. Carlos Cruz Lima,
que tem 51 anos de Santa Casa e fa-
lou em nome da turma de 1926, da
qual faz parte o professor Rabelo.

O professor Silvio de Abreu Fia-
lho salientou a formação cultural do
homenageado, e o médico Silvio Fra-
ga, um dos seus assistentes, desta-
cou sua condição de lider da escola
dermatológica do Brasil. Ao final, de-
pois dos agradecimentos do professor
Francisco Eduardo Rabelo, foi ergui-
do um brinde á Santa Casa da Mise-
ricórdia.

Financiando.financjando,
o Auxiliar vai provandoo nome que tem.

ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Apoio Administrativo
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

* Concorrência n.° C0-4/73
Avisamos aos senhores interessados na

concorrência CO-4/73, para as obras de "cons-

trução de um prédio escolar no terreno da

Escola Clóvis Monteiro", que a mesma será

realizada no dia 17 de dezembro de 1973,

às 15,00 horas, cujo orçamento é de Cr$

2.392.040,42 (dois milhões, trezentos e no-

venta e dois mil, quarenta cruzeiros e qua-
renta e dois centavos) e prazo de 180 (cento

e oitenta) dias.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1973

" i

BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA

AVISO
ENTREGA DE CAUTELAS
Comunicamos que a partir de 16 do cor-

rente, estarão à disposição dos Srs. Acionistas,

ou procuradores habilitados, na Seção de Acio-

nistas (Rua Senador Dantas, 74, 2a. sobreloja),

das 12 às 17 horas, as cautelas representati-

vas de ações ordinárias nominativas, corres-

pondentes à bonificação de 10% deliberada

na A.G.E. de 31 de maio de 1973.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1973.

JOÃO CLÁUDIO GOMES PEREIRA
Diretor Vice-Presidente
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Nu hora que você precisar
de crédito ou ímanciamento
procure conversar comum dos
gerentes do Banco Auxiliar,
para não ter que ouvir as, mesmas
histórias desafinadas de sempre.

Os gerentes do Auxiliar
estão sempre com dinheiro em
caixa para financiar sua viagem,
seu tevê a cores, os móveis
da sua casa, assistência médica
ou dentária, o equipamento
para consultório, qualquer automóvel,
enfim, tudo o que você
quiser da vida. Inclusive empréstimos
pessoais.

Esse serviço nós chamamos
dc Crédito Auxiliar.

Ele faz parte de uma enorme
variedade de outros serviços
que compõem o nosso Grupo Financeiro

Um grupo que nunca desafina,
na hora de provar o nome que tem.

m)mrWGHUPO
FINANCEIRO

ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Apoio Administrativo
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

:: Concorrência n.° C0-5/73

Avisamos aos senhores interessados na

concorrência CO-5/73, para as obras de "cons-

trução de um prédio escolar em 3 pavimen-
tos no terreno da Escola Pareto à Rua 24 de

Maio n.° 225, Riachuelo" que a mesma será

realizada no dia 17 de dezembro de 1973,

às 16,00 horas, cujo orçamento é de Cr$

1 .824.445,80 (hum milhão, oitocentos e vin-

te e quatro mil, quatrocentos e quarenta e

cinco cruzeiros e oitenta centavos) e prazo de

180 (cento e oitenta) dias.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1973

ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Apoio Administrativo
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

* Concorrência C0-6/73
Avisamos aos senhores interessados na

concorrência CO-6 73, para as obras de "cons-

trução de um prédio escolar no terreno da

Escola Mário Cláudio, situada à Rua Haddock

Lobo, 148 Tijuca", que a mesma será reali-

zacla no dia 17 de dezembro de 1973, às

17,00 horas, cujo orçamento é de CrS ....

2.212. 607,50 (dois milhões, duzentos e doze

mil, sei?ccntos e sste cruzeiros e cinqüenta
centavo ' f. pra/c de 180 (cento e oitenta)
dias.

?.', o_ Janc.ii . .3 de novembro de 1973
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A nova economia exige um novo executivo.
Numa economia que sc modifica com incnvel rapidez,

o homem de negócios necessita manter-se permanentemente
informado sobre as tendências e problemas econômicos que o ateiam.
Ele tem que basear suas decisões na realidade econômica de hoje,
e não na de ontem.

Para esse executivo de tempo inevitavelmente escasso, os
editores da revista EXPANSÃO oferecem semanalmente "ANALlbb

da Economia Brasileira para o Homem de Negócios" - um
informativo que sintetiza e interpreta os latos econômicos, visando
orientar a direção das empresas em suas decisões mais importantes.

Todas as semanas, ANÁLISE proporciona ao homem de
negócios fundamentadas previsões econômicas e financeiras, analises
industriais, tendências de custos e preços, etc.
Tudo isso em apenas 8 páginas, que podem ser lidas e assimiladas
em 15 a 30 minutos.

Mais de 1.000 empresas brasileiras, dc todos os ramos tia
atividade econômica e de todos os cantos do país, ja estão utilizando
ANÁLISE como um verdadeiro departamento próprio dc
pesquisas econômicas e de negócios. _

E o mais agradável, porém, é saber que ANALISE, apesar de seu

rmor profissional, não é escrita, em dialeto economes.
A assinatura anual de ANALISE custa apenas 800 cruzeiros.^

Mas devolveremos o restante de sua assinatura se e quando você
estiver satisfeito com o serviço.

Por que não travar conhecimento imediato com esse serviço
indispensável? Mande-nos ainda hoje o cupom abaixo para
comprovar você mesmo, através de um exemplar gratuito, a
extraordinária importância de ANALISE.

Análise
da Economia Brasileira para o Homem de Negócios.

PUBLICAÇÕES EXECUTIVAS BRASILEIRAS LIDA
Rua Marconi 34. cj. 92 - São Paulo

Peço enviar-me, sem compromisso, o último número dc ANALISb,

Nome:
. t iirgo:....

nao

l.mpresa:...
Endereço;
Cidade: Eslado: .Jj
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Internamento em
hospital conta
com cobertura

As vitimas de acidentes ou portado-
res de doenças que necessitarem ser
submetidas a intervenções cirúrgicas não
mais precisarão pagar, no ato, as des-
pesas com a operação.

Algumas empresas seguradoras estão
lançando uma nova mod. lidade de se-
guro que garante a liquidação da divi-
da, mediante pequeno acréscimo no prê-
mio. A cobertura é feita não só em rc-
lação aos gastos com a operação em si,
mas inclui também os exames comple-
mentares.

LIVRE ESCOLHA

Poder escolher livremente seu mé-
dico cirurgião e a casa de saúde, pagar
as despesas com medicamentos e mesmo
os honorários do cirurgião, de seus assis-
tentes e do anestesista são outros bene-
ficios concedidos pelas companhias aos
seus segurados nessa modalidade.

Para que se possa usufruir desse di-
reito, a Sul América — uma das empre-
sas a adotar esse tipo de seguro — fi-
xou o valor total máximo reembolsável
num ano de até 102 do valor atualizado
do capital segurado pela apólice.

Essa inovação foi introduzida pelo
grupo através da cláusula hospitalar-
operatória incluída no Plano Dotal-85
com Capital e Prêmios Crescentes que
tem como principal objetivo colocar seus
clientes a salvo dos efeitos da inflação.

COMPORTAMENTO DO MERCADO

Os ramos elementares do mercado
de seguros — incluindo contra incêndio,
autos, acidentes pessoais, lucros cessante,
roubo, quebra de máquina e outros — ti-
veram aumento de 51,02% no ano pas-
sado, em relação a 1971, passando de
Cr$ 1 milhão 743 mü para Cr$ 2 milhões
G33 mil, segundo levantamento feito pe-
lo grupo Sul América. De 1968 até 1972,
o comportamento foi o seguinte: em
1969, elevou-se em 29,89% quando atin-
giu CrS 1 milhão 20 mil contra CrS 785
mil 882; em 1970 totalizou CrS 1 milhão
371 mil, subindo 34,34'* e em 1971, com
CrS 1 milhão 743 mil aumentou em
27,12%.

O ramo vida, compreendendo os se-
guros individual e de grupo, elevaram-
se em 35,21% ao registrar volume de CrS
532 mil 23 contra CrS 393 mil 459 em
1971. A partir do movimento de 1968,
que totalizou CrS 130 mil 665, no ano se-
guinte houve aumento de 49,30%, quan-
do passou para Cr$ 195 mil 089 e em
1970, de 52,87% atingindo CrS 298 mil.
Em 1971 ocorreu elevação de 31,92%.

Seguradoras pesquisam
como aumentar mercado

Competição, fator
levado em conta
O professor Richers revê-

iou a existência de uma
competição entre os seguros
de vida individual e de gru-
po e, "sem dúvida nenhuma
o segundo leva mais vanta-
gem, pois tem caráter mais
social e reduz os custos das
empresas". O seguro indivi-
citiai foi sc-isivelmente pre-
judicado com a inflação,
passando a concorrer com
outros meios de investimen-
to. Segundo levantamento
sobre o crescimento dos se-
guros privados no pais, no
periodo de 1964 a 1972, o
individual aumentou em-
apenas 35% enquanto o de
grupo teve movimento qua-
druplicado.

Na sua opinião, o seguro
de grupo desenvolveu-se
porque as empresas segura-
doras mudaram sua política
diante das dificuldades sur-
gidas em torno do seguro
individual; em segundo lu-
gar, com a Industrialização
fenomenal, o mercado se
abriu a mais empresas e
com isso, cresceu o número
de empregados aumentando
a preocupação social e, por
último, porque é mais inte-
ressante por estar protegi-
do contra a inflação.

Como desvantagem dessa
modalidade de seguro o
professor Richers apontou o
fato de não ser transferivel
de empresa para empresa
e classificou de "Injustiça

social" o funcionário perder
seus benefícios ao mudar de
emprego.

O coordenador do projeto
não vi a oferta de novos
seguros por empresas segu-
radoras multinacionais co-
mo uma alternativa para
dinamizar o mercado. Ele
considera que há restrições
no nosso pais para a
criação dessas empresas.T

São Paulo (Sucursal) — O
Ministro Pratini de Morais pre-
viu, no ano passado, aumento da
participação dos seguros em ge-
ral no Produto Nacional Bruto
em 3% até 1974, mas projeções
feitas com base no comporta-
mento desse mercado de 1964 a
1972, revelaram que não deverá
ultrapassar 0,98% e mesmo du-
rante o periodo de 1973 a 1985
poderá não atingir números ex-
pressivos. ,

Essa é uma das conclusões a
que chegou, até agora, o profes-
sor Raimar Richers, coordenador
geral do Projeto para o Desen-
volvimentò de Seguro de Pessoa,
encomendado em dezembro do
ano passado pela Fenaseg e que
deverá estar concluido entre fe-
verelro e março do próximo ano.
O trabalho, que tem como obje-
tivo ajudar as companhias de se-
guros a encontrar meios de di-
namisíar o mercado, constará de
quatro relatórios, o primeiro dos
quais já foi entregue,

INFLAÇÃO, MAIOR INIMIGA

Considerando seguros de vi-
da um assunto muito complexo,
por envolver diversas modalida-
des, o professor Richers apontou
como principais fatores que tem
contribuído para o enfraqueci-
mento da procura, em relação ã
demanda, a Inflação — sua
maior inimiga — e a concorrèn-
cia que sofre em relação a outros
mercados.

—• O seguro de vida, princi-
palmente o individual, não se de-
senvolveu muito em consequên-
cia da inflação que faz com que
as apólices percam o seu valor
de ano para ano, o que acontece,
por exemplo, com os mercados
imobiliário e de papéis de renda
fixa. O estudo pretende, nesse as-
pecto — adiantou o professor —
propor a criação de incentivos
para as apólices como correção
monetária e deduções da renda
bruta em maior porcentagem.

— E' preciso encontrar meios
de proteger os segurados e a pró-
pria companhia de seguros con-
tra os efeitos da inflação. E esse

seria o primeiro passo para ga-
rantir a * sua concorrência com
outros títulos, em igualdade de
condições. Porque essa concor-
rência existe, apesar de muitos
empresários não quererem admi-
tir, frisou.

A posição ocupada atual-
mente pelos seguros em geral no
mercado é mostrada pelo profes-
sor Raimar Richers através de
um quadro de projeção da arre-
cadação de prêmios de seguros
em geral, de 1973 a 1985. Os cál-
culos foram feitos com base no
seu comportamento durante o
período de 1964 a 1972, conside-
rando-se um aumento de 6% ao
ano para o Produto Nacional
Bruto.

A conclusão a que chegou o
coordenador do projeto é que di-
ficllmente os seguros chegarão a
participar em 3% do PNB em
1974, pois a tabela indicou uma
porcentagem de 0,98% para o
próximo ano enquanto até 1985
a estimativa é de que não atin-
gira 1%.

SEGURO E' POUPANÇA

Uma das idéias que o traba-
lho defende é que fazer seguro
de vida é uma forma de poupan-
ça, pois Incentiva a pessoa "apli-
car agora, para usufruir depois"
e quanto mais jovem o investi-
dor maior vantagem leva sobre
os mais velhos, pois a sua taxa é
menor. O dinheiro aplicado vol-
ta à pessoa quando acidentada,
p o u p a n d o - a de desembolsar
quantias elevadas para pagar as
despesas nos hospitais e, no ca-
so de sua morte, sua família será
beneficiada.

A Fenaseg pretende até lan-
çar uma campanha institucional
quando o projeto estiver conclui-
do para divulgar, em todo o pais,
a dupla vantagem do seguro de
vida: oferece maior tranquilida-
de para a população através de
maior segurança e estimula a
poupança popular. O argumento
seria reforçado com a afirmação
de que "dinheiro investido em
seguro ajuda o desenvolvimento
do pais.

Descontos e condições de pagamento
não são o mais importante na hora de

fazer seguro. Certo ?
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O que interessa, realmente, é a
certeza de contar com um seguro
adequado, feito sob medida para
atender necessidades específicas,
próprias de cada Cliente. Soluções
individuais para problemas indivi-
duais. Que envolvem desde a esco-
lha da modalidade apropriada do
seguro até a indicação dos mon-
tantes suficientes, para a mais per-
feita cobertura dos riscos envolvidos.

Incêndio, lucros cessantes, trans-
portes, vida em grupo,são algumas
das modalidades. E o que deve ser
levado em conta é o trabalho con-
junto do seu corretor e da segura-

dora em equacionar a combinação
dessas modalidades, numa presta-
ção de serviços criteriosa, que não se
pode medir pelos descontos ofere-
cidos ou facilidades no pagamento
dos prêmios.

A FENASEG - Federação
Nacional das Empresas de Seguros
Privados e Capitalização - acha que
o empresário deve considerar tudo
isso, no momento de se decidir pelo
seguro.

Procure uma companhia de se-
guros. O melhor seguro é o seguro
bem feito.
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Garantido, só o veículo
O mercado segurador bra-

sileiro, entre 1953 e 1973, so-
freu uma radical mudança com
relação ao comportamento áas
diversas carteiras — tipos espe-
vial.izados de seguros — que as
empresas seguradoras possuem.
A mais extraordinária muãan-
ça foi a dos percentuais ão ra-
mo "automóveis" neste merca-
do, que áe um terceiro lugar
com 5,7%, pulou para o pri-
meiro lugar, com 36%.

Com o mercado automobi-
listico se ampliando (300 auto-
móveis são emplacados todos
os dias no Detran da Guana-

bar a), a indústria de automo-
tores crescendo 18% ao ano, já
está previsto pelos técnicos em.
mercado de seguros que, até o
final da décaáa áe 70, o ramo"automóveis" terá ampliada
sua fatia do mercado, para
mais ãe 50%.

Mais carros, mais roáovias,
mais movimento, mais aciáen-
tes, este o inevitável fluxo que
as estatísticas estão revelaiiáo.
Qual a saída para os pais de
família? O seguro que cobre a
assistência médica é uma das
respostas, mas há quem segu-
re apenas o veículo.

A médio prazo Brasil
pode ter carro próprio

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO.

Brasília (Sucursal) — Em
recente visita ao Brasil, um em-
presário japonês não conseguiu
esconder sua admiração diante
do fato de serem considerados
nacionais os cairos aqui produ-
zidos por empresas estrangei-
ras. Ressaltou, na ocasião, que
em seu país só é considerado
veículo nacional o produzido
por firma japonesa.

Efetivamente, no Brasil, o
chamado processo de naciona-
lização da indústria automo-
bilística se caracterizou por
uma referência percentual em
relação ao peso e ao valor do
produto final produzido em ter-
ritório nacional, sem qualquer
preocupação com o estabeleci-
mento de termos de nacionali-
zação no âmbito da indústria,
em si mesma.

A abertura às empresas de
capital estrangeiro deste setor,
foi. antes de mais nada, decor-
rente de nosso processo histó-
rico de desenvolvimento. Na dé-
cada de 50 nada tínhamos — à
exceção da experiência duvido-
sa da Fábrica Nacional de Mo-
t0res — que se assemelhasse a
unia indústria automobilística.
Técnica acumulada, capital,
mão-de-obra e até mesmo o pro-
prio mercado consumidor, eram
incipientes.

As coistis vão mudando

Nesse último quarto de sé-
culo, e em especial na última
década, o Brasil alterou consi-
tleravelmente o panorama de
sua economia. Para crescer e
manter esse desenvolvimento
acelerado, utilizou a tecnologia
e o capital estrangeiro, a mão-
de-obra, a matéria-prima e o
mercado nacional (e mais re-
centemente também o interna-
eional, que já absorve um volu-
me substancial de produtos ma-
nufaturados). As atividades bá-
sicas de infra-estrutura, por ou-
tro lado, passaram ao controle
de empresas do Governo, ou dc
economia mista, estabelecendo-
se uma dicotomia básica, na
qual se entremeia, discreta, a
iniciativa privada autóctone.

Porém, motivado por visão
política de longo alcance, o país
vem se preocupando em criar
condições de manter o poder dc-
cisório econômico o mais possi-
vel dentro das fronteiras, uma
vez que os interesses das indús-
trias multinacionais nem sem-
pre poderão coincidir com os in-
teresses internos. Essa transíe-
rência, contudo, se propõe a se-
guir um rumo coerente com o
sistema econômico adotado, ou
seja, o da livre competição.

Para a concretização de
um objetivo desta natureza se
mostrou claro, desde o princi-
pio, que o primeiro passo seria
a formação de tecnologia pró-
pria nos diversos setores indus-
triais. Manifestou-se no Plano
Básico de Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico 1973/74
(PBDCT), a consciência de que"a forma mais segura de se
manter um país subdesenvolvi-
do indefinidamente é sempre
pôr à sua disposição uma tec-
nologia pronta e acabada". Res-
saltou-se. também, que "chegou
o estágio dc realizar adapta-
ções. e dc racional e competiu-
vãmente, iniciar em certos se-

Pedro Luís Rodrigues

tores a elaboração de modelos e
processos mais adequados ao
nosso esforço de expansão do
mercado interno e impulsiona-
mento das exportações".

Automóvel nacional

Embora nada de concreto
tenha se estabelecido até o mo-
mento, quanto à implantação
de uma indústria de autoveí-
culos nacional, começou há ai-
gum tempo um esforço conjun-
to entre diversos setores do Go-
verno. no sentido de se atingir
um nível de conhecimentos ele-
vados sobre motores.

A explicação dos especialis-
tas da Secretaria Industrial do
MIC é que a absorção de tecno-
logia nesse campo será para que
se atue de modo eficaz no que
diz respeito a recomendações rc-
ícrentes a características de
motores para a indústria auto-
mobilística e se preste assesso-
ramento para a definição de li-
nhas gerais de ação para exame
e avaliação de novos modelos,
quanto a consumo de combus-
tível, poluição, segurança e
qualidade.

De outro Indo, em estudo
dc assesso ramento (Projeto
20-1-1) o Centro Técnico Aero-
espacial — que acumula uma
vasta experiência em motores e
aerodinâmica — declara tex-
tualmente que a amplitude que
o mercado dc veículos deverá
ter dentro de poucos anos (pre-
vista a absorção de 1,5 a 2 mi-
lhões de novas unidades ao
ano), "quantidade que justiíi-
ca e torna mesmo obrigatória a
participação do país na produ-
ção de uma parte substancial
daquele número de autoveí-
culos, baseados em projetos ge-
nuinamente brasileiros".

Este objetivo mostra uma
formalização clara pela formu-
lacão de convênios entre o CTA
e ó Instituto Militar de Enge-
nharia, e a Faculdade de En-
genharia Industrial (FEI). O
IME tem um passado dc vasta
experiência tecnológica em di-
versos setores, inclusive no de
chassi, enquanto a FEI já se
tornou famosa por seus proje-
tos futurísticos de carroçarias,
entre os quais se destaca o do
T.ilav. projeto que está sendo
apresentado na Feira de Bruxe-
las.

Nas proposições do CTA es-
tabelece-se a necessidade da
formação dc técnicos, e da ava-
liação das disponibilidades dc
matéria-prima: levantament o
da situação peculiar do país pa-
ra que o autoveículo teniia efe-
tivamente concepção apropria-
da às condições nacionais, c de-
terminar as possíveis linhas de
ação para orientar a Política
Automobilística Nacional.

Apesar de pouco haver
transparecido, c de ser desço-
nhecido o nível dos entendi-
mentos CTA/MIC. pode-sc
aventar com certa segurança
que a um prazo, entre médio e
longo, será lançado um veículo
nacional. Evidentemente, para
a concretização de tal perspec-
tiva. deverão ser atendidas ai-
gumas condições básicas em
termos de desenvolvimento tec-
nológico. formação de mão-de-
obra. acumulação dc capital,
entre outros pontos.
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Governo baixará decreto para
conter especulação com terreno

Um dccrcto-lci presiden-
ciai poderá ser uma das
medidas adotadas pelo
Governo, provavelmente a
partir da próxima semana,
a fim de conter a especula-
ção imobiliária, através das
transações de compra e
venda de terrenos para
construção dc novas mora-
dias, segundo se soube on-
tem no Ministério da
Fazenda.

A decisão cm nivel pre-
sidencial visa evitar, con-
forme foi apurado pela Se-
cretaria da Receita Federal,
<iuc alguns empresários
imobiliários continuem, pa-
ra fugir ao pagamento do
imposto sobre transações
imobiliárias, a comprar ter-
renos em nome próprio, rc-
vendendo-os á empresa por
preços altíssimos.

FUNDAMENTO

O decreto-lei cm fase con-
clusiva dc estudos criará
praticamente unia nova
figura dc imposto, cm bases
semelhantes ao tributo so-
bre lucros imobiliários que
existia antes da reforma
tributária. Explica m téc-
nicos do Governo que esse
imposto havia sido extinto
cm face de ter-se observado
que ele cia injusto dada à
inexistência de um mercado
imobiliário estruturado cm
termos nacionais.

Agora, entretanto, a rea-
lidade é outra. Com a cria-
ção do Plano Nacional da
Habitação e a disponibili-
dade dc credito que tem
apoiado um elevado ritmo
dc atividades na produção
dc habitações, já existe um
mercado imobiliário estru-
turado. E para evitar que
os empresários com amparo
na legislação atual do Im-
posto dc Renda, fujam ao
pagamento do imposto so-
bre transações imobiliárias,
c que será instituído esse
novo mecanismo fiscal.

DEDUÇÃO

Pela legislação atual que
será modificada, a pessoa
fisica tem direito dc tran-
sacionar até o limite de três
imóveis por ano, sem ser
enquadrado no regulameit-
lo do Imposto dc Renda
aplicado ã pessoa jurídica.

Uma outra medida adicio-
nal ao dccrcto-lci presiden-
ciai (na mesma linha dc
impedir a especulação com
terrenos) consiste em per-
mitir á pessoa física abater
da declaração de rendimen-
tos o que tiver pago, a pre-
ço de mercado, como impôs-
to territorial urbano. Essa
medida se encontra tam-
bem em fase final de es-
tudos c poderá sair na pró-
xim.i semana.

Supermercados sofrem críticas
O excesso de amadorismo na

construção de grandes centros co-
merciais é a principal critica feita por
técnicos norte-americanos que partici-
param do Seminário sobre Desenvol-
vimento Urbano e Shoppings Centers
promovido em agosto deste ano pelo
BNH. Ontem o Sr. Rubens Costa reu-
niu-se com os representantes dos su-
permercados para debater as conclu-
soes do relatório feito por estes téc-
nicos.

Na próxima semana, os técnicos
norte-americanos estarão no Brasil
para ouvir as criticas feitas pelos di-
rigentes dc supermercados ao seu re-
latório. O Sr. Luciano Sousa Leão, di-
retor do Peg-Pag e presidente da As-
sociacão dos Supermercados da Gua-
nabara considera o relatório falho em
alguns pontos por não levar em con-
ta as imposições da legislação vigen-
te no Estado.
AS CRÍTICAS

— O relatório — explica Sousa
Leão — critica, por exemplo, o fato
de existirem ainda balcões para ven-
da de carne nos supermercados. Os
balcões existem simplesmente porque

a legislação proíbe que toda a carne
seja vendida em embalagens de piás-
tico.

Na reunião de ontem, o presiden-
te do BNH limitou-se a ouvir as
principais criticas dos dirigentes de
supermercados ao relatório dos técni-
cos norte-americanos preferindo não
intervir nos debates. Não entrou em
discussão a possivel criação de uma
linha de crédito pelo BNH para esti-
mular a criação de centros comer-
ciais. Este financiamento estaria sen-
do estudado por técnicos do Banco e
visaria sobretudo o arrendamento e
leasing de terrenos. O custo dos ter-
renos na Guanabara vem sendo apon-
tado como um fator de inibição da
expansão dos supermercados.

Segundo o Sr. Luciano Sousa
Leão, o relatório também estranha o
fato 

'de 
não existirem nos supermer-

cados brasileiros funcionários que
trabalhem em tempo integral. Tam-
bém neste ponto, o diretor do Peg-
Pag acredita que devem ser feitos ai-
guns reparos às conclusões dos téc-
nicos norte-americanos, pois aspec-
tos da legislação trabalhista são ne-
gligenciados.

PREOCUPAÇÃO

Dc maneira limitada, o
projeto CURA — Comu-
nidade Urbana dc Recup--
ração Acelerada — que visa
recupjrar as áreas urbanas
ociosas, poderá atuar, na
opinião de técnicos do
Governo, no sentido dc im-
pedir a especulação com
terrenos. Quase todas as
prefeituras de capitais bra-
sileiras estão se compro-
metendo em realizar pio-
jclos CURA em áreas de-
terminadas.

Dentro dessas áreas, é
possível se conter a especu-
lação com terrenos porque
uma das condições básicas
exigidas pelo Banco Nacio-
nal da Habitação para
apoiar esses projetos, c a
instituição nelas prefeituras
de uma alíquota progres-
siva dc imposto territorial.
Isso serve para desencora-
jar os proprietários dc ter-
renos a manter os bens
imóveis sem utilização à es-
pera dc valorização, das
melhores condições dc mer-
cado para vendê-los a pre-
ços altíssimos.

TERRAS URBANAS

Em diferentes áreas de
Governo, entende-se que,
alem das medidas cm cogi-
tação, deve se partir para
por cm prática uma estra-
tégia mais ampla — a deli-
nição dc uma política dc
terras urbanas cm nível
municipal a partir dc dire-
trizes fixadas pelo Governo
federal.

De qualquer modo, con-
sidera-sc que o dccrcto-lci
presidencial produzirá efei-
tos concretos, impedirdo
que, nessa fase dc ascenção
do m e r c a d o imobiliário,
cunlinui a pratica dc cs-
pcculaçãü de terrenos, o
que implica na Iransfcrên-
cia do imóvel ao consumi-
dor final por pecos bastan-
te elevados.

Crescimento gera escassez de aço
Belo Horizonte (Sucursal) — A

falta de produtos siderúrgicos — ara-
mes, tubos galvanizados e chapas de
aço — segundo informação da Com-
panhia Siderúrgica Belgo-Mineira, é
conseqüência do acelerado desenvol-
vimento do país, onde grandes obras
— usinas hidrelétricas, metrôs e a
Ponte Rio—Niterói — estão sendo im-
lilantadas.

Para os técnicos do setor indus-
trial mineiro, a expansão do consu-
mo de matérias-primas nobres é ir-
reversível, pois, terminadas estas
grandes obras, outras surgirão em
Minas, como a implantação da Fiat
Automóveis, da Usina Hidrelétrica dc
São Simão e da Usina Térmica do

Vale do Paraopeba, além de vários
projetos de porte médio.

Para a direção da Belgo-Mineira,
apesar de todo o setor siderúrgico
nacional estar em via de expansão,
a demanda ainda é superior. Nos úl-
timos meses, apesar do mercado ex-
terno ter apresentado melhores pre-
ços para os produtos siderúrgicos que
o mercado interno, a empresa deixou
de exportar para atender ao consu-
midor nacional.

Segundo previsão da Belgo-Mi-
neira, este ano suas exportações não
deverão ultrapassar de 5% do total
da produção, ao contrário do ano
passado quando elas foram dc 7%.

&
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

COMPUTADOR À VENDA
A União de Bancos Brasileiros S.A. vende um Compu-

tador Burroughs B-500 com as seguintes características bá-
sicas:

Memória 19,2 k - console - 2 impressoras de 1040
linhas p.m. - 2 disck drives - 4 unidades de fita, leitora/

perfuradora de cartões, leitora de fita.

Cartas para Rua do Livramento — 106 — 2.° a ndar.

SANDERSON DO BRASIL S/A. - Produtos Citricos
SOCIEDADE DE CAPITAI ABERTO

CGC N.° 61.776.761/001 - GEMEC RCA 72/2-10

fica convidado o senhor WAtDEMAR RIBEIRO, RG - Instituto Fclix Pacheco 733.9/2 - CPF

_ 006 744 007 que declarou no Boletim de Sub:crição n.° 140/73 residir i Av. Albnlica, 2334 -

ap 54 - Rio de Janeiro, Eslado da Guanabara, a paçjar na sede social da empresa a Avon da Ipiranga

„. 313-4° andar, Departamento de Acionistas, nos horários dc 8,30 hs. às 12,00 hs. e 14,00 hs. is

16 00 hs até o dia 8 dc dezembro de 1973 <3C.° dia da primeira publicação) a .mportancia de

CrS 72 0Ó0OO (SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS) relativo a 90% (noventa por cento; da subscrição

de 80.000 
'(oitenta 

mil) ações preferenciais ao portador, devido após a publicação dos editais publi.

cados nos ornais "Diário do Con, e Ind.", "Folha de Sáo Paulo". "O Estado de Sao Paulo .

"Gazela Mercantil" dos dias 2, 9 c 14 de aaosto dc 1973, conforme decsao da 
_ 

Assen bica Geral

Ex.rÓordinti" realizada em 24 dc iulho dc 1973, publicado no Diário Oficial dc Sao Paulo e Gazeta

Mercantil dc 28 de iulho de 1973. ;„i,«-,. mm
Csso o subscritor WALDEMAR RIBEIRO não cumpra os pagamentos, as bO 000 (oitenta mil)

ações preferenciais ao portador serão vendidas no pregão do dia 10 dc dezembro de 1973 dc

acordo com o artigo 76 alínea b, do Doe. Lei ,,<¦ 2627 de 26 de setembro de 1940, sendo deduzidas,

do resultado apurado, todas as despesas com a operação, Inclusive publicação dos anúncios.

Para que não haja dúvidas informa-se que esle edital esta sendo publicado por 3 (trcs) vezes,

denlro do prazo de 30 (trinta) dias no Diário Oficial do Eslado de São Taulo, Gazela Mercantil .Sao

Paulo) e JORNAL DO BRASIL (Rio dc Janeiro).

São Paulo, 7 dc novembro dc 1973.

A DIRETORIA

RICCARDO OLIVO - Presidente
AIDO CAIVO - Diretor

IP

I SEh^A \

:^000S00^m\}?Q SUL AMÉRICA
SEGURO DE /EIS

Se o seu dinheiro tem.
uns dias de folga,
o Banco de Londres tem
um emprego para ele.

Dinheiro é como o braço direito. Se a gente não usa,
acaba ticando traço. E sem foiça. Por issonao de folga para
o seu rico dinheirínho.

Ponha-o sob os cuidados de um técnico em exercícios
econômicos. Ponha-o nas mãos do guarda do Banco de Londies.

Ele vai fazer o seu dinheiro se movimentar e desenvolvei
tudo que ele pode dar. Este plano se chama Open Market. Uma

nova técnica para
quem tem dinheiro -M.
e não quer dar éJjjvÊg
tolga para ele. \'_J3/

BANKOrlONDON

Grupo Banco de Londres

RECURSOS HUMANOS
Grande Empresa, com atividades de pesquisa agrícola em todo território

nacional, seleciona elementos com curso superior completo e com cursos de pós-

graduação a nivel de M.S. e Ph.D., nas áreas de Agronomia, Zootecnia, Medi-

cina Veterinária, Engenharia Agrícola e Economia Rural.

Exige a apresentação de:

a) Carta especificando área científica de interesse c preferência por local

de trabalho.
b) Curriculum Vitae.
c) Historio Escolar (disciplinas cursadas, conceitos e posição na turma).

Oferece:

a) Condições para trabalhos de pesquisa agrícola.

b) Remuneração condizente com o mérito profissional.

Regime de Trabalho:

a) Contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

b) Tempo integral e dedicação exclusiva.

Os interessados deverão enviar correspondências com documentação ato 05

cie dezembro para:

Departamento de Recursos Humanos

Caixa Postal, 1316
Brasilia - DF.
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"EQUIPE DE OURO" MAIS UMA VEZ CAMPEÃ Rio aguarda pro
para ver quem

posta da Nissan
fará automóveis
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"Brasita S/A.", integrada pelo Gerente de Vendas,

Coronel Floriano de Freitas, e vendedores Manuel Gonçalves, Naim Bi tar, Hélio

Leão Alcir Magalhães e Eduardo Cabral, sagrou-se mais uma vez campeã, con-

quistando o primeiro lugar em vendas do "Consórcio Ford" no Estado da Gua-

nabara no primeiro semestre de 1973. Na foto, flagrante da entrega da
"Taça Eficiência", concedida pelo Consórcio, vendo-se, da esquerda para a

direita os Srs. Roberto Massari, Diretor, Coronel Freitas, Gerente de Vendas,

Gilberto Even, representante da "Ford Motor Company', Antônio Massari

Presidente da "Brasita", Naim Bitar, Manuel Gonçalves e Eduardo Cabral

Contador seduzido
por cálculo integral.

Para cálculos de contabilidade, você não precisa
dé uma máquina que calcule tudo.

Consulte a Dismac e conheça a nossa 120-P

que, além de realizar 4 operações, tem memória constante
e percentagem.

dismac
Rua Dr. Clementina, 200 - tel, 93-4493 - Caixa Postal, 8357 - São Paulo

Av. Franklin Roosevelt, 115 - tel, 222-3958 - Rio de Janeiro - GB

Revendedores e Distribuidores em todo o Brasil 

O Conselho de Desenvolvi-
mento do Estado da Guanabara
não Irá tomar nenhuma decisão
com relação às propostas para a
implantação de uma fábrica de
automóveis na Guanabara, até
que a Nissan, do Japão, apresen-
te o seu projeto.

Os projetos e as cartas de In-
tenção até agora apresentados
ao Conselho estão sendo exami-
nados também com base na le-
gtslação federal que regula a
Implantação de indústrias auto-
mobilísticas no país. Estão nes-
se caso os projetos da Alfa-Ro-
meo e da Renault — este último
íoi apresentado ao Conselho no
início do imês.

Os estudos
A decisão do Conselho de

aguardar a proposta dos japo-
neses surgiu a partir da infor-
mação prestada diretamente ao
Secretário de Tecnologia da
Guanabara, Sr. Júlio Coutinho,
do interesse da empresa. Ele te-
ve conhecimento da proposta
quando de sua recente viagem a
Tóquio. E os representantes da
empresa virão nos próximos dias
ao Brasil, para discutir os pri-
meiros detalhes do empreendi-
mento.

A luz verde íoi dada à em-
presa japonesa pelos bancos ja-
poneses localizados no Brasil.
Eles 'é~que foram encarregados
de dar a Tóquio a primeira in-
formação a respeito.

O projeto da Alfa-Romeo já
está novamente em mãos do Se-
cretário Júlio Coutinho. Na reu-
nião de sexta-feira do Conselho,
íoi lido o parecer do relator Ju-
lian Chacel. Como ele viajou
para Roma para participar da
reunião da Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO), o desen-
volvimento de sua análise será
feito por outro relator. A empre-

sa está exigindo uma grande par-
ticipação acionária do Estado.
Na mesma reunião, foi examina-
do o projeto da Renault, mas
sem estar ligado à Citroen. A
Peugeot continua Interessada. A
Volvo não prosseguiu com os
contatos.

Ontem, o Conselho voltou a
se reunir. Mas o assunto em

pauta foi a regulamentação dos
critérios para a concessão de
incentivos fiscais a empresas
que venham a se instalar, ou já
estejam operando no Estado.
Trata-se do Fundo de Desenvol-
vimento Econômico do Estado.

A nova produção
A entrada em operação da

nova fábrica de automóveis na
Guanabara, em conjunto com a
Fiat, em Minas Gerais, poderá
antecipar a meta prevista para
1980, de 2 milhões de produção
de veículos por ano.

A pressão sobre o consumo
de derivados de petróleo, no pe-
riodo, será grande. Números ini-
ciais indicavam um consumo de
1,3 milhão de barris diários de

petróleo para 1980, contra um
consumo hoje ao redor de 710
mil barris diários. Esses números

poderão ser revistos.
Com as dificuldades que se

observam hoje no abastecimen-
to mundial de petróleo, algumas
sugestões começam a ser feitas.
Elas visam à elaboração de um

plano global, compreendendo a
indústria automobilística, a in-
dústria de derivados de petróleo
e a indústria de auto-peças.

Uma primeira idéia — que
está ganhando terreno — é a
instituição de um tipo único de
gasolina, cm vez de dois tipos
hoje existentes, de 73 e de 80
octanas. A melhoria da qualida-
de da gasolina implicaria numa
imediata redução do consumo de

combustível por veículo. Os es-
tudos que serão desenvolvidos
pelo Centro Técnico Aeroespa-
ciai (CTA) e o Ministério da
Indústria e do Comércio (MIC)
procurarão atender, entre ou-
tros, também a esse ponto. O
objetivo é o de adequar os mo-
tores dos automóveis nacionais
às condições peculiares do país.
E condições, ai, é uma palavra
bastante elástica.

O curto prazo

Esses estudos representarão,
contudo, medidas de redução do
consumo a longo prazo. E a
curto prazo? Aí é que está a

principal questão. Os elementos
que estão sendo considerados aí
são os seguintes:

1. o crescimento do consumo
— no período janeiro a setembro
deste ano o consumo de gasoli-
na cresceu em 13,7%. Foram 63,1
milhões de barris contra 55,5 mi-
lhões de barris no mesmo perío-
do do ano passado. Isso, em con-

junto com a alta dos preços de
alguns recursos minerais, provo-
cou a necessidade de elevar os

preços das gasolinas e dos de-
mais derivados — o cálculo aí é
feito pelo conjunto — em cerca
de 33% até janeiro.

O Conselho Nacional do Fe-

tróleo. (CNP) acaba de elevar os

preços das gasolinas em 10%. Is-

to representou um aumento mé-
dio nos derivados — mais uma
vez tomados em conjunto — de

5,24%.
Como houve um subsidio de

200 milhões de dólares (Cr$ 1,232

milhões) autorizado pelo Minis-
tério da Fazenda, isto represen-
tou uma cobertura de 6,78%. Es-

se subsídio começará a ser pago
a partir dc janeiro, num longo

prazo, cumulativamente, mostra
um incremento de 12,38%.

Ficam faltando cerca de
18%. Este poderá ser o percen-
tual de aumento de 1? de janei-
ro nas gasolinas, sendo esta a
primeira hipótese. A segunda
contempla a elevação dos pre-
ços de todos os produtos, e não
apenas das gasolinas, como foi
íeito agora.

2. Redução — Uma redução
do consumo está sendo
aguardada com elevações nos

preços das gasolinas. Seria o
auto-racionamento pelos pro-
prietários de veículos. Mas no
caso de não funcionar? As indi-
cações são de que o Conselho
Nacional do Petróleo já conta
com um esquema para impor o
racionamento, quando isso se
tornar necessário. Cartões de
racionamento? E' uma sugestão.
Seriam distribuídos cartões com
cota máxima de consumo de ga-
solina por mês. Dividir-se-ia a
disponibilidade existente com o
número de veículos. Isto sem
afastar a possibilidade de que o
nivelamento venha a ser íeito

por baixo, isto é, pelo Volkswa-
gen de quatro cilindros, por
exemplo. Eles seriam a nível
federal, estadual e municipal.

A alta do preço do querose-
ne de aviação (querojato) de-
correu do fato de que os preços
desse produto no Brasil seguem
a paridade internacional. E eles
estão subindo lá íora. No caso
do óleo para navios, desde ou-
tubro que os seus preços íoram
duplicados, passando de Cr$ ....
25,00 para Cr$ 50,00 a tonelada.
Eles também seguem a parida-
de internacional.

E nesse quadro está a alta
havida nos seguros-cobrança
de taxa de risco, em seguida à
cobrança da taxa de guerra —

que eliminou a redução dos fre-
tes, com o corte de óleo cru pa-
ra os Estados Unidos.
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Fale direto com o gerente
do BDMC. Ele garante ã sua empresa.

dinheiro a juros baixos e assessoria técnica.
Vá aoBDMG e leve o

projeto de implantação ou
expansão de sua empresa.Você
será recebido pelo gerente
especializado em seu setor de
atividades. Um homem
preparado para resolver
rapidamente o seu problema
de financiamento
e de assessoria técnica e
econômica.

Agora, tudo é

fácil e rápido. Hã uma nova
realidade em Minas.
O governo do Estado, através
do BDMG, oferece a você
dinheiro a juros baixos,
com até 8 anos de prazo e 3 de
carência.

Conte com o governo dc
Minas.

Acelere sua empresa.
O BDMG tem tudo para

ajudar você.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO BE MINAS GERAIS
O aaente financeiro do desenvolvimento de Minas.

mim. -
Visite _'ã_ Joãa DclRei. t lempa dc conhecer Minas Gerais, djfi^- £3

Um sabor de cem anos. Macio, encorpado.

Inalteravelmenté macio. Inalteravelmente encorpado.

Um segredo de familia
há quatro gerações.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

REFINARIA GABRIEL PASSOS

Prestação de serviços de exploração de refeitório

EDITAL
, _ PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, convida as Empresas interessa-

d na prestação de serviços de exploração do Refeitório da Refma. a Ga-

br ei Pa - REGAP, no Municipio de Betim (Km 7,0 da Rodov,. Fernao

Z - BR-381). a se inscreverem na secretaria da Refinaria, no mesmo local,

até as 16 horas do dia 23 de novembro de 1973.

2 _ Os interessados deverão apresentar, mediante recibo à ™™'****»'

em original com firmas reconhecidas, certidão ou fotocop.a autenticada, a

documentação relacionada a seguir:

2.1 _ Prova de existência legal da Empresa (Contrato Social e seu reg.s-

tro no D. N. I. C. ou Junta Comercial);

2 2 - Relação dos serviços de exploração de Refeitório executados ou em

execução, fornecendo o local, o número de refeições serv.das por

dia e o tipo de refeições;

2.3 _ Prova, mediante atestado, tie haver executado satisfatoriamente, ser-

viços de exploração de Refeitório;

2.4 - Cópia do último Balanço da Empresa, com demonstração de Lucros

e Perdas;

2.5 - Fotocópia da ficha de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;

2.6 - Atestado de idoneidade financeira de, pelo menos, 2 (dois) Bancos,

com data recente (máximo de 3 meses).

3 _ As Empresas inscritas, que forem qualificadas pela PETROBRÁS, receberão

no decorrer do mês de dezembro de 1973, carta-convite contendo todas

as condições exigidas para participar de Tomada de Preços, bem como

minuta de contraio a ser assinado com a Empresa vencedora da refenda

Tomada de Preços.

3 1 _ A PETROBRÁS colocará à disposição da Empresa vencedora, um

prédio dotado das instalações, equipamentos e utensílios, onde de-

verão ser servidas aproximadamente 400 (quatrocentas) refe,çoes por

dia, no horário do almoço. (P
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Nordeste pede reforma urgente no ICM
Recife, Salvador e Bra.

silia (Sucursais) — Li-
deres políticos e entida-
des empresariais do Nor-
deste voltaram a insistir
ontem na necessidade de"uma reformulação ur-
gente na sistemática do
ICM", argumentando
que a maioria dos es-
tados consumidores so-
fre um processo de des-
capitalização nos invés-
timentos 

"públicos, d e
grande impacto sobre o
d e senvolvimento local,

em conseqüência das
d isparidades existentes
no recolhimento.

O Senador João Cleo-
fas (Arena-PE), afirmou
em Recife que "não é
possível agora esconder
e, sobretudo, continuar a
vigência de um regime
iníquo e sobremodo des-
favorável a o Nordeste,
enquanto não se pode
ocultar também que São
Paulo vem sendo o maior
beneficiário dessa iniqui-
dade."

Evasão de renda

Técnicos do Centro
• das Indústrias e da
Federação das Indús-
trias de Pernambuco es-
tão concluindo um longo
relatório que será entre-
gue amanhã à assessoria
do General Ernesto Gei-
sei, analisando a evasão
de renda interna do Es-
tado para São Paulo e
outras unidades da
Federação, e m virtude
da atual estrutura na ar-
rècadação do ICM.

O relatório contém
duas sugestões básicas:
fixação da alíquota do' ICM em 16' i , cabendo
ao estado produtor 8' í
e ao consumidor 8'r,
além do estabelecimento
de uma medida legal que

i proíba qualquer estado
de dispensar o referido
imposto. Paralelamente
a este estudo, o Clube de
Diretores Lojistas, a As-
sociacào Comercial e a

Federação do Comércio
Varejista e Atacadista de
Pernambuco determina-
ram ontem a criação de
um grupo de trabalho a
fim de preparar u m
memorial a ser enviado
ao Presidente Mediei e
ao General Ernesto Gei-
sei, reivindicando urgen-
tes reformas na atual le-
gislação do ICM.

Estudos feitos pelo
presidente d a Sanea-
mento do Recife S / A
(Saner), empresa públi-
ca, Sr. Sebastião Barreto
C a mpelo, demonstram
que Pernambuco reco-
lherá de ICM este ano,
para São Paulo e outros
Estados produtores, cer-
ca de CrS 170 milhões.
Da mesma forma. Ser-
gipe transferirá para ou-
trás unidades federa-
tivas, cerca de CrS 101
milhões 537 mil, ou seja,
170 % do seu próprio re-
colhimento.

Processo de empobrecimento

No Senado, o Sr. Luís
Cavalcanti (Arena-AL)
defendeu a mudança no
sistema do ICM, afir-
mando que "não mais
pode ser mantido, pelos
males dele decorrentes,
sobretudo pela descapi-
talização dos Estados
nordestinos. Mostrou
que há anos, em todo o
país, vem sendo recla-
mada esta revisão, tendo
se manifestado neste
sentido, entre oulros. os
Srs. Roberto Campos,
Clemente Mariani e Má-
rio Henrique Simonsen.
Este último é de opinião
— afirmou — que o ICM
deve favorecer, por igual,
aos Estados produtores e
consumidores.

Em Salvador, o econo-
mista Ròmulo de Almei-
da afirmou que na atual
questão sobre o ICM o
dado essencial é que
como imposto indireto,
ele recai sobre o con-
sumidor " c , portanto.

seu pagamento aos Es-
tados produtores, no
caso dc mercadorias ex-
portadas, é uma transfe-
rência injusta."

Refutou a entrevista
do Secretário de Fazen-
da paulista, Sr. Carlos
Antônio Rocca, de que a
atual sistemática n ã o
agrava as disparidades
regionais. Sendo
importantes — acentuou
— os montantes desta
transferência, se medi-
dos em termos de capa-
cidade t r i b u t á r i a de
cada Estado prejudica-
do, será sensível o efeito
sobre a renda e o nível
das inversões e serviços
públicos, que tem inegá-
vei impacto sobre o
desenvolvimento local.

Assim — afirmou —
o conjunto do Nordeste
teria uma receita es-
tadual superior em mais
de 40 %, se não houvesse
tal distorção, e o Piauí
cerca de 150 % a mais.

O PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

EDITAL 01/73

VENDA DE MÁQUINAS
MÓVEIS E SOBRESSALENTES
PARA MOTORES DIVERSOS

A Superintendência da Região de Exploração do
Norte (RENOR), comunica aos interessados, que dis-
põe para venda, o seguinte:

MÁQUINAS MÓVEIS

(um) Trator de rodas, agrícola, marca FORD 8BR.
(dois) Tratores de esteira, CATERPItlAR D-7, da

série 1 7A.
1 (um) Trator de esteira, CATERPItLAR D-8, da sé-

rie 14A.

SOBRESSALENTES PARA MOTORES

Caterpillar, Koehring, Toumatraclor, Wisconsin, Archi-
medes, Jeep Willys, Scania Vabis, Mercedes Benz,
Bolinder, Volkswagen, Faryman, Bendix, De taval,
Monlgomery, MWM, materiais diversos para oficina,
etc.

Os interessados poderão obter a relação destes
equipamentos e sobressalentes, nos seguintes ende-
recos:

a) Departamento de Exploração e Produção (Di-
visão de Material) — Rua Senador Dantas, 14
- 8." andar - Rio/GB.

b) Região de Exploração do Norte - Rodo
Arthur Bernardes s/n.° - Belém-PA.

c) Escritório de São Paulo (ESPAt) - Rua Barão
de Itapetininga, 151 - 1.° andar - São
Paulo.

Data da apresentação das propostas: até às

16:00 horas do dia 26/ 11 /73, em Belém do Pará, à

Rodovia Arthur Bernardes s/n.°, ou endereçadas a

Caixa Postal 1 .370.

Abertura das propostas: as 14:00 horas do dia

27/11/73, na Base do Tapanã, à Rodovia Arthur

Bernardes s/n.°, em Belém do Pará.

Delfim reúne Secretários dia 26
O Ministro da Fazenda, Sr. Delfim

Neto. transferiu para o próximo dia 26,
em Brasilia, a reunião com os Secreta-
rios de Fazenda estaduais, para debater
e adotar medidas visando proporcio-
nar aos Estados consumidores uma
maior participação relativa na arreca-
dação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias — ICM.

Informou-se ontem no Ministério da
Fazenda que o Governo afastou a hipó-
tese de reduzir as alíquotas interesta-
duais e internas, e estaria propenso a
estabelecer, através da edição de um ato
complementar, a proibição da aplicação
de isenções do ICM a produtos destina-
dos à exportação, tanto para o exterior
quanto para outros Estados. .

Espera-se, segundo os técnicos do
Ministério da Fazenda, que entre as de-
cisões da reunião possa resultar a que
provocará algumas alterações na siste-
mática do recolhimento do imposto, mas
sem a redução real de alíquotas. A su-
gestão para que os incentivos fiscais
baseados no ICM sejam eliminados par-
tlu inicialmente do Secretário de Fa-
zenda do Paraná, Sr. Maurício Schul-
mann, que é um dos principais defen-
sores desta idéia.

O Secretário de Finanças da Guana-
bara, Sr. Heitor Schiller, disse ontem
que, a seu ver, a disputa dos Estados no
manejamento dos incentivos fiscais pa-
ra atrair indústrias que desejam se ins-
talar no Brasil, será um dos itens mais
importantes da pauta da reunião do
próximo dia 26, em Brasilia.

Telefone para

222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO

BRASIL

[Q»3g[EEj DEDETIZAÇAO
SANEAMENTO

EXPURGO

DISTÚRBIOS E
DOENCASSEXUAIS 

'
no homem e na mulher

Venereologia • fimose • próstata
. Não temos filiais, nem convênios

F.ÜUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Amindo Falcão Filho • CRM 8227
Nclaon Van Erven - CRM 9554

Orestos Alexandrino da Cruz - CRM 986

AV. PRES. VARGAS. 633 s/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA
no horário de 7 .'is 20 hs. Sábados e
feriados 8 ás 15 hs. Tels: 221-4100 o
224-7999.

•l?
*- INDÚSTRIAS J. B. DUARTE S/A

C.G.C. 60.637.238/001

AVISO AOS ACIONISTAS

Centro-Oeste deverá crescer 13.8%
O Ministro do Interior. Sr. Costa

Cavalcanti, disse ontem na Comissão da
Região Centro-Oeste, da Câmara dos
Deputados, que aquela área necessita de
um ritmo de crescimento em torno de
13,8 ao ano, para que possa elevar a

participação do produto regional na
formação do PIB, de 3,26% para 5%, até
1980.

Salientou que a ênfase a ser dada
nesta década à região Centro-Oeste. se-
rá através de medidas que venham for-
talecer o setor industrial, proporcionan-
do a elevação do setor secundário na
formação do produto regional, de 4,9%

para 10%, até 1980.

Depois de recolher depoimentos *'de

vários governadores do Nordeste a res-
peito dos problemas de infra-estrutura
da região, bem como de técnicos do Go-
verno, a Comissão do Polígono das Se-
cas da Câmara Federal escolheu Forta-
leza para a sede dc um Seminário sobre
Irrigação, que se instala hoje e se en-
cerra no próximo dia 19. reunindo cer-
ca de 145 participantes, entre senadores,
deputados e técnicos.

Os participantes do Seminário de-
verão viajar para o interior do Ceará,
a fim de inspecionar o desenvolvimento
do Plano-Püoto de Irrigação que o Go-
verno federal realiza no Município de
Morada Nova.

- SUBSTITUIÇÃO DE CAUTEIAS

r-nsiderando au- Oi novos modelo: dos Títulos Múltiplos tanto das ações ordinárias, como dai

or"eíerenc àis dotados d* cupons, iá foram registrados no Mercado. Nacional através da Bolsa d.

Valores d, São PaSío, desde o dia 23 de agosto de 1973, comunicamos que a partir desta datai

"O MODELO ANTIGO PERDE TOTAIMENTE SUA NEGOCIABILIDADE"

já que não credenciamos qualquer
devendo seus portadores dirigirem-se a empresa a fim de substituí-

pessoa jurídica ou física ciue nos represente para ta,.

Os novos Títulos
apresenlação c num*
amigas, embora não

Múltiplos são completamente diferentes nas dimensões, desenho, íormato,_ coloração,

Tlrstacso. Esta, por reiniciar-se na ordem nalurai, lera a mesma numeração que as

coincidentes.

J _ PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Simultaneamente com a substituição das cautelas a partir da J6 d. novtmbro d. 1973, serão pagoilot

dividendos relativos ao primeiro semestre de 1973, na base de 121. ao ano, para as ações preferenciais

e 6% ao «no para as ações ordinárias "pro-rata-tempore .

Embora seja facultativa a identificação do acionisla e correspondente 
p'"Pp.fup'\fyZ'n'°J°

Imposto de Renda na fonte, será essencial a sua qualificação para elcto de esjrulu.íçn? elo quadro

de acionistas exigido no processo Iunto ao Banco Central do Brasil para emissão do Certificado de

Sociedade Anônima de Capital Aberto.

Os aci-nistas munidos das Cautelas (Titule. Múltiplos) CIC Doe. de 
jdúljdade, 

e Procurado p/ o

r,osdM«8.dadVerqi;í sftiS'o's Ç'-^ATJsffi £2
11/04/1974 serão depositados cm conta vinculada no Bane? do Brasil S/A., deduzidos d. importância

relativa a retenção do Imposto de Renda na fonte, como rendimento nao identificado.

São Paulo, 0o d- novembro de 1973.

A DIRETORIA

A Lei 7 700
modificou outra
a da oferta e da procura

I "
¦Al *

O Estado de Goiás sabe que o mercado de incentivos
•fiscais anda um pouco inflacionado.
Na realidade, há muito mais oferta do que procura.
E só uma legislação realmente ousada é capaz de alterara situação.

Recentemente o Governo goiano sancionou a Lei 7.700. criando incentivos
•fiscais e financeiros para realizar uma das suas metas principais:
a agroindustrialização.
A Lei 7.700 oferece às indústrias que se instalarem em Goiás

uma série de vantagens sem paralelo. . -j; ..„.„„{;,
O Estado custeia a infra-estrutura * linha de-transmissão de energia,

estrada de rodagem auxiliar, redes de água, esgoto e telefonei c pel mito

a utilização, como crédito de ICM, de praticamente todas as

DÍESS 5d0anTat0partir do início das atividades, você poderidaduzir ífllCM

o valor imobilizado, as despesas com energia, água. esgoto e telefone,^

os juros e a correção monetária resultantes de financiamentos oficiai*

e oastos com a Junta Comercial. . í. ,',
Você obterá igualmente isenção de todos os impostos e taxas municipais,

• e o Governo oferece, de graça, estudos de viabilidade e^projetos técnicos.

Somando estas vantagens às condições do Estado, você

obtém um expressivo resultado. vj.m:uí„u<
Goiás tem reservas incalculáveis de matérias-primas, (de mmenoS

estratégicos a um dos maiores rebanhos bovinos do Pais;,

mão-de-obra disponível, energia elétrica farta e barata,

telecomunicações e uma rede de estradas em conexão
com os principais troncos rodoviários. .

.0 Governo de Goiás está convidando você
a aproveitar a Lei 7.700.
Por preten cioso que pareça, essa lei modificou
•sensivelmente a lei da oferta e da procura.
Pelo menos em Goiás.

GOVERNO DE GOIÁS
Secretaria da Indústria e Comércio

.Obtenha maiores informações dirigindo-âô
à SIC: Centro Administrativo, 7." andar
fone: 2-4222- DDD 0622- Goiânia).

SIGA
OEXEMPLO
DO GOVERNO
FEDERAL
-VA PARA
GOIÁS

_J l_ —— ¦
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—Por dentro do negócio—

Reis Veloso instalará em

Moscou a Feira do Brasil
0 Ministro Reis Veloso seguirá para

Moscou no próximo domingo para inau-
gurar a Exposição Brasileira de Bens de
Consumo e manter contato com Nicolai
Patolichev, Ministro do Comércio Exte-
rior da União Soviética. Será recebido
também no Gosplan, Comitê Estatal de
Planejamento Soviético, responsável pela
elaboração e controle dos planos áe Go-
verno.

Reis Veloso chegou ontem pela 7na-~
nhã a Bruxelas, onde participará das so-
lenidades de encerramento da Brasil Ex-
port 73. Na sexta-feira estará inauguran-
do, em Beirute, a primeira exposição in-
dustrial brasileira promovida com o obje-
tivo de iniciar nova etapa nas relações
comerciais entre o Brasil e o Oriente
Médio.

A exposição em Moscou reunirá mais
de 130 expositores dos setores têxteis, de
calçados, produtos alimentícios, móveis
e artefatos de couro enquanto a de Bei-
rute contará com 70 empresas de diver-
sos setores da indústria nacional.

Parcela maior

Belo Horizonte (Sucursal) — O Pre-
feito Osvaldo Pierucetti encaminhou ao
Ministro Delfim Neto estudo realizado
pela Assessoria Técnica da Prefeitura des-
ta Capital, sugerindo gue a parcela de
10% do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), destinada às capitais,
seja recalculada tendo-se em vista a sua
população conjunta e a geral do país.

De acordo com os dados do último
recenseamento, 20,99% da população
brasileira residem nas capitais, "sendo

justo e razoável, portanto, que a elas se
atribuam 20% do FPM e não apenas 10%
uma vez que o dado demográfico, nos
termos da legislação vigente pesa para
a alocação desses recursos", disse o pre-
feito.

Recursos

Fortaleza (Correspondente) — Re-
cursos da ordem de CrS 10 milhões fo-
ram liberados pelo BNDE para o Banco
do Desenvolvimento do Ceará, destinados
á aplicação em capital de giro no setor
industrial e a inversões fixas no comer-
cio e empresas de serviços do Estado.

Esse volume corresponde à metade
dos recursos previstos no convênio fir-
maão em outubro passado entre o BNDE
e o Banco ãe Desenvolvimento ão Ceará,
correspondente a CrS 20 milhões para
captação financeira do programa espe-
ciai para bancos dc desenvolvimento.

Concurso

Belo Horizonte (Sucursal) — Um
concurso de reportagem e outro de foto-
grafia, aberto a estudantes e profissio-
?iais nacionais e estrangeiros, foi insti-
tuido ontem pela Associação de Crédito
e Assistência Rural (Acar) visando co-
memorar os 25 anos de atividade em Mi-
nas.

Os concursos distribuirão CrS 16 mil
em prêmios sendo CrS 6 mil para o pri-
meiro lugar na categoria reportagem
profissional, Cr$ 4 mil para o primeiro
lugar na categoria reportagem estudan-
te e mais CrS 6 mil para a categoria fo-
tografias, sendo CrS 1,5 mil para o pri-
meiro lugar, CrS 1 mil para o segundo
e CrS 500,00 para o terceiro.

Comportas feclwdas

Belo Horizonte (Sucursal) — A ope-
ração âe fechamento das comportas do
verteãor da Usina de Volta Grande foi
iniciada ontem pela Construtora Mendes
Júnior para que, no primeiro trimestre
de 1974, a hidrelétrica possa acionar a
sua primeira unidade geradora, segundo
informou ontem o presidente da Cemig
em exercício, Sr. Luis Cláudio de Almei-
da Magalhães.

A Hidrelétrica de Volta Grande, lo-
calizada no baixo rio Grande, Munici-
pio de Conceição das Alagoas, a 400 qui-
lòmetros a Oeste de Belo Horizonte, terá
uma capacidade geradora de 400 quilo-
ivatts, o que elevará a capacidade insta-
lada da Cemig para 1,5 milhão de quilo-
watts. A construção da usina e suas li-
nhas de transmissão pesadas represen-
tam um investimento de CrS 800 mi-
Ihões.

EXPRESSAS
Em assembléia-geral extraordinária

realizada ontem, o Banco União Comer-
ciai aumentou seu capital social de ... .
Cr$ 224 028 mil para CrS 347 243 400,00.

O Frigoríficu Seara, localizado no mu-
nicípio do mesmo nome, em Santa Cata-
rina, vai inaugurar, no dia 19, no Rio, na
Rua do Livramento, as novas instalações.

Uma missão do Banco Mundial é vá-
rias missões estrangeiras encontram-se
em Natal, para estudos sobre a potência-
lidade de recursos hídricos estaduais. •
A Fundiluse S. A. — Metalúrgica, Usina-
gem e Equipamentos acaba de bater o re-
corde de produção e vendas. • O indus-
trial Sami Koudsi receberá no dia 26 o
titulo de Industrial do Ano de 1973 du-
rante um jantar que se realizará no Clu-
be Monte Líbano, em São Paido. • O mer-
cado brasileiro de fertilizantes passará a
contar, no próximo ano, com uma oferta
adicional desse insumo agrícola, com o
início das atividades da unidade indus-
trial da Copebrás — Cia. Petroquímica
Brasileira, localizada em Cubatão, São
Paulo.

Preço do ouro cai em todos os mercados
O efeito prático do acordo

1 . Mais um passo para
que ouro deixe
de ser moeda

Por um acordo subscrito em
196S pelos Estados Unidos e seis
paises europeus, foi estabelecido
que os bancos centrais não partici-
pariam no mercado livre de ouro.
Ou seja: os Bancos Centrais acei-
tariam abster-se de vender ou com-
prar ouro no mercado livre.

Para as transações feitas com
a participação dos Bancos Centrais
prevaleceria o preço oficial do ouro
(que era de 35 dólares a onça, e
depois, com as desvalorizações do
dólar, chegou a 42,22 dólares a on-
ça). O mercado livre foi, por aque-
le acordo, liberto de qualquer limi-
tação de preço.

O resultado é que o mercado
livre tornou-se, neste periodo, um
importante foco especulativo e o
ouro teve seu preço elevado para
uma média em torno de 100 dóla-
res a onça* Em 5 ãe junho último
foi negociado a 127 dólares a onça,
três vezes a cotação oficial.

A dissolução do mercado oficial
— aquele de que os bancos centrais
participavam — cortou mais um
elo que une o ouro a um valor mo-
netário pré-fixado. Continua vigo-
rando o valor oficial de 42,22 dóla-
res a onça, fixado pelo Fundo Mo-
netário, mas esse valor se torna
menos atuante, em termos práticos.

Os especialistas não acreditam
que subitamente se dissolva o tabu
do ouro. Os Governos continuarão
conservando suas reservas parcial-
mente sob a forma de ouro — mas

o farão da mesma forma como de-
verão conservar outra parte sob a
forma de matérias-primas e moe-
das que tenham expectativa de se
valorizar.

2. O dólar tende
a se valorizar

A queda do ouro deriva da cx-
pectativa em torno da possivel ven-
da no mercado livre de parte das
reservas em ouro dos Bancos Cen-
trais. Os Estados Unidos, por exem-
pio, possuem em reservas um esto-
que de ouro equivalente a 11 bi-
Ihões de dólares e possuem notórios
problemas monetários que pode-
riam ser miiúmizados com a colo-
cação de parte deste estoque no
mercado livre. A Alemanha Ociden-
tal, a França e outros paises pode-
rão igualmente aproveitar os preços
atraentes do mercado de ouro, de-
pois que os Bancos Centrais foram
dispensados do autocompromisso
do tabelamento oficial.

Os primeiros impulsos de alta
do dólar se registraram ontem mes-
mo, nos principais mercados de
cambio. Em Tóquio, foi cotado em
2S0 ienes, a mais alta cotação dos
últimos nove meses. Em Frankfurt,
a cotação foi de 2,6135 marcos, con-
tra 2,6075 na véspera.

3 . Mercado do
Eurodólar perde um

aliado
O novo quadro pode ter efeitos

sobre o mercado do Eurodólar. Al-

guns observadores europeus são ra-
dicais ao prever que os dólares nor-
te-americanos que movimentam cs-
te mercado fora dos EUA retomem
o caminho de volta. Outros, no en-
tanto, acreditam que outros fatores,
não monetários, tornam irreversi-
vel o eurodólar: a necessidade que
as empresas multinacionais têm de
manter reservas com alta flexibili-
dade e liquidez, o sofisticado know-
how desenvolvido em Londres, fato-
res relacionados com políticas fis-
cais e outros controles fazem com
que Londres e outros centros euro-
peus sejam preferidos, inclusive pe-
las empresas norte-americanas, pa-
ra negociar divisas.

No minimo, no entanto, o mer-
cado do eurodólar perde um impor-
tante aliado que vinha fazendo
crescer excessivamente seu saldo de
recursos.

4. O Brasil ê
beneficiado com o acordo

O Brasil tem em ouro uma par-
cela irrisória de suas reservas. A
maior parte está sob a forma de
diferentes moedas, inclusive o dó-
lar. A queda do ouro não prejudi-
ca seu estoque dc divisas e uma ai-
ta do dólar poderá beneficiar
bastante.

A produção oficial de ouro do
Brasil é diminuta. Há quem admita
que o metal produzido no Brasil se-
ja exportado ilegalmente, mas ofi-
cialmente o Brasil importa ouro pa-
ra fins industriais. A redução em
seu preço tem o mesmo efeito be-
nèfíco da queda de preço de qual-
quer matéria-prima importada.

UNIÃO SUL BRASILEIRA
DE COOPERATIVAS

(CGC. 92751643/001)

Edital de venda por proposta. Depósitos
O Inlerventor-liquidante ds União Sul Brasileira de Coopera-

tivas, em liquidarão Extrajudicial, no uso das atribuições que lhe
confere a Portaria n.° 338/71 (DOU de 11-05-71) do Sr. Presi-
dente do Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária

(INCRA), faz saber a quem interessar possa, que efetuará a
Cessão de Direitos e a Venda dos seguintes Bens, dc proprie-
dade da entidade liquidanda ou » ela prometidos, pela melhor

proposta.

a) DOIS PRÉDIOS DE AtVENARIA e o domínio útil dos res-
pecíivos terrenos ccnfronfdntes, sem uso, üvrea e desocupados,
com ¦"habite-se" a ser deferido, no conjunto, 636 m2 para
depósito e mais 132 m2 para escritórios, construídos sobre
terreno foreiro da União Federal situado à Av. Brasil n.°
12.698, Rua Cinco n.es 98 e 100, loteamento da Cruzada
São Sebastião, na cidade do Rio de Janeiro (GB). Construção
acabada, estrutura de concreto armado (vigas, laies e tesou-
ras), paredes de alvenaria, cobertura com telhas de fibrac:-
mento e instalações hidráulica e elétrica. Cada prédio, dispôs
de dois sanitários azulejadoa. Avaliação: Cr$ 364.100,00.

b) AÇÕES DA GUANACENTRO S/A, integralizadas, cm número
de trezentas, valor nominal de Cr$ 10,00 cada ação. Valor.
Cr$ 3.000,00.

c) MÓVEIS & UTENSÍIIOS existentes nos depósitos, tais como:
máquinas de escrever, somar e calcular, ventiladores, balanças
de 1.000 kg, mesas e armários de escritório, cadeiras, arquivo
e «rmério de aço, enceradeira, mimeógrafo a álcool, empi*
lhadeira c/ motor elétrico, lote de cslracíos de madeira, etc.
Avaliação: CrS 4.900,00.

PREÇO À VISTA, pelo conjunto dos Bens, a partir de ....
Cr$ 372*.OCO,l3D (trezentos e setenta * dois mil cruzeiros), par;
julgamento entre proposta» à vista » « prazo, estas com um
mínimo de 50% de entrada e no prazo máximo de 12 meses,
será considerado um valor mensal de 2%. Correrão do conta do

proponente vencedor, em qualquer dos casos, o laudêmio, todos
os tributos incidentes sobre a transação e as despesas de escri-
tura. As propostas dos interessados, em envelope fechado, com
a indicação / "Proposta Imóvel USBC-Rio", / serão recebidas pelo
Sr. Gerente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A —

agência Rio, à Av. Churchill n.° 38-B, Rio de Janeiro (GB), até
Às 14,00 horas do dia 14 de dezembro de 1973, Guando serão
aberlas na presença dos interessados que comparecerem.

Para maiores informações dirigir-se à União Sul Brasiloira
de Cooperativas, em Porto Alegre (RS), à Rua Chaves Barcelos
n.° 116 — telefone 24-0822.

O Interventor-tiquidantc reserva-se o direito de rejeitar todas
as propostas, caso nenhum* delas venha a satisfazer, hipóte.-e
em que será publicado novo Edital de Venda, sem que aos pro-
ponentes caiba qualquer direito, seja a que título fôr.

Porto Alegre, 12 de novembro de 1973.

Rubem J. Kapptl - T. Cel. R/l-Ex.
Interventor-liquidante

AGORA NA TIJUCA
Comunicamos aos amigos e clientes,

nosso novo endereço e telefones.

Rua Araújo Pena, n.° 35 Tijuca —

ZC 10-Telefones: 228-3571 e 264-6429.

Qjromam - gouvêa
engenharia de solos ltda.

Sondagens — Ensaios Geotécnicos
Projetos e Consultoria de Solos

Ministério da Marinha

Comando do 1.° Distrito Naval
Com referência ao EDITAL N.° 01/73,

este Comando informa que a prova de dati-
lografia para o Concurso de Auxiliar de Ad-
ministração será realizada dia 17 de corrente
às 08,00 horas no CENTRO DE INSTRUÇÃO
"ALMIRANTE WANDENKOLK".

Os candidatos deverão chegar ao CAIS
DA BANDEIRA (páteo do prédio do 1.° Dis-
trito Naval) às 7,30 horas a fim de apanha-
rem condução.

COMANDO DO 1-° DISTRITO NAVAL,
Rio de Janeiro, <3b., em 13 de novembro
de 1973.

WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS
Capitão-de-Mar-e-Guerra

Chefe-Geral dos Serviços

BOAVISTA-RIOS/A.
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Áv. Rio Branco, 135 - Conj. 409 - GB
Tel.: 232-8989 (PBX)

?*<

Nós podemos ajudá-lo a fazer uma série
de bons e seguros negócios

Compra e venda de ações
Operações a termo
Letras de. Câmbio
O pen Market
Câmbio

Mais uma empresa do BASIIO BOAllSTítr
p—-—¦— TlSl

Londres, Washington, Paris, Zurique e Tóquio
(AP-TJPI-FP-JB) — O preço do ouro sofreu ontem
fortíssima baixa nos mercados europeus, em conse-
quência da revelação feita na véspera de que os EUA
e seis paises europeus haviam decidido suprimir as
restrições a que os bancos centrais negociem suas
reservas neste metal.

Tais restrições, fixadas por esses paises em
1968, haviam resultado no surgimento de um mer-
cado livre — sem a participação dos bancos cen-
trais — em que o preço do ouro chegou a atingir
o recorde de 127 dólares a onça, enquanto os nego-
cios com bancos centrais, em um mercado à par-
te, haviam sido tabelados cm 35 dólares a onça.

A queda
Em Londres, o ouro abriu a 90,50 dólares a onça

e, em seguida, caiu para 86,50 dólares, o que sig-
nifica uma baixa de 11 dólares em relação ao fe-
chamento da véspera. Em Frankfurt, o ouro foi
cotado entre 89 e 92 dólares a onça durante a pri-
meira hora de transações, tendo fechado na véspe-
ra entre 96,50 e 97,50 dólares a onça. Em Zurique,
o preço na abertura foi de 87,50 dólares a onça; na
véspera fechara a 97,00 dólares a onça.

Os preços, no fechamento, foram os seguintes,
por onça: Londres — 90 dólares; Paris — 94,34 dó-
lares; Frankfurt — 91,48 dólares; Zurique — 90,92
dólares; Hong-Kong — 93,28 dólares.

O acordo
O novo acordo do ouro foi subscrito em Basi-

leia, Suiça, pelos EUA, Bélgica, Grã-Bretanha, Ale-
manha Ocidental, Itália, Holanda e Suiça. Sua re-
velação oficial íoi feita em Washington pelo presi-
dente da Junta Federal de Reservas, dos EUA, Ar-
thur Bums.

"O efeito prático de tudo isso — disse Burns
em entrevista — é que os Estados Unidos poderão
agora vender o ouro que têm armazenado. Os Es-
tados Unidos não comprarão ouro de outros bancos
centrais ou no mercado livre sob as atuais circuns-
tancias ou nas que se pode prever nesse momento."

Isso se deve a que os Estados Unidos estão
obrigados a acatar um dos artigos do Regulamento
do Fundo Monetário Internacional que proibe aos
bancos membros comprar ouro a um preço mais ele-
vado do que o seu valor oficialmente estabelecido
— que é agora 42,22 dólares a onça, como resulta-
do das recentes desvalorizações do dólar.

Burns chamou a atenção para o fato de que"a decisão não altera de forma alguma a atual lei
americana, que proibe aos cidadãos dos Estados Uni-
dos comprar, vender ou possuir ouro." As únicas ex.
ceções são as pessoas que têm licença do Governo
para utilizar ouro para fins artísticos ou profissio-
nais. Disse Borns que a decisão do Governo norte-
americano sobre se venderá ou não parte de suas
reservas em ouro será anunciada futuramente.

''Confio — disse — que nenhum Banco .Central
compre ouro, em futuro previsível, seja no mercado
livre, seja a outro Banco Central."

As reservas de ouro dos Estados Unidos são su-
periores a 11 bilhões de dólares (Cr$ 66 bilhões),

Repercussão
O Ministro interino das finanças da África do

Sul, Stephanus Muller, aprovou a decisão.
Os funcionários do Banco da Inglaterra não íi-

zeram comentários públicos, mas disseram, parti-
cularmente, que a Grã-Bretanha não tem, no mo-
mento, intenção de vender no mercado livre e, tal-
vez, use esse direito no futuro, quando o mercado
necessite de estabilização.

O diretor-geral do Banco Nacional Suiço, Ale-
xandre Hay. disse: "O término do sistema de dupla
cotação do ouro não altera nada na Suiça."

Oliver Wormser, governador do Banco da Fran.
ça, manifestou agrado diante da abolição do siste-
ma, do qual a França se negara a participar.

O professor belga de Economia Leo Levy decla-
rou que o novo acordo "realista" possivelmente fa-
cilitará a elaboração de um acordo monetário mun-
dial.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
Administração dos Estádios

da Guanabara

Está ab.erta a concorrência para as obras de
construção da nova garagem de barcos, piscinas de
treino e torre de chegada, recuperação e acabamen-
to do bloco existente para exposições e alojamentos
no Estádio de Remo da Lagoa.

Somente poderão concorrer os inscritos no Re-

gistro Geral de Empreiteiros do Estado. As propostas
serão recebidas, no dia 17 de dezembro de 1973, às
10,00 horas, na sala de Concorrências, no 4.° andar
do Estádio Jornalista Mário Filho, com entrada pelo
Portão 18, na presença dos licitantes, pela Comissão
de Licitação Especial. O prazo máximo para execução
dos serviços em licitação é de 90 (noventa) dias. To-

dos os esclarecimentos serão prestados aos interessa-

dos na Divisão de Engenharia da Administração dos

Estádios da Guanabara (ADEG), no 4.° andar.

(a) Ricardo Labre
Presidente da Comissão Especial

de Licitação

rPROJETOS
PIS, MINI-PIS, BNDE, FINAME, PRÒTERRA,
FIPEME p/obtenção de capital de giro e inversões.
Implantação e ampliação de indústrias, SUDENE,
SUDAM,' EMBRATUR, SUDEPE-PROJETOS
PECUÁRIOS.

COPAGRI
Hia^ie-PTün^riêiTtrrÃdministiacão Agro-Industrial
Rua Utuguaiana, 13 - 129 andar

Tels.: 224-1913-252-9388 e 252-0471
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—Por dentro do negócio—

Réis Veloso instalará em

Moscou a Feira do Brasil
O Ministro Reis Veloso seguirá para

Moscou no próximo domingo para ína\L'

furara Exposição Brasileira ãe Bens de
Consumo c manter contato com Nicolai
Patolichev, Ministro do Comercio Exte-
rio. áa üíúão Soviética. Será recebido
também no Gosplan, Comitê Estatal clc
Planejamento Soviético, responsável pela
elaboração e controle dos planos de Co-
verno.

Reis Veloso chegou ontem pela ma-
nhã a Bruxelas, onáe P^icipara^das so-
lenidaâes de encerramento da Biasü ex
vort 73 Na sexta-feira estará inauguran-
do, em Beirute, a primeira exposição m-
dustrial brasileira promovida com o obje-
tivo de iniciar nova etapa nas relações
comerciais entre o Brasil e o Oriente
Médio.

A exposição em Moscou reunirá mais
ác 130 expositores áos setores têxteis, de
calcaáos, produtos alimentícios, moveis
e artefatos de couro enquanto a de Bei-
rute contará com 70 empresas de diver-
sos setores da indústria nacional.

Parcela maior

Belo Horizonte (Sucursal) — O Pre-
jeito Osvaldo Pierucetti encaminhou ao
Ministro Delfim Neto estudo realizado
pela Assessoria Técnica da Prefeitura des-
ta Capital, sugerindo que a parcela de
10% do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), destinada às capitais,
seia recalculada tendo-se em vista a sua

população conjunta e a geral áo piais.
De acordo com os dados do último

recenseamento, 20,99AV da população
brasileira residem nas capitais, senão
justo e razoável, portanto, que a elas se
atribuam 20% do FPM e não apenas 10,0
uma vez que o dado demográfico, nos
termos da legislação vigente pesa para
a alocação desses recursos", disse o pre-
feito.

Recursos

Fortaleza (Correspondente) — Re-
cursos da ordem de CrS 10 milhões fo-
ram liberados pelo BNDE para o Banco
do Desenvolvimento do Ceará, destinados
à aplicação em capital ãe giro no setor
industrial e a inversões fixas no comer-
cio e empresas de serviços do Estado.

Esse volume corresponde à metade
dos recursos previstos no convênio fir-
¦mado em outubro passado entre o BNDE
c o Banco de Desenvolvimento do Ceara,
correspondente a CrS 20 milhões para
captação financeira do programa espe-
ciai para bancos de desenvolvimento.

Concurso

Belo Horizonte (Sucursal) — Um
concurso de reportagem e outro de foto-
grafia, aberto a estudantes e profissio-
nais nacionais e estrangeiros, foi insti-
tuído ontem pela Associação de Credito
e Assistência Rural (Acar) visando co-
memorar os 25 anos de atividade em Mi-
nas.

Os concursos distribuirão CrS 16 mil
em prêmios sendo CrS 6 mil para o pri-
meiro lugar na categoria reportagem
profissional, CrS 4 mil para o primeiro
lugar na categoria reportagem estuâan-
le e mais CrS 6 mil para a categoria fo-
tografias, sendo CrS 1,5 mil para o pri-
meiro lugar, CrS 1 mil para o segundo
e CrS 500,00 para o terceiro.

Comportas fechadas

Belo Horizonte (Sucursal) — A ope-
ração de fechamento áas comportas do
vertedor áa Usina de Volta Grande foi
iniciada ontem pela Construtora Mendes
Júnior para que, no primeiro trimestre
de 1974, a hidrelétrica possa acionar a
sua primeira unidade geradora, segunáo
informou ontem o presidente da Cemig
em exercício, Sr. Luis Cláudio de Almei-
da Magalhães.

A Hidrelétrica de Volta Grande, lo-
calizada no baixo rio Grande, Munici-
pio de Conceição das Alagoas, a 400 qui-
lõmetros a Oeste de Belo Horizonte, terá
uma capacidade geradora de 400 quilo-
ivaits, o que elevará a capacidade insta-
lada da Cemig vara 1,5 milhão de quilo-
ícatts. A construção da usina e suas li-
nhas de transmissão pesadas represen-
tam um investimento dc CrS SOO mi-
Ihões.

EXPRESSAS
Em assembléia-geral extraordinária

realizada ontem, o Banco União Comer-
ciai aumentou seu capital social de ... .
CrS 224 02S mil para CrS 347 243 400,00.
• O Frigorífico Seara, localizado no mu-
nicípio do mesmo nome, em Santa Cata-
rina, vai inaugurar, no dia 19, no Rio, na
Rua áo Livramento, as novas instalações.
. Uma missão do Banco Mundial e vá-
rias missões estrangeiras encontram-se
em Natal, para estudos sobre a potência-
Udaãe de recursos híâricos estaáuais. •
.4 Fundiluse S. A. — Metalúrgica, Usina-
gem e Equipamentos acaba áe bater o re-
corde de produção e vendas. • O indus-
trial Sami Koudsi receberá no dia 26 o
titulo de Industrial áo Ano de 1973 du-
rante um jantar que se realizará no Clu-
be Monte Líbano, em São Paulo. • O mer-
cado brasileiro áe fertilizantes passara a
contar, no próximo ano, com uma oferta
adicional desse insumo agrícola, com o
inicio das atividades da unidade indus-
trial da Copebrás — Cia. Petroquímica
Brasileira, localizada em Cubatão, São
Paulo.

Preço do onro cai em todos os mercados
O efeito prático do acordo

1. Mais um passo para
que ouro deixe

de ser moeda

Por um acordo subscrito em
196S pelos Estados Unidos e seis
paises europeus, foi estabelecido
que os bancos centrais não partici-
pariam no mercado livre ãe ouro.
Ou seja: os Bancos Centrais acei-
tariam abster-se de vender ou com-
prar ouro no mercado livre.

Para as transações feitas com
a participação dos Bancos Centrais
prevaleceria o preço oficial do ouro
(que era de 35 dólares a onça, e
depois, com as desvalorizações do
dólar, chegou a 42,22 dólares a on-
ca). O mercado livre foi, por aque-
íe acordo, liberto dc qualquer Umi-
tação de preço.

O resultado é que o mercado
livre tornou-se, neste período, um
importante foco especulativo e o
ou.ro teve seu preço elevado para
uma média em torno de 100 dóla-
res a onça. Em 5 de junho último
foi negociado a 127 dólares a onça,
três vezes a cotação oficial.

A dissolução do mercado oficial
— aquele de que os bancos centrais
participavam — cortou móis um
elo que une o ouro a um valor mo-
netário pré-fixado. Continua vigo-
rando o valor oficial dc 42,22 dóla-
res a onça, fixado pelo Fundo Mo-
netário, mas esse valor se torna
menos atuante, em termos práticos.

Os especialistas não acreditam
que subitamente se dissolva o tabu
do ouro. Os Governos continuarão
conservando suas reservas parcial-
mente sob a forma de ouro — mas

o farão da mesma forma como de-
verão conservar outra parte sob a
forma de matérias-primas e moe-
das que tenham expectativa de se
valorizar.

2. O dólar tende
a se valorizar

A queda do ouro deriva da cx-
pectativa em torno da possível ven-
da no mercado livre de parte das
reservas em ouro dos Bancos Cen-
trais. Os Estados Unidos, por exem-
pio, possuem em reservas um esto-
que de ouro equivalente a 11 bi-
ihões de dólares e possuem notórios
problemas monetários que pode-
riam ser minimizados com a colo-
cação de parte deste estoque no
mercado livre. A Alemanha Ociden-
tal, a França e outros paises pode-
rão igualmente aproveitar os preços
atraentes do mercado de ouro, de-
pois que os Bancos Centrais foram
dispensados do autocompromisso
do tabelamenio oficial.

Os primeiros impulsos de alta
áo dólar se registraram ontem mes-
mo, nos principais mercados de
cambio. Em Tóquio, foi cotado em
2S0 ienes, a mais alta cotação dos
últimos nove meses. Em Frankfurt,
a cotação foi de 2,6135 marcos, con-
tra 2,6075 na véspera.

3 . Mercado do

Eurodólar perde um

aliado

O novo quadro pode ler efeitos
sobre o mercado do Eurodólar. Al-

guns observadores europeus são ra-
dicais ao prever que os dólares nor-
te-americanos que movimentam cs-
te viercado fora dos EUA retomem
o caminho de volta. Outros, no en-
tanto, acreditam que outros fatores,
não monetários, tornam irreversi-
vel o eurodólar: a necessidade que
as empresas multinacionais têm de

-manter reservas com alta flexibili-
dade e liquidez, o sofisticado know-
how desenvolvido em Londres, fato-
res relacionados com políticas fis-
cais e outros controles fazem com
que Londres e outros centros euro-
peus sejam preferidos, inclusive pe-
las empresas norte-americanas, pa-
ra negociar divisas.

No mínimo, no entanto, o mer-
cado do eurodólar perde um impor-
tante aliado que vinha fazendo
crescer excessivamente seu saldo dc
recursos. ./¦-'•"

4. O Brasil é
beneficiado com o acordo

O Brasil tem em ouro uma par-
cela irrisória de suas reservas. A
maior parte está sob a forma dc .
diferentes moedas, inclusive o dó-
lar. A queda do ouro não prejudi-
ca seu estoque de divisas e uma ai-
ta do dólar poderá beneficiar
bastante.

A produção oficial de ouro do
Brasil é diminuta. Há quem admita
que o metal produzido no Brasil se-
ja exportado ilegalmente, mas ofi-
cialmentc o Brasil importa ouro pa-
ra fins industriais. A redução em
seu preço tem o mesmo efeito be-
néfico da queda de preço de qual-
quer matéria-prima importada.

-)

UNIÃO SUL BRASILEIRA
DE COOPERATIVAS

(CGC. 92751643/001)

Edital de venda por proposta - Depósitos

O lnterv«ntor-Üqu!dante da União Sul Brasileira dc Coopera-

tivas em Liquidação Extrajudicial, no uso das atribuições que lhe

Sr». Portaria n.o 338/71 (DOU de 11-05-71) do Sr Presi-

dente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA) faz saber a quem interessar possa, que efetuara a

Cessão de Direitos . a Venda dos seguintes Bens, de proprie-

dal da en.idad, liquidanda ou , ela prometidos, pela melhor

proposta.

DOIS PRÉDIOS DE ALVENARIA e o domínio útil dos res-

pactivos terrenos cenfrontantes sem uso, livre, e 
^Pad",

com "habite-se" a ser deferido, no coniunto, 636 m2 para

depósito e mais 132 m2 para escritórios, constru.dos sobre

terreno foreiro da União Federal situado . Av. Bras.l r°

10 698 Rua Cinco n.°s 9B e 100, lolc.mentc da Cruzada

São Sebastião, na cidade do Rio de Janeiro (GB). Construção

fCabada, estrutura de concreto «vmaoo (vigas, la,es e tesou-

ras) paredes de alvenaria, cobertura com telhas de libracr-

nlento = instalações hidráulica e elétrica. Ca da pre dlo d pspoe

de dois sanitários azulados. Avaliação: Cr$ 304.100,00.

b) AÇÕES DA GUAMACFNTRO S/A, Integralizadas, em npjmcro

de trezentas, valor nominal de Cr$ 10,00 cada ação. Valer.

CrS 3.000,00.

MÓVEIS & UTENSÍLIOS existentes nos depósitos, tais como:

máquinas dc escrever, somar e calcular, ventiladores, balanças

de 1.000 ka, mesas e armários de escritório, cadeiras, arquivo

e armário de aço, enceradeira, mimeógrafo a álcool, empi-

lhadeira c/ motor elétrico, lote de estrados de madeira, etc.

Avaliação: Cr$ 4.900,00.

PREÇO À VISTA, pelo coniunto dos Bens, a partir dc 

CrS 372 000,00 (trezentos e setenta e dois mil cruzeiros), para

iulgamenio entre propostas . vista , I prazo, estas com um

mínimo de 50% de entrada e no prazo m.x.mo de U me.es.

será considerado um valor mensal de 2%. Correrão de conta do

proponente vencedor, em qualquer dos casos, o laudemio todo

os tributos incidentes sobre a transação e as despesas d. es.rN

tura. As propostas dos interessados, em envelope fechado, com

a indicação / 
"Proposta Imóvel USBC-Rio , / serão recebida,, pelo

Sr. Gerente do Banco Nacional de Créd.to Cooperativo S/A -

agencia Rio, à Av. Churchill n.» 38-B, Rio de Janepro (GB), ate

âsKOO horas do dia 14 de dezembro de 1973, quando serão

abertas na presença dos interessados que comparecerem.

Para maiores informações dirigir-se à União Sul Brasllora

de Cooperativas, em Porto Alegre (RS), a Rua Chaves B„rcelos

n.o nó — telefone 24-0822.

O Interventor-tiquidante reserva-se o direito de reieitar todas

a5 propostas, caso nenhuma delas venha a satisfazer, hipótese

em que será publicado novo Edital de Venda, sem que aos pro-

ponentes caiba qualquer direito, seia a que titulo for.

Porto Alegre, 12 ds novembro de 1973.

Rubem J. Kappel - T. Cel. R/l-Ex.
Interventor-Liquidanie

AGORA NA TIJUCA
Comunicamos aos amigos e clientes,

nosso novo endereço e telefones.

Rua Araújo Pena, n.° 35 Tijuca -

ZC 10-Telefones: 228-3571 e 264-6429.

romani - gouvêa
engenharia de solos lida.m

Londres, Washington, Paris, Zurique e Toou!»
(AP-UPI-FP-JB) — O prego do ouro sofreu ontem,
fortíssima baixa nos mercados europeus, em conse-
cmência da revelação feita na véspera de que os EUA
e seis paises europeus haviam decidido suprimir as
restrições a que os bancos centrais negociem suas
reservas neste metal.

Tais restrições, fixadas por esses países em
1968 haviam resultado no surgimento de um mer-
cado livre — sem a participação dos bancos cen-
trais — em que o preço do ouro chegou a atingir
o recorde de 127 dólares a onça, enquanto os nego-

• cios com bancos centrais, cm um mercado à par-
,7- te, haviam sido tabelados em 35 dólares a onça.

,.>;•• A queda
Y'• Em Londres, o ouro abriu a 90,50 dólares a onça

e em seguida, caiu para 86,50 dólares, o que sig-
nifica uma baixa de 11 dólares em relação ao fe-
chamento da véspera. Em Frankfurt, o ouro foi
cotado entre 89 e 92 dólares a onça durante a pri-
meira hora de transações, tendo fechado na vespe-
ra entre 96,50 e 97,50 dólares a onça. Em Zurique,
o preço na abertura foi de 87,50 dólares a onça; na
véspera fechara a 97,00 dólares a onça.

Os preços, no fechamento, foram os seguintes,
¦' por onça: Londres — 90 dólares; Paris — 94,34 dó-
':•' lares; Frankfurt — 91,48 dólares; Zurique — 90,92

dólares; Hong-Kong —- 93,28 dólares.
Como mais um reflexo dessa baixa, os metais

i não terrosos sofreram ontem em Londres uma
4' maior procura pelos especuladores o que veio a in-

'¦; 7 crementar uma tendência altista que já se fazia; " notar neste grupo de mercadorias. O zinco desta-'¦•' 
cou-sc com um aumento de 90 libras em relação a
véspera. Comportaram-se no mesmo sentido o cobre,
o estanho e a prata.

O acordo
O novo acordo do ouro foi subscrito cm Basi-

leia, Suica, pelos EUA, Bélgica, Grã-Bretanha, Ale-
manha Ocidental, Itália, Holanda e Suiça. Sua re-
velação oficial íoi feita em Washington pelo presi-
dente da Junta Federal de Reservas, dos EUA, Ar-
thur Burns."O efeito prático de tudo isso — disse Burns

Y cm entrevista — é que os Estados Unidos poderão
lf agora vender o ouro que têm armazenado. Os Es-

d tados Unidos não comprarão ouro de outros bancos
S" centrais ou no mercado livre sob as atuais circuns-

tancias ou nas que se pode prever nesse momento."
,;.. isso se deve a que os Estados Unidos estão

obrigados a acatar um dos artigos do Regulamento
do Fundo Monetário Internacional que proibe aos
bancos membros comprar ouro a um preço mais ele-
vado do que o seu valor oficialmente estabelecido
— que é agora 42,22 dólares a onça, como resulta-
do das recentes desvalorizações do dólar.

Burns chamou a atenção para o fato de que
"a decisão não altera de forma alguma a atual lei
americana, que proibe aos cidadãos do.s Estados Uni-
dos comprar, vender ou possuir ouro." As únicas cx.
ceções são as pessoas que têm licença do Governo
para utilizar ouro para fins artisticos ou profissio-
nais. Disse Borns que a decisão do Governo norte-
americano sobre se venderá ou não parte de suas
reservas em ouro será anunciada futuramente.

"Confio — disse — que nenhum Banco Central
compre ouro, em futuro previsivel, seja no mercado
livre, seja a outro Banco Central."

As reservas de ouro dos Estados Unidos são su-
periores a 11 bilhões de dólares (Cr$ 66 bilhões).

Sondagens — Ensaios Geotécnicos
Projetos e Consultoria de Solos

c)

Ministério da Marinha

Comando do 1.° Distrito Naval
Com referência ao EDITAL N.° 01/73,

este Comando informa que a prova de dati-

lografia para o Concurso de Auxiliar de Ad-

ministração será realizada dia 17 do corrente

às 08,00 horas no CENTRO DE INSTRUÇÃO
"ALMIRANTE WANDENKOLK".

Os candidatos deverão chegar ao CAIS

DA BANDEIRA (páteo do prédio do 1.° Dis-

trito Naval) às 7,30 horas a fim de apanha-

rem condução.

COMANDO DO 1.° DISTRITO NAVAL,

Rio de Janeiro, GB., em 13 de novembro

de 1973.

WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS
Capitáo-de-Mar-e-Guerra

Chefe-Geral dos Serviços
(p

BOAVISTA-RIOS/A.
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Av. Rio Branco, 135 - Conj. 409 - GB
Tel.: 232-8989 (PBX)

Nós podemos ajudá-lo afazer uma série
de bons e seguros negócios

Compra e venda de ações
Operações a termo
Letras de. Câmbio
Open Market
Câmbio

Mais uma empresa do BANCO BOAVISTA

Ixe percussão
O Ministro interino das íinanças da África do

Sul, Stephanus Muller, aprovou a decisão.
Os funcionários do Banco da Inglaterra não II-

zeram comentários públicos, mas disseram, parti-
cularmente, que a Grã-Bretanha não tem, no mo-
mento, intenção dc vender no mercado livre e, tal-
vez, use esse direito no futuro, quando o mercado
necessite de estabilização.

O diretor-geral do Banco Nacional Suico. Ale-
xandre Hay, disse: "O término do sistema de dupla
cotação do ouro não altera nada na Suíça."

Oliver Wormser, governador do Banco da Fran.
ça, manifestou agracio diante da abolição do siste-
ma, do qual a França se negara a participar.

O professor belga de Economia Leo Levy decla-
rou que o novo acordo "realista" possivelmente fa-
cilitará a elaboração de um acordo monetário mun-
dial.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA

Administração dos Estádios
da Guanabara

Está aberta a concorrência para as obras de

construção da nova garagem de barcos, piscinas de

treino e torre de chegada, recuperação e acabamen-

to do bloco existente para exposições e alojamentos

no Estádio de Remo da tagoa.

Somente poderão concorrer os inscritos no Re-

gistro Geral de Empreiteiros do Estado. As propostas

serão recebidas, no dia 17 de dezembro de 1973, às

10,00 horas, na sala de Concorrências, no 4.° andar

do Estádio Jornalista Mário Filho, com entrada pelo

Portão 18, na presença dos licitantes, pela Comissão

de Licitação Especial. O prazo máximo para execução

dos serviços em licitação é de 90 (noventa) dias. To-

dos os esclarecimentos serão prestados aos interessa-

dos na Divisão de Engenharia da Administração dos

Estádios da Guanabara (ADEG), no 4.° andar.

(a) Ricardo Labre
Presidente da Comissão Especial

de Licitação

PROJETOS
PIS. MINI-PIS, BNDE, FINAME, PROTERRA,
FIPEME p/obtenção de capital de giro e inversões.
Implantação e ampliação de indústrias, SUDENE,
SUDAM,' EMBRATUR, SUDEPE-PROJETOS
PECUÁRIOS.

C COPAGRI
Cia. de Pianeiamento Administrado Agro-moustrial

Rua Urugpjai.ma, 13 - 129 andar

Tels.: 224-1913- 252-9383 c 252-0471



JORNAL. DO, BRASIL ...Q ...Quinta-feÍJ-r+S/1 T/-73 Q-X0 Caderno
ECONOMIA - 23

Fundo Crefinan WQ
Administrado por

CREFINAN S A.
Ciódito, Financiamento e
In voüttm cintos

Rua da Candelária, 60 -. 6° andar -

Tel: 223.1627/223.2020
Empresa associada ao

Banco Brascan de Investimento SA.
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TAXAS DE NEGOCIAÇÃO'/¦"NO 
MERCADO DE LTN (Prazo cie 90 dias) NOVEMBRO
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P'"Mercado a termo
e O. nccióçios realizados ontem no mercado a
termo do Rio (oram das mais movimentados das
últimas semanas,

Banco do Brasil. Belgo Mineira e Pcirobras
foram responsáveis, entretanto, por cerca de 8-1,2-'_
dos recursos movimentados, muito cpibora tenham
sido negeeiados nos mais diversos prazos e aos
mais variados preços finais.

Assim como na véspera, verificou-se uma li*

seira tendência de recupeiaçáo nas taxas médias
de financiamento.

* Foram os seguintes, em resumo por papeis e
prazos de vencimento, ci negócios a termo rea'i*
zados ontem no Rio:

Títulos

B. Brasil ON
B. .Brasil ON
B. Brasil PP
B. Brasil PP
B.' Brasil PP
6. 

"Brasil PP
Belgo Mineira OP
Belgo Mineira CP
Belgo Mineira OP
Beigo Mineira OP
Souza Cruz OP
DcCs OP
K-<lson's PP
L. Americanas OP
Mannesmann OP
Mesbla PP
N.: América OP
Petrobrás ON
Petrobrás ON
Petrobrás PP
Petrobrás PP
Petrobrás PP
Pain PP
Simitri OP
Samilri OP
Vale Rio Doce PP

? Mercado de ORTN
O. mercado de Obrigações Rcajusláveis do

Tesouro Nacional manteve-se ligeiramente ofere-
cido, ontem, com poucos negócios. Houve muitas
operações de financiamento para sexla e segunda-
feira. As taxas de rentabilidade para sexta-feira
oscilaram entre 17,04 « 17,40°,o ao ano. Para se-

günda-feira cs financiamestos variaram da 16,20
e 16,80% de rentabilidade ao ano. Os papéis de
cinco anos estiveram em oferta.

A seguir ar, taxas médias de reniab;lidade:

•aio preço preço prtÇO qtd.
om niixi. mini* médio to-
lias mo ma dio tal

em mil
120 5,64 5,64 5,64 10
180 5,88 5,68 5,88 5
180 10,68 10.68 10,68 10
60 9,96 9,91 9,92 70

150 10,55 10,55 10,55 4
i:0 10,36 10,36 10,36 3
120 3.33 3,25 3,28 190
30 3,11 3,10 3,11 40
60 3,15 3,15 3,15 15
90 3,27 3.24 3,26 30

120 3,76 3,76 -3,76 17
90 2.40 2,40 2,40 15

120 1,38 1,38 1,38 40
90 - 3,81 3,81 3,81 10

120 2,82 2,82 2,82 24
30 1,23 1,23 1,23 30
60 0,93 0,93 0,93 35
120 2,18 2,16 2,17 252
60 2,09 2,08 2,09 138
30 4,06 4,06 4,06 14
90 4,24 4,22 4,23 30

120 4,30 4,21 4,24 35
60 I.99 1,99 1,99 18

180 5,34 5,34 5,34 12
60 4,97 4,97 4,97 10

150 4,29 4,29 4,29 20

Praioi
30 dias
60 ciias
90 dias

120 disV
130 dias
360 dias

Taxas ao mci
1,42
1,45
1,48
1.50
1,53
1,55

Có)

? Mercado de repasses
' 

0'mercado de letras de cambio c certilicados
dc depósitos bancários manteve-se bastante para-
do, ontem, com alguma procura por financiamen-
toj decurtissimo prazo. As laxas de rentabilidade
dos papéis, dc um modo geral, apresentaram fone
elevação, cem negócios ov-r-night acima de
2,50% de rentabilidade ao mês.

taxas médias di rentabilidadeA' seguir
dos principais papéis:

Pratos

30 dias
60 dia-,
90-dws

120 dias
180 ri'as
360'dias

Renda mensal (%)

1,80
1,35
1,90
1,95
2,00/05
2.10/15

D Obrigações
da Eletrobrás

O mercado de Obrigações da Eletrobrás con-
tinuou pouco movimentado, ontem, corn^ alguns
negócios envolvendo os ti tulos das séries aue
não" participaram do sorteio de resgate. Muitos
oper.ador.es consideram bastante atrativos estes pa-
pél-, -quer pelo preço de mercado, quer pela
maior probabilidade de serem sorteados em con-
versão ou resgate, no próximo ano.

Há, também, a expectativa de uma correção
monetária acima das previsões do inicio -do an_,
quando começaram a ser formadas as carteiras de
diversas instituições. Tais fatores, aliados ao pa-
çjamento dos resgates, durante é-ta semana _ nas
agências do- BEG, p.dcrá canalizar para as series
antiejas bom volume destes recursos, trazendo
maio* movimentação ao mercado.

? Mercado de balcão
Sio Paulo (Surursal) — Eis as cotações médias

de ontem fornecidas pela Adeval:

Empresa Compra Vendi

América' Fabril 0,20 0,22
Socie Comercial PP c/d 0,34 0,36
Socie Comercial PP cx/d 0,79 0,30
Socie Comercial OP 0,30
Ddmmiun PP 0.58 0,62
Dominiun OP 0,60 0.63
Dominiun P/b 0,16 0,19

D Depósitos a prazo fixo
Instituição 180 diai 360 dias
Aimoré 1000 21,00
Bandejemos 10,00 21,00
Bradesco 10,00 21,00
Brascan 10,00 21.00
City Bank 10.00 21,00
Crefisul 21.CO
Crec.f 10,00 21,00
Denasa 10,00 21.00
Econômico 9.95 21,00
Halles 10,00 21,00
Interconlincnial 10,00 21 00
Pea! 10.00 21,00
Safra 10,00 21,00
Sinal 10.00 21,00

D Letras de câmbio
na emissão

Instituição 180 diai 360 diai Renda
mensal

Aimoré 10,45 22.00 1,67
6and»"-ntes 10,45 22.00
Bar.stella 10.90 23.00 1,74
Bradesco 10.45 22,00
Cédul»' 10,90 23,00 1.74
Gbráfi 10,92 23,00 1.74
Cily Bank 10.45 22.00
Créfinam 10,91 22,00
Crefisul 10,91 23,00
Coro-i 10.90 23,00 1,74
Crecif 10.90 23.00 1,74
Deced-Dix 10,90 23.00 1.74
Dmesé 10,90 23.CO 1,74
Econômico- 10.45 23,00
fiança 10,90 23,00 1,74
fininvcsl 10.90 23,00 1,74
Fortaleza 10,90 23,00 1,74
General Motors I0.9O 23,00 1,74
Halles 10.45 22.00 1,67
Imarcontincntal 10.90 23.00 1,70
Independência 10.90 23.CO 1,74
Martinelli 10.68 22.50 1,74
Metropolitano 10,90 23,00 1,74
Novo Mundo 10.45 22.00
Novo Rio 10.90 23.00
Real 10,45 22,00
Sinal 10.45 22,00 1,67
Safra 10,44 22.CO
União Comercial 10,83 22,00

"Open-market"

cobre deficits
do Tesouro

O mercado aberto representa,
hoje, o principal instrumento de
politica monetária do Banco Cen-
trai, pois permite complementar os
deficits do Tesouro e oferece a fie-
xibilidade necessária para se regu-
lar o nível de liquidez da economia,
além de se-constituir, para as ins-
tituições que operam neste merca-
do, o' refúgio seguro para a perda
de recursos nos demais setores,
agindo como compensador de re-
ceitas.

A declaração foi do gerente da
Divida Pública do Banco Central,
Sr. Carlos Brandão, ao encerrar o
Curso sobre Mercado Aberto, pro-
movido pelo Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros e várias entidades
de classe. O gerente da Gedip escla-
receu que os fatores que atualmen-
te afetam a liquidez são normais e
esta fase trará benefícios pára to-
do 0 mercado.

Este ano a Gedip injetará no
mercado, em juros de ORTN e des-
conto de LTN. CrS 2,8 bilhões. As
perspectivas para os próximos dois
anos, levando-se em conta um crês-
cimento médio do produto de lOTn
ao ano — segundo o gerente da G.e-
dlp — são de um aumento acen-
tuado na colocação dos títulos do
Tesouro, alargando o mercado fi-
nanceiro c beneficiando os interino-
diários financeiros.

. Com um saldo de títulos enr'
circulação de cerca de CrS 38 bi-
lhões, representando 12Tr do Pro-
duto Interno Bruto, a dívida inter- .
na brasileira cresceu mais de
1000cr. desde 19G9. acrescentou Car-
los Brandão. Este número, porém,
é bastante pequeno comparado com
o dos Estados Unidos (40% do PIBi
e Inglaterra '80% do PIBi.

MERCADO. ABERTO

O mercado aberto de Letras do
Tesouro Nacional abriu equilibra-
do. ontem, passando a vendedor no
decorrer do expediente. As taxas de
desconto dos papéis da faixa de 182
dias, cotados na abertura a 14,12%,
foram se elevando até o fechamen-
to em torno de 14,20, com pequeno
volume de negócios.

O' mercado de trocas de reser-
vas federais, através de cheques do
Banco do . Brasil, para cobertura
das perdas na compensação, este-
ve equilibrado, com grande volu-
me de negócios. As taxas declina-
ram de 15,60% na abertura para
8,40% dc rentabilidade ao ano no
fechamento, sendo a maior parte
dos negócios fechada em torno de
12.00% ao ano.

Esta ligeira folga das reservas
bancárias foi causada pelo resgate
de CrS 800 milhões e pelo grande
volume de aplicações dc clientes.
Entretanto, o sistema foi pressio-
nado pelo pagamento do leilão, CrS
600 milhões, e pelo recolhimento de
tributos federais (IPH, que serão
compensados sexta-feira na caixa
do.s bancos comerciais.

Os financiamentos para aque-
le dia oscilaram de 19,80 a 14,40%
dc rentabilidade ao ano. Para se-
gunda-feira as taxas situaram-se
entre 15,60 e 13,20% dc rentabilida-
de ao ano. Os financiamentos repre-
sentaram a maior parte das opera-
ções, com predominância de apli-
cações de cinco a 36 dias de prazo,
por parte dos setores financeiro,
petrolífero, automobilístico, bebidas
c indústria de borracha. O volume
do giro. incluindo cheques BB (CrS
494.6 milhões i somou CrS 3 335,4
milhões, segundo amostragem for-
necida pela Andima.

A seguir as taxas médias anuais
de desconto:

VENCIMENTOS COMPRA VENDi

21/11 14,00 9,00
28/11 14,10 11,95
05/12 14,14 12.42
12/12 14,18 13,85
12/12 14.18 13.87
26/12 14,11 13,80
02/01 14.15 13,80
09,01 14,17 13,95
16/01 14.17 13,96
23/0! 14,17 13,96
30/01 14,17 13,96
06/02 14,17 13,98
13/02 14,17 13,90

Carne importada vai concorrer
em preços com mercado interno

Docas vai
incorporar
Sepetiba

A o inaugurar melhora-
mentos nas instalações do
Porto do Rio, o Ministro
Mário Andreazza revelou
ontem que o futuro terml-
nal marítimo de Sepetiba
será incorporado à Compa-
nhia Docas da Guanabara
e que o Governo federal vai
colaborar com o Governo
do Estado nos investimen-
tos necessários à sua im-
plantação.

O Ministro dos Transpor-
tes declarou também que
sua administração não esta-
bfiece escalas de priorida-
des para diferentes meios
viários "enganando-se os
que julgam que nós temos
dado mais ênfase às rodo-
vias em detrimento das
ferrovias". Para ele, cada
tipo tem sua importância
especifica e seu papel des-
¦tacado no sistema de trans-
portes.

MAIS ENERGIA

Acompanhado do diretor
do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navega-
veis, Comandante Zaven Bo-
ghossian, do presidente' da
Companhia Docas da Gua-
nabara — ex-Administração
do Porto do Rio de Janeiro
— Almirante Silveira Lobo,
o Ministro Mário Andreazza
percorreu durante parte da
manhã várias dependências
do Porto, inaugurando os
melhoramentos introduzi-
dos. .

Entre as melhorias, foi
destacada a importância da
nova subestação central
distribuidora de tensão de
25 mil volts, que opera com
quatro subestação rebaixa-
doras. isso porque a Compa-
nhia Docas da Guanabara
vinha operando com uma
rede elétrica instalada há
61 anos e a chegada de 46
novos guindastes elétricos
acentuou a necessidade de
seu redimensionamento, vi-
sando suprir as deficiências
em matéria de potência
adequada,

O padrão da nova rede
é unitário, permitindo a
manutenção mais simples,
racional e econômica e pos-
sibilitando ampliações s_-
cessivas na medida do crês-
cimento da demanda.

MAIS CÂMARAS

No frigorífico das Docas,
o Ministro acionou o co-
mando da refrigeração das
câmaras, cujo número pas-
sou para 16, com o acresci-
mo de mais um pavimento.
As obras de expansão au-
mentaram a capacidade do
frigorífico de 480 mil para
660 mil volumes dc 25 qui-
los, numa área total de 30
mil metros quadrados.

Com recursos técnicos e
aumento da capacidade do
frigorífico, a Companhia de
Docas assegurou que poderá
suprir de frutas frescas, clu-
rante todo o ano o mercado
consumidor da Guanabara
e Estados vizinhos, pois as
câmaras têm condições de
refrigeração até quatro
grausnegativos, podendo
armazenar- manteiga, quei-
jos, peixe, carnes, frutas e
legumes.

MENOS PROBLEMAS

Outro melhoramento
inaugurado foi a ponte ro-
doviária sobre o canal do
Mangue, ligando, o cais da
Gamboa às áreas internas
do Porto ao lado das duas
pontes ferroviárias já exis-
tentes.

Capaz de absorver todo o
tráfego pesado, até o limite
de 100 toneladas, a nova
ponte vai permitir o acesso
fácil de grandes veículos
aos cais do Porto sem pro-
vocar interferências c con-
gestionamentos no transito
das Avenidas Rodrigues Al-
ves e Rio de Janeiro.

A velha imagem de arru-
madores e estivadores dis-
pulando fichas para o tra-
balho, em plena Rodrigues
Alves, sob sol, chuva e ris-
cos do transito, também de-
sapareçerá com outro me-
Ihoramento. A Companhia
Docas cedeu a antiga Es-
tação de Cabotagem d e
Passageiros a o Sindicato
dos Arrumadores para ins-
talação dc seu Centro de
Distribuição de Mão-de-
Obra Supletiva, que ali
abrigará as paredes — gru-
pos de trabalhadores espe-
rando a distribuição de ta-
refas.

COTAÇÕES DO BOI EM PÊ
(MEUCAOO Dl CHICAGO)
Centavos de dólar p/ libra peso
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No gráfico, as cotações da carne no principal mercado importa-
dor mundial. Recentemente a cotação baixou a 38 cents de
dólar por libra - peso (453 gramas) compensando importar

Novas alternativas são examinadas
No estudo geral sobre os diversos

tipos de carnes que o Governo vem
elaborando, estão sendo analisadas as
possibilidades de importação de fran-
go, peru, banha de porco e miúdos.
Segundo técnicos do setor governa-
mental, o levantamento das necessi-
dades "é amplo e genério".

O Conselho de Política Aduanei-
ra (CPAi dentro deste esquema mon-
tado para melhorar o abastecimento
de carnes, poderá isentar da aliquo-
ta o imposto de importação (que é de
37% i para as carnes de ovelha. A
importação será facilitada para que
os mercados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina possam ser abas-
tecidos pelo produto.

CONSUMO

A carne de ovelha, que deverá
ser importada basicamente da Ar-
gentina c do Uruguai, será distribui-
da nos mercados do Rio Grande do
Sul c de Santa Catarina, onde o con-
sumo do produto é equivalente a um
quarto de 100 quilos de carne bovina.

O Rio c São Paulo não deverão rc-
ceber qualquer quantidade de carne
de ovelha, já ciue seu consumo nes-
tes Estados é inexpressivo.

Quanto ao imposto de importa-
ção de carnes bovinas, a isenção to-
tal da alíquota vigora desde 1970 c,
segundo recente resolução do Minis-
tro da Fazenda, Sr. Delfim Neto, dc-
verá se estender até setembro de 
1974.

Segundo dados oficiais, a impor-
tacão de carnes e miúdos comestíveis
no Brasil tem apresentado o seguinte
comportamento, nos três úlitmos
anos:

Valor
Ano Toneladas (cm dólares

1 mil CJFi

1971 6 796
1972 1 160
1973 (até set.i 497

4 338
5318
4 390

As 497 toneladas importadas em
1973 até agora eqüivalem, em mais
de 90%, a miúdos, principalmente fi-
gado, e baby beej.

Procura de papel cresce 250%
O presidente da Associação Pau-

lista de Fabricantes de Papel e Celu-
lose, Sr. Horácio Cherkassky, afirmou
que "na próxima década a demanda
mundial dc papel crescerá em 250% e
a madeira serrada em 45%. Esse pa-
norama abre ao Brasil perspectivas
de tornar-se um dos maiores fornece-
dores mundiais dc produtos florestais."

No pronunciamento feito durante
o Seminário Empresarial do Paraná
que se realiza em Curitiba, o lider em-
presarial destacou que essa situação
favorável às exportações brasileiras
exige "em contrapartida, a ampliação
do programa de incentivos ao reflo-

reatamento, intensificação da pesqui-
sa tecnológica e melhores condições
dc financiamento às compras de equi-
pamentos."
ESCASSEZ

— Se, por um lado, a escassez
mundial de matérias-primas abre -
ressaltou — perspectivas ao Brasil, a
conjuntura tem se refletido no merca-
do interno que também aumentou sua
demanda. A falta de papel interna re-
sulta de fatores como o aumento dos
preços internacionais que fez empre-
sas editoras passarem a comprar mais
no mercado nacional."

Dentro de 10 ou 15 dias,
as primeiras remessas dc
carne bovina resfriada que
estão sendo importadas dc-
verão chegar aos mercados
do Rio e de São Paulo. No
total, calcula-se em cerca
de 5 mil toneladas a quanti-
dade comprada para forçar
uma queda de preços da
carne no mercado interno.

Outras medidas de pro-
fundi ".de para resolver os
problemas de abastecimen-
to de, carnes, em geral,
serão adotadas na próxima
reunião do Conselho Mone-
tário Nacional (CMNi. O
Ministro da Fazenda, Sr.
Delfim Neto, manterá en-
con tro na segunda-feira
com o Ministro da Agricul-
tura, Sr. José de Moura Ca-
valcanti, antes de despa-
char com o Presidente Mé-
dici. Ontem, o Ministro Del-
fim manteve contatos com
o superintendente da Su-
nab, General Glauco Carva-
lho.

As peças de carne bovina
importadas serão transpor-
tadas para os mercados
paulista e carioca e distri-
buídas no varejo tão logo
cheguem.

As negociações de impor-
tação estão sendo feitas pc-
Io próprio Governo que de-
verá revender o produto
por CrS 5/CrS 6. o quilo do
traseiro, á nivel de atacado.
Para o consumidor, cal-
culase que as carnes de pri-
meira (chã. patinho e la-
gartoi sejam vendidas a
Cr$ 7, cm média e Quc as
carnes especiais ialeatra,
filé sem osso e mignon), a
CrS 12, o quilo, em média.

A carne importada deve-
rá começar a ser vendida
no varejo a partir do inicio
de dezembro. Na Argentina,
o quilo do boi vivo está
custando cerca de 4 pesos c
20 centavos (CrS 3), o qus
corresponde a um preço dc
CrS 80/CrS 90, por arroba
no mercado interno argen-
tino. No Brasil, a arroba do
boi está sendo negociada
entre CrS 130 c CrS 140.

QUEDA
DE OFERTA

Brasília i Sucursal i — O.s
técnicos do Governo que
analisaram a possibilidade
dc importação de carne bo-
vina acreditam que a medi-
da possa eliminar a especu-
lação de preços e uma dimi-
nuição violenta da oferta
de carne, sem prejudicar os
interesses da pecuária na-
cional.

O s técnicos consideram
que, nos próximos três anos,
deverá ocorrer problemas
no abastecimento de carne
cm razão da retenção de fe-
meas para o abate, fato que
é considerado necessário
para o crescimento global
do rebanho.

Rio
Couçoes dos principais produios agrícolas

no mercado atacadisla do Rio, ontem, segundo
dados fornecidos pelo SIMA (Serviço cie Inlor-
inação d_ Mercado Agrícola,:

ARROZ (Saco 60 l<g)

Amarelão Lxlra Goiás 138,00/140,00
Amarelão Esp. Sta. Catarina ?«0/ ",u0

Agulha Especial do Sul .... 5,00/6.00
404 Especial do Sul 10.00/ 2.00

Blue Rose Especial 108,00/110,00

FEIJÀO (Saco 60 kg)

l"'° C°7,n 300,00
Prelo polido i„úo
Uberabinha 'í:0'W

FARINHA DE MANDIOCA (Saco 50 kg)

35,00/ 38.C0

MILHO (íaco 60 kg)

Amarelo mesclado sC>-oa

BATATA (Saco 60 kg)

,i„ .,0.,i,| 102,00/120,00££Irxxxx: .IM
CEBOLA (p/kg)
Pera paulis.a 0.90/ 1.00

Pera espanhola l-10 1"iu

ALHO (Caixa 10 kg)

•Eapanhol roxo 60,00; 62.00

BANHA

Caixa 30 kg  145.00, 147,C0

OVOS (Caixa 30 dúiial)

Ex„a '0.00
Grande "¦£"
Médio 8"'C0

AVES ABATIDAS (p/kg)

Frango  ' *'60<' 6'80

TOMATE (Caixa 25/27 kg)

f.,r. 40,00/ 50.C0
EspécVX.7.7  30,00/40,00

São Paulo
São Paulo (Sucursal) - ARROZ - lipcs

especiais - Mercado calmo. De grãos longo!
Amarelão do. Estadoi centraii Cr$ 115.C0

118 00, amarelão Santa Catarina, Cr$ 104,00
106 00. alfinete do Eslado do Rio CrS 92.C

94 00 e amarelão do Su. CrS 101.00/103.00.
E EA "405" do Sul CrS 100,00/102,00 e "<04"

do Sul CrJ 95,00/97,00 e de grãos curtos -

Cateto do Sul CrS 90,00,94,00, por saco de
60 quilos. Cotações in_!terad_i.

QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos especiais
M-rcado calmo. 3.4 de arroj CrS 60 00/

62 00 1/2 de arroz CrS 45.00/47.CO. quirer»

Mercadorias
ri- arror CrS 35,00/37,00 e canjicâo do Sul

CrS 65,00/68,00, por saco de 60 quilos. Cola-

çòa infiltradas. . .
FEIJÃO (Safra das águas) - Tipos especiais

Mercado Irouxo. Bico de ouro CrS 160,00. 170.CC.

thumbirvho CrS 160,00 170,00, jalo CrS 170.00/
18000 opaquinho CrS 160.00 170,00. rol nha
CrS 160.00/1/0,00 e roxinho CrS 240,00/250,00,

por saco de 60 quilos. Colações inalteradas.
SOJA - Mercado frouxo. - InAislnal CrS

75,00/78,00. por saco de 60 quilos. Corações
inalteradas. ,

MILHO - Mercado frouxo - Amare,o se-

midouro CrS 37,00 38,00 e amarelão mole CrS

36,00/37,00, por saco de 60 quilos. Colações
inalteradas. ,. ,

BATATA - Mercado calmo - Lisa espec-ai
CrS 110,00/120,00, do primeira CrS 70,00/80.00

e dc segunda CrS 40,00/50,00. Comum espe-

ciai CrS 80,00-90,00, de primeira CrS 60,00-
70 00 a de segunda CrS 30,00 40,00, por caso
d»'60 quiles. Alia de CrS 10,00 por volume

CEBOLA - Mercado frouxo - Do Estado

pera CrS 30,00 40,00, por íaco de 45 quilos.
Cotações inalteradas.

BANHA - Mercado firme - Caixa com 30

pacotes de 1 quilo CrS 145,00/148,00 e com

15 latas de 2 quilos CrS 150,00/lo3,00 por
caixa. Cotações inalteradas.

AMENDOIM - Mercado firme - Em casca

especial CrS 51,00/53,00, por saco de 25 quilçs.
Descascado, catado CrS 3,70 3,80, por quilo.
Cotações inalteradas. . _ ,

ALHO - Mercado frouxo - Espanhol CrS

5.10'5,50 e mexicano CrS 4,80/5,00, por quilo.
FARINHA DE MANDIOCA - Mercado f,'

me Do Cstado, extra, crua CrS 0.75/0.76 e

Comum crua, CrS 0,68,0,70 por quilo.

Belo Horizonte
Sucursal) - Colações t es.

kg) dos principais produ
adisla desta capital, segun-
or mação do Mercado Agrf-

Cia.'de Armazéns e Siloi de Mir.as Ge

Belo Hori.onl» (
toques (sacas de 60
tos no mercado atac
do o Serviço de Inf

ESTOQUES
(Cjsftmg)

MIN. MAX

cola
rais:
PRODUTOS
(Mercado)
ARROZ
Agulha do Sul

(Eslávcl)
Amarelão extra

(Estável)
BATATA

'fraco)
FEIJÃO
finxofre jalo

[fraco1
Preto comum

(ausente;
MILHO
Amarelo'amarelinho

(Estável)

Mercado externo
Chicago (AP-JB: - Preços futuros no fe.

chamento da Bolsa de Mercadorias de Ch.cagc:-
TRIGO (centavos de dólar por bushel!
DEZ - 484 1. 2B alta de 20
1974
MAR - 451 449 alta de 19 1/2 a 17 1 2
MAI - 416 417 alta de 18 1/2 a 19 1/2
JUl - 349/348 alta d« 4 1/2 a 3 1/2
SET - 347 alta de

120,00 130.C0

354 mil 120,00 140,00

110,00 120.00

50 mil 180,00 180.00

1 397 mil 40,00 40.00

MUHO dólar bushel)

DEZ - 255 3/4 - 256 1/2 alta de 2 I 4 » 3

MAR - 259 260 alia de 2 3/4 a 3 3 4

MAI - 261 1/2 - 262 alta de 2 3/4 a 3 1/4
IUL - 262,263 I 2 alia do 2 a 3 1,2

SET - 256
DEZ - 229 3 4 baixa de 2
1975
MAR - 223 baixa de 2
SOJA (centavos d» doiar por busliíl
NOV - 549/551 baixa de 8 a 6
1974
JAN - 546 1/2 - 545 baixa de 3 a 4 1 2
MAR - 549/549 1,2 baixa de 1 1/2 a 1

MAI - 549 1/2 - 549 baixa dc 2 1/2 a 3

JUl - 554/551 alia de 2 a baixa de I
AGO - 550 alia de 4
SET - 542
NOV - 538 alta de 2

Café
Nova lorqua (AP-JB) - O café » termo osiev«

em baixa ontem devido ao aumento nai liqui-

dfçõ_s.
A procura de verde pe o* torretadores tOi

fraca.
O caíé Sanlos, contrato numero quatro, prf-

ra enlrega imediata, no cais, fechuu a 70 no
minai.

O café a lorm0 fechou entre 125 e 200 rin
bai*a.

Novembro Z62.90
Dezembro  64,20-05
Março 66,70-60
Maio ......... Z67.70
Julho Z63.65
Selcmbro Z69.55

Z - Oferta.

Açúcar
Nova Iorque [AP-JB) - O acurar norte-

americano a termo, contrato número 10, fechou
entre sem alteração e três em ba-xa.

Marco M.27
Julho 11.55

O açúcar nao refinado par_ enlrçg* imedia-
ta fechou a 11,07.

Foram vendidos seis contrato!.
Acucar mundial, contrato número 11, fechou

entre 8 a U em baixa.
Março H.0'-!1
Maio 9-6C-65
luiho . .' '.07-08
.Setembro B-0'
Outubro 8,43
Março 7.97

foram vendidos 2 393 contratos.
S - Nominal Z - Oferta.

Cacau
Nova lorqut (AP-JB) - O; contratol « te'-

mo do cacau lecharam em baxa de 160 a 200.

Foram vendidos 1 950 contratos.
Dezembro 59,65
Marco 52,15
Maio 49,45
Julho 48,45
Setembro 47.6J
Dezembro  45.55
Março ,.¦ ,44,65

Accra para entrega mediara 75 nominal.
S - Nominal.
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Cj Mercado a térhio
Oi nsqócics realizados ontem no mercado a

termo do Rio íoram des mais movimentados dai
últimas semanas.
¦ Banco do Brasil, Belgo Mineira c Petrobrã;

foram responsáveis, entretanto, por cerca de 8-4,2%
dos recursos movimentados, muito embora tenham
sido negociados nos mais diversos prazos e aos
mais variados preços finais.

Assim como na véspera, verificou-se uma li*
geira tendência de recuperação nas taxas médias
dc financiamento.

Foram 05 seguintes, cm resumo por papéis e
prazos de vencimento, os negócios a temia rcaü*
zados ontem no Rio:

Títulos piaio preço preço preço qtd.
em máxi. mini- médio to-
dias mo mo dio tal

em mil
B. Brasil ON 120 5,64 5,64 5,6* 19
B. Brasil ON 180 5,88 5,83 5,88 5
B. Brasil PP 180 10,68 10,68 10,68 10
B. Brasil PP 60 9,96 9,91 9,92 70
B. Brasil PP 150 10,55 10,55 10,55 4
B. Brasil PP 120 10,36 10,36 10,36 3
Brigo Mineira OP 120 3,33 3,25 3,28 190
Belgo Mineira OP 30 3,11 3,10 3,11 40
Belgo Mineira OP 60 3,15 3,15 3,15 15
Beiqo Mineira OP 90 3,27 3,24 3,26 30
Souza Cruz OP 120 3,76 3,76 3,76 17
Dscs OP 90 2,40 2,40 2,40 15
Kcison*s FP 120 1,38 1,38 1,38 40
L. Americanas OP 90 3,81 3,81 3,8! 10
Mannesmann OP 120 2,82 2,82 2,82 24
Mesbla PP 30 1,23 1,23 1,23 30
N. América OP 60 0.93 0,93 0,93 35
Petrobrás ON 120 2.18 2.16 2,17 252
Petrobrás ON 60 2,09 2,08 2,09 138
Petrobrás PP 30 4,06 4,06 4,06 14
Petrobrás PP 90 4,24 4,22 4,23 30
Petrobrás PP 120 4,30 4,21 4,24 35
Pain PP 60 1,99 1,99 1,99 '.3
Samitri OP 180 5,34 5,34 5,34 12
Samitri OP 60 4,97 4,97 4,97 10
Vale Rio Doce PP 150 4,29 4,29 ¦ 4,29 20

D Mercado dc (XRTN
O mercado de Obrigações Reajustáveis do

Tesouro Nacional manteve-se ligeiramente afer»
cido, ontem, com poucos negócios. Houve muitas
operações dc financiamento para sexta e segunda-
feira. As taxas cie rentabilidade para sexta-feira
oscilaram entre 17,04 a 17,40% ao ano. Para se-

çjunda-feira os financiamestos variaram de 16,20
¦fl 16.80% de rentabilidade ao ano. Os papéis de
cinco anos estiveram rm oíeria.

A seguir as taxas médias de rentabilidade:

Prazos
30 clias
60 clias
90 clias

120 dias .
180 dias
360 dias

Taxas -io môs í°
1,42
1,45
1,48
1,50
1,53
1,55

Ci Mercado de repasses
O mercado dc letras ác cambio e certificado;

de depósitos bancários mcntevc-se bastante para-
do, ontem, com alguma procura por financiamen-
tos de curtíssimo prazo. As taxas de rentabilidade
dos capeis, dc um medo geral, apresentaram íortt
pie--ação, com negocies ovcr-ntght acima de
2.50% de rentabilidade ao mês.

A seguir as taxas médias de rentabilidade
dos principais papélSi

Praioi Renda (pensai (°o)

30 dias 1.80
60 dias ,85
90 dias 1.90

120 clias W „
180 dias 2.00/05
360 das 2,10/15

Obrigações
da Eletrobrás

O mercado de Obrigações da Eletrobrás cen-
tinuou pouco movimentado, ontem, com alguns
negocies envolvendo os títulos das séries que
nâo participaram do sorteio dc resgate. Muitos
operadores consideram bastante atrativos estes pa-
péis, quer pelo preco de mercado, quer pela
maior probabilidade de serem sorteados em con-
versão ou resgate, no, próximo ano.

Há, também, a expectativa de uma correção
rnoneíána acima das previsões do inicio do ãn?,
guando começaram a ser formadas as carteiras de
diversas instituições. Tais farores, aliados ao pa-
gamento dos resgates, durante esta semana nas
agências do BEG, pederá canalizar para as series
antig.« bom volume destes recursos, trazendo
maio* movimentação ao mercado.

? Mercado dc balcão
5ao P.aulo (Sucursal) - [is as cotações médias

de onlem fornecidas pela Adcval:

Empresa Comp'* Vend,

América Fabril 0,20 0,22
Socic Ccmcrcial PP c/d 0,34 0,36
Socic Comercial PP cx/d 0,29 0.30
Socic Comercial OP 0.30
Dominiun PP 0,58 0,62
Dominiun OP 0 60 0.63
Dominiun P/b 0,16 0,19

Depósitos a prazo fixo
Instituição 180 dias 360 dias
Aimoré 10 00 21,00
Bandeirantes 10,00 21,00
Bradesco 10,00 21,00
Brascan 10,00 21,00
City Bank 10.00 21,00
Crefisul 21.00
Cicc-f - 10.00 21,00
Dcnasn' 10,00 21,00
Econômico 9.95 21,00
Halles 10.00 21,00
Intercontinental '0.00 21 00
Rea! '0.00 21,00
Saíra 10,00 21,00
Sinal 10.00 21,00

D Letras dc câmbio
na emissão

Instituição

Aimoré
Bandeirantes
Batistclla
Brade* co
Cédula
Cibrafi
City Bani;
Creflnam
Crefisul
Coroa
Occif
Dccrcd-D.x
Denasa
Econômico
Fiança
Fínínvest
Fortaleza
Genera' Mclofs
Halles
Intercontinental
Independência
Martinelli
Metropolitano
Novo Mundo
Novo Rio
Real
Sinal
Safra
Umao Comerciai

10.45
10.45
10.90

10.45.
10,90
10,92
10,45
10,91
10,91
10,90
10.90
10.90
10,90
10,45
10,90
10.90
10.90
10.90
10,45
10.90
10,90
10,63
10,90
10.45
10,90
10.45
10,45
10.44
10.63

360 dias

22,00
22,00
23.00

22.00
23.00
23,00
22,00
23,00
23,00
23.00
23,00
23,00
23.00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
22.00
23.00
23,00
22.50
23.00
22,00
23.00
22.00
22,00
12/jO
22.00

??

Rendi
mensal

1.67

1,74

1.74
1,74

"Open-markei
cobre deficits
do Tesouro

O mercado aberto representa,
hoje*, o principal instrumento dc
politica monetária do Banco Cen-
trai, pois permite complementar os
deficits do Tesouro e oferece a fie-
xibilidade necessária para se regu-
lar o nivel de liquidez da economia,
além de se constituir, para as ins-
tituições que operam neste merca-
do, o refúgio seguro para a perda
cle recursos nos demais setores,
agindo como compensador de re-
coitas.

A declaração foi do gerente da
Divida Pública do Banco Central,
Sr. Carlos Brandão, ao encerrar o
Curso sobre Mercado Aberto, pro-
movido pelo Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros e várias entidades
de classe. O gerente da Gedip escla-
receu que os fatores que atualmen-
te afetam a liquidez são normais e
esta fase trará benefícios para to-
do o mercado.

Este ano a Gedip injetará no
mercado, cm juros de ORTN e des-
conto de LTN. CrS 2.8 bilhões. As
perspectivas para os próximos dois
anos, levando-se em conta um cres-
cimento médio do produto de 10%
no ano — segundo o gerente da Ge-
dip — são de um aumento acen-
mado na colocação dos títulos do
Tesouro, alargando o mercado fi-
nanceiro c beneficiando o.s interme-
diários financeiros. . *;;j

Com um saldo de títulos em
circulação de cerca dc CrS 38 bi-
lhões, representando 12% do Pro-
duto Interno Bruto, a dívida inter-
na brasileira cresceu mais de
1000% desde 1969, acrescentou Car-
los Brandão. Este número, porém,
é bastante pequeno comparado com
o dos Estados Unidos (40% do PIBt
o Inglaterra i8(K; do PIB).

MERCADO ABERTO

O mercado aberto dc Letras do
Tesouro Nacional abriu equilibra-
do. ontem, passando a vendedor no
decorrer do expediente. As taxas de
desconto dos papéis da faixa de 182
dias. cotados na abertura a 14,12*^.
foram se elevando até o fechamen-
to em torno dc 14.20, com pequeno
volume de negócios.

O mercado de trocas de reser-
vas federais, através de cheques do
Banco do Brasil, para cobertura
das perdas na compensação, este-
ve equilibrado, com grande volu-
me de negócios. As taxas declina-
ram de 15.60*"; na abertura para
8,40*7(1 dc rentabilidade ao ano no
fechamento, sendo a maior parte
dos negócios fechada cm torno de
l'J.00rr ao ano.

Esta ligeira folga das reservas
bancárias foi causada pelo resgate
dc CrS 800 milhões e pelo grande
volume de aplicações de clientes.
Entretanto, o sistema foi pressio-
nado peio pagamento do leilão, CrS
600 milhões, e pelo recolhimento de
tributos federais (IPI), que serão
compensados .sexta-feira na caixa
dos bancos comerciais.

Os financiamentos para aque-
le dia oscilaram de 19.80 a 14,40%
dc rentabilidade ao ano. Para se-
gunda-feira as taxas .situaram-se
entre 10,60 c 13.20r, dc rentabilida-
de ao ano. Os financiamentos repre-
sentaram a maior parte das opera-
cões. com predominância de apli-
cações de cinco a 36 dias de prazo,
por parte dos setores financeiro,
petrolífero, automobilístico, bebidas
c indústria dc borracha. O volume
do giro, incluindo cheques BB iCrS
494,6 milhões i'somou CrS 3 335.4
milhões, segundo amostragem for-
necida pela Andima.

A seguir as taxas médias anuais
de desconto:

1.74
1,74
1,74
1,74

1,74
1,74
1,74
1,74
1,67
1,70
1,74
1.74
1.74

1.67

VENCIMENTOS

21/11
26/11
05/12
12/12
12/12
26/12
02/01
09/01
16/01
23/01
3101
06/02
13/02

14,00
14,10
1-1.1-1
14,18
14,18
14,11
14,15
14,17
14,17
14,17
14,17
1-1.17
14,17

VENDA

9,00
11,95
12,42
13,85
13,87
13,80
13,80
13,95
13,96
13,96
13,96
13,98
13,90

V..

Políticos
analisam
algodão

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Juarez Bernardes
iMDB-GOi endossou ontem
a iniciativa dos Senadores
Dinarte Mariz, Wilson Gon-
çalves e Waldemar Alcanta-
ra para a criação de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito visando a deter-
minar e resolver os proble-
mas ligados à cotonicultu-
ra.

O assunto foi abordado
ontem na Câmara pelos
Deputados Cardoso de Al-
meida iArena-SPi e Mar-
condes Gadelha iMDB-PEi
•-- ambos preocupados com
as dificuldades que vem en-
contrando os cotonicultores
do Nordeste devido à reten-
ção das exportações de al-
godáo pela Cacex.

O presidente nacional da
Arena, Senador Petrônio
Portela, informou que foi
procurado pelo Senador Di-
narte Mariz íArena-RN),
que lhe consultou sobre a
possibilidade de ser criada
no Senado Comissão Par-
lamentar de Inquérito para
investigar a.s causas da
flutuação dos preços dc al-
godão no pais, com o que
nào concordou.

Mostrei ao Senador Di-
narte — disse o presidente
arenista — a inadequação
do instrumento da CPI. pa-
ra obter-se uma conclusão
eficaz, com celebridade. Es-
tamos em final do ano lc-
gislativo c teríamos de per-
correr um ritual demorado
para instituir a comissão,' com o que sc frustrariam
os interesses da economia
nordestina. O Sr. Dinarte
Mariz desistiu da idéia, pois

- tem outros meios, no cam-
po administrativo, p a r a
chegar aos resultados que
pretende.

Docas vai
incorporar
Sepetiba

A o inaugurar melhora-
mentos nas instalações do
Porto do Rio, o Ministro
Mário Andreazzâ revelou
ontem que o futuro terml-
nal marítimo dc Sepetiba
será incorporado à Compa-
nhia Docas da Guanabara
e que o Governo federal vai
colaborar com o Governo
do Estado nos investimen-
tor necessários à sua im-
plantação.

O Ministro dos Transpor-
tes declarou também que
sua administração náo esta-
be.cce escalas de priorida-
des para diferentes meios
viários "enganando-Se os
que julgam que nós temos
dado mais ênfase às rodo-
vias cm detrimento das
ferrovias". Para cle. cada
i*ipo tem sua importância
especifica c seu papel des-
tacado no sistema de trans-
ptirtes.
MAIS ENERGIA

Acompanhado do diretor
do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navega-
veis, Comandante ZavcnBo-
ghossian, do presidente da
Companhia Docas da Gua-
nabara — ex-Administração
do Porto do Rio de Janeiro

Almirante Silveira Lobo,
o'Ministro Mário Andreazzâ
percorreu durante parte da
manhã várias dependências
do Porto.

Entre as melhorias, foi
destacada a importância da
nova subestação central
distribuidora cie tensão de
25 mil volts, que opera com
quatro subestação rebaixa-
doras. isso porque a Compa-
nhia Docas da Guanabara
vinha operando com unia
rede elétrica instalada há
01 anos e a chegada dc 46
novos guindastes elétricos
acentuou a necessidade dc
seu redimensionamento.

No frigorífico das Docas,
o Ministro acionou o co-
mando da refrigeração das
câmaras, cujo número pas-
sou para 16, com o acresci-
mo dc mats um pavimento.
As obras de expansão au-
mentaram a capacidade do
frigorífico de 430 mil para
6G0~ mil volumes de 25 qui-
los, numa área total de 30
mil metros quadrados.

Outro melhoramento
inaugurado foi a ponte ro-
doviária sobre o canal do
Mangue, ligando o cais da
Gamboa às áreas internas
do Porto ao lado das duas
pontes ferroviárias já exis-
tentes.

Carne importada deve concorrer
em preços com mercado interno

COTAÇÕES DO BOI EM PE
(MIKCADO DE CHICAGO)
Centavos de dólar p/ libra peso
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No gráfico, as cotações da carne no principal mercado importa-
dor mundial. Recentemente a cotação baixou a 38 cents de
dólar por libra-peso' (453 gramas) compensando importar

Novas alternativas são examinadas
No estudo geral sobre os diversos

tipos de carnes que o Governo vem
elaborando, estão sendo analisadas as
possibilidades de importação de fran-
go, peru, banha de porco e miúdos.
Segundo técnicos do setor governa-
mental, o levantamento das necessi-
dades "é amplo e genério".

O Conselho de Politica Aduanei-
ra tCPA) dentro deste esquema mon-
tado para melhorar o abastecimento
de carnes, poderá isentar da aliquo-
ta o imposto de importação (que c de
37cfi para as carnes ae ovelha. A
importação será facilitada para que
os mercados do Rio Grande do Sul c
de Santa Catarina possam ser abas-
tecidos pelo produto.

CONSUMO

A carne de ovelha, que devera
ser importada basicamente da Ar-
gentina c do Uruguai, será distribui-
da nos mercados do Rio Grande do
Su! e dc Santa Catarina, onde o con-
sumo do produto é equivalente a um
quarto dc 100 quilos dc carne bovina.

O Rio e São Paulo não deverão rc-
ceber qualquer quantidade dc carne
de ovelha, já que seu consumo nes-
tes Estados é inexpressivo.

Quanto ao imposto de importa-
cão de carnes bovinas, a isenção to-
tal da alíquota vigora desde 1970 c,
segundo recente resolução do Minis-
tro da Fazenda, Sr. Delfim Neto. dc-
verá se estender até setembro de 
1974.

Segundo dados oficiais, a impor-
lação de carnes e miúdos comestíveis
no Brasil tem apresentado o seguinte
comportamento, nos tres úlitmos
anos:

Valor
Ano Toneladas (cm dólares

1 mil Cl?)

1971 6796
1972 1 160
1973 iate set.» 497

338
318

4 390

As 497 toneladas importadas cm
1973 até agora eqüivalem, em mais
dc 90% a miúdos, principalmcnto fi-
gado. c baby bcej.

Procura de papel cresce 25 o
O presidente da Associação Pau-

lista de Fabricantes de Papel e Celu-
lose, Sr. Horácio Cherkassky. afirmou
que "na próxima década a demanda
mundial de papel crescerá cm 250% e
a madeira .serrada em 45Tí. Esse pa-
norama abre ao Brasil perspectivas
de tornar-se um dos maiores fornece-
dores mundiais de produtos florestais."

No pronunciamento feito durante
o Seminário Empresarial do Paraná
que se realiza em Curitiba, o lider cm-
presarial destacou que essa situação
favorável às exportações brasileiras
exige "em contrapartida, a ampliação
do programa de incentivos ao reflo-

restamento. Intensificação da pesqui-
sa tecnológica e melhores condições
de financiamento às compras de equl-
pamentos."
ESCASSEZ

— Sc, por um lado, a escassez
mundial de matérias-primas abre -
ressaltou — perspectivas ao Brasil, a
conjuntura tem se refletido no merca-
do interno que também aumentou sua
demanda. A falta dc papel interna re-
sulta dc fatores como o aumento dos
preços internacionais que fez empre-
sas editoras passarem a comprar mais
no mercado nacional."

Dentro de 10 ou 15 dias,
as primeiras remessas de
carne bovina resinada que
estão sendo importadas de-
verão chegar aos mercados
do Rio e de São Paulo. No
total, calcula-se em cerca
de 5 mil toneladas a quanti-
dade comprada para forçar
uma queda de preços da
carne no mercado interno.

Outras medidas de pro-
fund"' -.de para resolver os
problemas de abastecimen-
to de carnes, em geral,
serão adotadas na próxima
reunião do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN). O
Ministro da Fazenda, Sr.
Delfim Neto, manterá en-
contro na segunda-feira
com o Ministro da Agricul-
tura, Sr. José de Moura Ca-
valcanti, antes de despa-
char com o Presidente Mé-
dici. Ontem, o Ministro Del-
fim manteve contatos com
o superintendente da Su-
nab, General Glauco Carva-
lho.

As negociações dc impor-
tação estão sendo feitas pe-
lo próprio Governo que de-
verá revender o produto
por CrS 5/CrS 6. o quilo do
traseiro, a nivel de atacado.
Para o consumidor, cal-
culasc que as carnes de pri-
meira (chã, patinho e la-
garto' sejam vendidas a
CrS 7, cm média ___ que as
carnes especiais (alcatra,
filé sem osso e mignon), a
CrS 12, o quilo, em média.

QUEDA DE OFERTA
Brasilia (Sucursal i — Os

técnicos do Governo que
analisaram a possibilidade
de importação de carne bo-
vina acreditam que a medi-
da possa eliminar a especu-
lação cle preços c uma dimi-
nuição violenta da oferta
de carne., sem prejudicar os
interesses da pecuária na-
cional.

O s técnicos consideram
que, nos próximos três anos,
deverá ocorrer problemas
no abastecimento de carne
em razão da retenção dc fé-
incas para o abate.

FORMULÁRIOS
O Ministério da Fazenda

informou que os formula-
rios para preenchimento do
movimento comercial de to-
das a.s pessoas físicas e ju-
r i d i c a s que invemarem,
criarem, abaterem ou co-
mercializarem gado bovino
estarão à disposição dos
pecuaristas a partir do dia
29 deste mês nos 750 postos
e agências da Secretaria de
Receita Fetíraral.

O.s formulários, segundo
portaria assinada pelo Mi-
nistro Delfim Neto. deverão
ser entregues até o dia 19
cle novembro sob pena de
lançamento cio Imposto de
Renda ex-officio, além das
penalidades previstas na le-
gi.slaçáo para casos de so-
negação fiscal (multa ie
150% e corte de crédito nos
bancos oficiais e privados i.

Leia editorial
"Crise da Carne'

Mercadorias
Rio

Cotdçòcs dos principais produtos agrícolas
no mercado atacadista do Rio, ontem, segundo
dados fornecidos pelo SIMA (Serviço dc Inlor.
msção da Mercado Agricolfl]:

ARROZ tS.uo 60 kcj)

Amarelão Cxtra Goiás «38.00/1*0,00
Amarelão Esp. Su. .Catarina 120,00/125,00
Agulha Especial do Sul .... 115,00/116,00
J04 Especial do Sul 110,00/112,00
Blue Rose Especial 108,00/110,00

FEIJÃO (Saco 60 la)

Preto Co,™, M0.00
Preto policio 300.00
Ubcrabinha 350'00

FARINHA DE MANDIOCA (Saco 50 kg)

p,na 35,00/ 38.00

MIIH0 (Saco 60 kg)

Amalelo mesclado *'0'00

BATATA (Saco 60 kg)

li., e.„ecial 102.00/120,00
&mUmP«pU, í^ o0'00Coniun mista 55,00 60,00

CEBOLA (p/kg)
Pera oauüsta O''0'' '-C0
PS,.' eP,pa,mV '.10/ 1,30

ALHO (Caixa 10 kg)

Espínhol roxo 60.00/ 62,00

BANHA

Caixa 30 kg 145,00/147,00

OVOS (Caixa 30 dúiias)

Exir. '0'00
Grande' ",00
Médio 84.C0

AVES ABATIDAS (p/kg)

Frango *--•«•' *'B0

TOMATE (Caixa 25/27 kg)

F»t,j 40,00/ 50,00
Especial''.'.'.'.'.'.' 30,00/ 40,00

São Paulo
Sáo Paulo (Sucursal! - ARROZ - Tipos

especiais - Mercado calmo. De grãos longos
- Amarelão dos Estados centrais CrS 115,00/

118,00, amarelão Santa Catarina, Cr$ 104,00,
106,00, alfinete do Estado do Rio CrJ 92,00

94,00 e amarelão do Sul CrS 101,00/103,00.
E EA **405" do Sul CrS 100.00- 102.00 c "404"

do 5ul Cr} 95,00/97,00 e de grãos curtos -

Cateto do Sul CrS 90,00/94,00, por saco de
oO qui ios. Cou-çóes inalteradas.

OUEBRADOS DE ARROZ - Tipos especiais
Mercado calmo. 3. 4 de arroz C/S 60.00/

62 00 1/2 de arroz CrS 45,00/47.00, quirera

d.- arro: OS 35,00/37,00 e caniicão do Sul
CrS 65,00/68,00, por saco de 60 quilos. Cota-

ções inalteradas, . .
FEIJÃO (Saíra das águas) - Tipos especiais

Marcado frouxo. Bico de ouro CrS 160,00/170,00,
chumbir.ho CrS 160,00 170,00, jato CrS 170,00/
180 CO opaquinho CrS 160,00 170,00, ros.nha
Crs' 160.00/170,00 e roxlnho CrS 240,00/250.00,
por saco de 60 quilos. Cotações inalteradas.

SOJA - Mercado frouxo. - Industrial CrS
75,00/73,00, por saco de 60 quilos. Cotações
inalterada:;. ,

MILHO - Mercado frouxa - Amarelo se-
midouro CrS 37.00 38,00 e amarelão mole CrS
36.CO/37,00, por saco de 60 quilos. Cotações
insller-ídas.

BATATA — Mercado calmo - usa especial
CrS 110.00/120,00, dc prinidra CrS 70,00/80,00
e de segunda CrS 40,00/50.00. Comum espe-
ciai CrS 80,00/90,00, de primeira CrS 60,00/
70 00 e cle segunda CrS 30,00 40,00, por caso
de' 60 quilos. Alta de CrS 10.00 por volume.

CEBOLA - Mercado frouxo — Do Estado

pera CrS 30,0040,00, por saco de 45 quilos.
Cotações inalteradas.

BANHA - Mercado lirme - Caixa com 30

pacotes de 1 quilo Cr$ 145.00/14B.00 e com

15 latas de 2 quilos CrS 150,00/153,00 por
caixa. Cotações inalteradas.

AMENDOIM - Mercado firme -- Em casca
rsp-cial CrS 51,00/53.00, por saco de 25 quilos.
Descascado, catado CrS 3,70,3,80, por qudo.
Cotações inalteradas.

ALHO - Mercado (rouxo -- Espanhol cri

5,40-5,50 e mexicano CrS 4,80/5,00 por quilo.
FARINHA DE MANDIOCA - Mercado f •

me - Do Estado, extra, crua CrS 0,75/0,76 t

comum crua, Cr$ 0.68/0,70 por quilo.

Belo Horizonte
Belo Horiiontn (Sucursal) - Cotações r. ei.

loques (sacas dc 60 kg) dos principais produ-
to< no mercado atacadista desta capital, segun-
do o Serviço de Informação do Mercado Agri-

cola c Cia. dc Armazéns e Silos dí Mir.as Oe-

ESTOQUES
(Casemg)

MIN. MAX.PRODUTOS
(Marcado)
ARROZ
Agulha do Sul

(Estável)
Amarelão extra

(Estável)
BATATA

ífraço)
FEIJÃO
Enxofre jalo

(fraco)
Preto comum

(ausente)
MILHO
Amarelo/amarei.nho

(Estável)

Mercado externo
Chicago (AP-JB) - Preços futuros no fe-

cha men to da Bolsa dc Mercadorias dc Chicago:
TRIGO (centavos dc dólar por huihil)
DEZ - 484 1 2B alta de 20
1974
MAR - 451 449 alta de 19 1/2 a 17 I 2
MAI - 416/417 alta de 18 1/2 a 19 1/2
JUL - 349/348 alta de 4 1/2 « 3 1,2
SET - 347 alta de 4
MILHO íc*ntavos de dólar por buihel)

120,00 130.00

354 mil 120,00 140,00

110,00 120,00

50 mil 160.00 180,00

1 397 mil 40,00 40.00

DEZ - 255 3/4 - 256 1 2 aha de 2 1 4 « 3
'974 , „ ,,, , ,,,
MAR - 259,260 alia de 2 3/4 a 3 3,4

MAI 261 1/2 262 alta de 2 3/4 ,] 1/4

JUL ¦ 262/263 1/2 alta dc 2 a 3 1/2

SET - 256
DEZ - 229 3 4 baixa de 2
1975
MAR - 223 baixa de 2
SOJA (centavos de dólar por buslul.
NOV - 549/551 baixa de 8 a 6
1974
JAN - 546 1.2 - 545 baixa de 3 a 4 1 2

MAR - 549,549 1/2 baixa dc 11/2 « '

MAI - 549 1/2 - 549 baixa de 2 1/2 « 3

JUL - 554/551 aita de 2 a baixa cie I

AGO - 550 alta dc 4
SET - 542
NOV • 533 alta cle 2

Café
Nov, lorqu, (AP-JB) - O café a termo esir.v»

em baixa ontem devido ao aumento nas liqui.

düções. , .
A procura de verde pe'os torretadores toi

fraefl.
O café Sanlos, conirato numero auatro. pa

rn entrega imediata, no cais, fechou a 70 no-

Ó café a termo fechou entre 125 e 200 em
baixa.

Novembro Z62.90
Dezembro  64,2005
Marco 66.70-60
Maio ......... Z67.70
Julho Z68.65
Setembro 269,55

Z - Ofcria.

Açúcar
Nova Iorque (AP-JB) - O açúcar norte-

-a m*; ri cano « termo, contrato número 10, fechou
entre icm alteração e três em baixa.

Marco 11,27
Julho S 11.55

O açúcar não refinado para entrega imedia-
ta fechou a 11.07.

Foram vendidos seis contrato:..
Açúcar mundial, contrato número H, fechou

entre 8 a 11 cm baixa.
Março 11,09-11
Maio 9-6065
Julho 9.07-08
Setembro 8-6'
Outubro - M3
Março . . 7,97

Foram vendidos 2 393 contratos.
S - Nominal l - Oferta.

Cacau
Nova lorqua (AP-JBI - Os contratos a ler-

mo do cacau fecharam em ba>xa de 160 a 2C0.
Foram vendidos I 950 contratos.

Dezembro 5'.é5
Março " 5*2.15
Maio 49.45
Julho «.45
Setembro 47,60
Dezembro -15,55
Março "4.65

Acer* peta entrega imediata 75 nommat.
5 — Nominal.
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VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
NA BOLSA DO RIO DE JANEIRO
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O mercado do Rio mostrou recuperação constante, ontem, a partir de 11 horas. O IBV médio
fixou-se em 1898.1 (mais 0,3%), enquanto o de fechamento esteve em alta de 1,2",

Belgo se destaca em
mercado mais firme
Com quase 1 milhão de títulos movimen-

lados, segunda colocada na relação de maiores
volumes em cruzeiros, Belgo-Mineira OP —
que voltou a ser negociada acima de CrS 3,00

foi o maior destaque de ontem no mercado
de ações da Bolsa do Rio.

Mais do que por isto, o papel se salientou
por uma curiosa — na opinião de alguns ope-
radores — transação com 300 mil títulos, ao
preço de Cr$ 3,05. Acontece que — segundo in-
formações de alguns deles — havia, no mo-
mento da operação, disposições de compra a
CrS 3.10 e CrS 3,12. O negócio, entretanto, foi
fechado repentinamente, a um preço mais re-
duzido.

Não houve, além disto, qualquer aconteci-
mento mais importante durante o pregão, a
não ser a própria recuperação gradativa dos
negócios, que acabaram fechando bem mais
procurados e indicando a possibilidade de que
desenvolvam, nos próximos dias, uma linha de
melhoria já previsível a partir das ordens de
compra em poder dos operadores.

Mesmo assim, o mercado continua a ser
dirigido pelos compradores, que forçam as,
suas posições junto aos vendedores.

Outra característica do pregão de ontem
foi uma sensível redução nas ordens de venda

principalmente dos papéis mais importai.-
tes — vindas de São Paulo. Sem dúvida — se-
gundo os técnicos — isto também contribuiu
para a recuperação dos negócios, que se viram
menos pressionados por um excesso de vendas
em determinados títulos.

As perspectivas para o pregão de amanhã,
contudo, não são das melhores, não pelo de-
senvolvimento dos negócios em si, mas sim
pelo elevado número de investidores que, cer-
tamente, estenderão o feriado até o final da
semana, não emitindo ordens para transações.

Os umiieros do pregão
O mercado de ações da Bolsa do Rio,

apresentou-se ontem em alta, tendo o Índice
BV se lixado na média de 1 898,1 pontos, com
valorização de 0,3 '•¦ em relação ao dia ante-
rior (1 891,7). No fechamento o IBV situou-se
em 1919,9, acusando elevação de 1,2.. sobre
a média do dia.

Das 39 ações componentes do índice, 13
subiram, 11 caíram, 13 permaneceram está-
veis, uma não foi negociada (Petrobrás p/n)
e uma não teve cotação no dia anterior: M.
Júnior p p. Os negócios foram inferiores aos
do pregão anterior, totalizando 7 398 717 titu-
los (— 20,56', ), no valor de CrS 20 668 942,31
(— 5,607 ). IPBVde 13 horas: 98,6 ( + 0,7%).

No mercado à vista foram transacionadas
6 320 117 ações, no valor de CrS 17 075 658,31,
representando 85,42', do total em títulos e
82,62', do total em dinheiro.
Variação para mais Variação para menos

(%) ca)
Sid. Hime o p. . 4,44 Casas da Banha

Fundos de investimento
Instituição Dala Cot) ult. distr. Valor

CS mil

Brahma o/p o/p e/d. e/b. . 4,03
div 2,45 Met. Barb. o/p . . 2,67

Sid. Hime p. p . . 2,04 Bco. Nord. p/p . . 2,55
Samitri o p .... 1,51 Mannesm. o p 1,50
Belgo-Min. o. p. 1,33 B. Brasil p/p

ex d cb. . . . 1,14

No mercado a termo foram negociadas
1 078 600 ações, no valor de CrS 3 593 294,00,
representando 14,58', do total em titulos e
17,38', do total em dinheiro. Em relação às
operações à vista, os percentuais foram, res-
pectivamente, de 17,07 e 21,04%.

Os papéis mais negociados à vista íoram:
Banco do Brasil p/p exe (CrS 4 123 mil);
Belgo-Mineira o/p (CrS 2 893 mil); Vale do
Rio Doce p/p ex. (CrS 1471 mil); Petrobrás
o/n (CrS 1 259 mil); e Petrobrás p/p ex. (Cr$
943 mil).

Média SN
14/11 73 13 11 73 8/11/73 16/10/73 Nov. 72

45 379 45 169 47 090 46 330 43 460

AtFA 13-11
AMERICA DO SUL 13-11
APLIK 12-11
APLIIEC 9-11
ÁUREA 12-11
AUX1I..AR 12-11
aya;oré 13-11
ANDRADE ARNAUD .... 5-11
ANTUNES MACIEL 13-11
ALTEROSA 611

BBI BRADESCO 13-11
BCN 13-11
BAHIA 13-11
BALUARTE 12-11
BAMERINDUS 13-11
3ANCIAL 12-11
BANDEIRANTES BBC 12-11
BANORTE . ....... 13-11
BANSULVEST 9-11
BARROS JORDÃO 30-10
BMG 13-11
BAÚ 12-11
oESC 9-11
BOSTON 12-11
BOZANO 13-11
BRASIL 13-11
BANMÉRCIO 2910
BRACINVEST 14-11
BRANT RIBEIRO ...... 12-11

CABRAL MENESES 12-11
CARAVELO 13-11
CITY BANK U-ll
CONTINENTAL . . 12-11
CORBINIANO 9-11
CORRETA 12-11
CRED'BANCO 13-11
CREDTUM 13-11
C.EFINAN 13-11
-REFISUl (c«p.) 9-11
CREFISUL (gar.) 16-11
CRESCINCO 13-11

COND. CRESCINCO . . . 13-11
CÉDULA 9-11
T.EPELAJO 13-11
CODERJ 0-10
COtlBRA 13-11
DENASA 14-11
DENASA (MIM.) 14-11
DALE 13-11
DELAPIEVE 13-11
DESENBANCO '. 5-1 I
DINAMIZA 8-11
DELFIM ARAÚJO 13-11
t-ONOMICO 12-11
EMISSOR 12-11

FAIGON 12-11
FENICIA 9-11
UBENCO 9-11
FIDELIDADE . 31-10
FiDUCIAL 12-11
FINASA 13-11
FINLY 13-11
FIPA/P. APANHA 9-11
FIPA.1 ........ 12-11
¦JNCOESTE 9-11
FMA  13-11
FNO 13-11
FIMAN ... .... 13-11
GARANTIA 13-11
GODOY 12-11
HALLES 13-11
riASPA 12-11
HEMlbUl  13-11

ICI 12-11
IMPÉRIO 12-11
IND/APOLtO 9-11
IND/APOUO II a VII ... 13-11
'NDUSCRED 12-11
INVES1BANCO 13-11
'OCHPE 12-11
IPIRANGA 16-11
IFAÚ 12-11
INVtSIBOLSA 13-11
¦ a.. u..AS!LtlRO MU
LtROSA 12-11
LETRA 13-11
LIBRA 14-11
LUSO BRASILEIRO 13-11
MD 12-11
MAGLIANO 9-11
MLRCmNIIL 12-11
MíRKINVEST 12-11
Ml NAS 14-11
MONTEPIO 12-11
MULTINVESI 12-11
MAISONAVE 12-11
MM 12-11
MANTIQUEIRA 12-11
MASTER 10-10
MULTIPLIC 14-11

NBM 12-11
NACIONAL 12-11
NAÇÕES 12-11
NOVO MUNDO 8-11
OGC 9-11
O/.iEGA 13-11
PACKINVEST 12-11
PAULISTA 12-11
P. WILLEA\SENS ...... 13-11
PECÚNIA 12-11
PEBB 13-11
PROVAL 12-11
.-ROGRtSSO IJ-ll
REAL 9-11
XEAL PROGRAMADO 9-11
REAVAL 12-11
REGENIE 13-11

-PI fi-11
SR 1211
CABBÁ 14-11
SAFRA 12-11
SAMOVAL 12-11
SÃO PAULO-MINAS .... 12-11
SPM 12-11
SOriSA 31-10
SOUSA BARROS ...... 13-11
SOVAL 9-11
SUPUCV 12-11
SUL BRASIL 13-11
SPINELLI ......... 9-11

TAMOIO 13-11
Til.lO 12-11
UNIÃO 13-11
UNISTAR 13-11
UNIVEST ' 13-11
ÜMUARAMA 13-1 I
VILA RICA 12-11
VICENTE MATHEUS 12-11
V/ALPIRES 12-11

1,12 10 468
1 51 jun. 0,05 13 045
0,76 iun. 0,02 2 297
1.01 12 828
0.71 2 039
0,63 5 870
8,42 25 092
0,60 920
0,95 734
0,81 990

1,62 iun. 0,05 103 196
2.21 iun. 0,02 23 303
0,48 2 103
0,70 657
2,81 45 405
1,04 iun. 0.04 6 324
0,41 15 686
0,41 dez. 0,07 15 4-'6
1.62 iun. 0,03 29 913
0,98 2 590
1,11 23 sro
0,67 dez. 0,07 781
0,58 jan. 0,04 , 4 730
0,85 15 263
2,96 72 881
0,97 out. 0,06 25 033
0.96 iun. 0,03 5 922
0,94 jun. 0,02 3 4-6
0,80 2 045

0,69 662
I 24 ou'. 0.06 26 534
0,89 79 656
0,41 dez. 0,03 923
1.06 1 722
0,75 304
0,46 3 420
1,44 dez. 0.04 10 042

17,72 iun. 0,80 5 293
1.01 20 271

62 55 iun. 1,61 29 188
2.02 sei. 0,07 432 161

1.32 iun. 0,02 200 010
0,60 715
0,57 4 297
0,90 1 758
1,25 1 784
0,84 12 546
1,84 I 636
0,42 393
1,74 iul. 0,09 6 428
1,38 1 599
0,64 36 374
1,02 iun. 0.12 2 433
0,94 4 485
1,21 iun. 0,03 15 399

0.68 jan. 0,04 12 135
0,51 dez. 0,001 839
0,82 dez. 0,53 594
0,93 dez. 0,07 3 582
1,87 sct. 0,02 42 375
1,74 dez. 0.10 53 591
1.53 19 6C2
I.6B I 895
0,76 cul. 0,03 2 304
0,57 II 300
0,53 oul. 0,004 3 837
0,10 oul. 0.001 2 048
1,04 2 027
0,78 764
1,00 5 015
0.69 sei. 0,01 140 003
0,28 dez. 0,15 662
0,74 602

5.30 13 645
0,55 2 034
0 63 dez. 0,56 2 424
0.73 dez. 0,25 12 327
0,80 set. 0,16 516
1,80 jun. 0,10 87 471
0,40 I 147

0,444 dez. 0,02 21 558
0,92 jun. 0,02 265 969
1.17 363
0,70 iun. 0,05 26 195
1.04 dez. 0,01 957
0,48 259
0,47 sei. 0 01 I 194
2,19 jul. 0,04 31
1,11 276
0,70 thi. 0,02 15 215
0,69 15 110
0,84 969
1,78 29 426
0,97 jun. 0,04 27 866
1,52 II 340
0,98 iun. 0,50 9 e37
0,99 12 673
0,36 879
0,53 851
0,95 1 7S6

0,85 I 041
1.05 4 054
1.33 2 963
0,52 2 935
1.14 2 932
0,18 910
0,84 2 102
0,64 1 218
1.15 5 883
C.?2 dez. 0.13 734
0,82 set. 0,06 I 741
0.76 abr. 0,007 I 587
ü.63 3 264
2.31 99 938
2.16 1 650
2.07 11 022
0,49 I 491

0.93 iun. 0,03 26 613
1.14 | 158
1.18 10 615
1.31 32 425
0,85 1 060
1,57 abr. 0,02 21 105
0 34 2 913
1,20 3 263
0,96 792
0,67 jul. 0,05 1 370
3.32 9 820
0,92 jun. 0,03 5 651
0,69 jan. 0,04 I 172

0,66 jul. 0,05 5 571
1,18 769
1,02 7 070
38,e3 I 220
1,65 jun. 0,10 344 680
0,32 1 335
0,64 3 899
0 91 995
0,90 1 365

^P
_(^V. Sistema Financeiro Financilar

ia. 151 - 5° And - Tel: _*_4-'J3l7

Financilar Banco
de Investimento S. A.
está associado ao
The Bank of Tokyo.

Aproveite para resolver todos os
seus problemas de financiamento e

investimentos.

¦ ¦
LETRAS OE CÂMBIO IPIRANGA
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ipiranga S.A.

Rim _d Quitanda 85/87 Tel 244-7955

HOJE FUNDO IPIRANGA DE INCENTIVOS FISCAIS 2,41 FUNDO IPIRANGA DE VALORIZAÇÃO 0,444

Bolsa do Rio de Janeiro

OPERAÇÕES A VISTA

T I T U l O S
Quant. Abt.

Ac.slia - A.os E..3. lia o/p 132 250 1,23
Aries üráf. U011135 Sousa o/p 21'CCO 0,81
/-.•:._!_ ijitii. O-iii.s ;>ou_a p/p W 0.0 U,o3
An.-iiica r-ui. Ind. o/p 3 2C0 1,52
Aps.o - fcrcci. Aços o.p 3_i COO 1./0
Liimmo ,-,n..u a. A, c/p I COO 0,50
/¦•.no 5. A. Ind. e Com. p/p 1 CCO 1,58
A-h Alu.n.nij -. A. p/p 16CCO. 0,38

.Prog. Ind. Brasil S. A. o/p 2 562 0,97
r.uy.' Ino. Dtasii ò. À. p/p 3*1 000 0,08
t.a_u. cia ú_i.n_ C. I. o/p 3 CCO ü,95
barbará o/p 1-..3 050 1,48
dcc, Minazunia S< A. o/n 6 3Ó0 0,81
-i.nco üj _:õ-.il ... A, _/n 112 533 5,20
Banco do brasil S. A. p/p 43a 100 9,50
bco. Boavi.ia ò. A. o/n 1 000 2,60
Bco. Crcnsui dc ln^. p, p 47 OCO 2,05
bco. Crc. territorial p/n 8 45Q 1,01
bco. t_t. oa Bih.o S. A. p/n 9916 1,10

i bcc. tsi. cia Guanabara o/n 5 342 í,i2
Sid. belgo-Mincira o, p 9-2-61 3,01
Bco. Esl. de òao P-uio o/n 9 335 1,30
bco. Esl. dc São Püuio fj/p 8 264 1,40
Banco Hallec b. A. o/n 3 9C0 0,60
banco Halles S. A. p/p £0 CCO 0,63
bco. Halles Invest, o/n 11865 1,40
Bco. Halles Invcsi. p/n 27 367 1,37
Bco. Invest. do Bròsil o/n 1 000 2,35
Bco. Invest. do Bresil p/n 1000 2,39
Bco. Minas Gerais S. A, p/p 35 CCO 0,70
Bco. Nordeste do Brasil o/n 37 9J3 1,60
Bco. Nordeste do brasii p/p 20 COO 1,92
Bco. Brás. de Dcsconios p/n 3 700 i,55
Cia. Corvei. Brahma o/p 17 574 ',.65
Cia. Cervcj. Brahma p/p 77 600 1,90

Cimento Caué S. A-, p/p 3 CCO 0,89
Brás. Energia Elétrica o/p 33 125 0,84
Cia. Brás. de Roupas o/p 1 OCO 1,02
Cia. Brás. dc Roupas p/p 2 250 1,02
Centrais Elétricas S. Paulo p/p 20 CCO 0,71
Cia. Indus. Amazonense p/e 2 OCO 0,40
Casa José Silva Conf. o/p 80 CCO 0,90
Cemig - C. Elt. M. Gerais p/p 106 800 0,81
Sousa Cruz Ind. Com. o/p 134 655 3,40
Cia. Sid. Nacional S. A. p/p 17 CCO 1,65
Cia. Tel. Brasileira o/n 34 933 0,36
Cia. Tel, Brasileira p/n 4 935 0,65
Oatamcc - Eng. Sist. P. D. p/p 10 000 0,67
Dinamo - Café Solúvel o/p 3 CCO 0,50
Dona Isabel antigas p/p 6 500 0,39
Dona Isabel emissão 71 p/p 3 CCO 0,30
Dccas dc Sanros nov, o/p 7 CCO 2,10
Docas de San.os ant\ o/p 212 092 2^25
Ducal Roupas S. A. o/p l CCO 0^90
Ducal Roupas S. A. p/p 12 3C0 1,00
Equipo p/e | 0C0 0,55
Encsson o/p 4 6C0 3,45
Ferbasa p/e 1 CCO 0,70
Cia. Ferro Brasileiro o/p 11 CCO i,35
Fertísul - Feri. do Sul o/p 13 CCO CÍ85
Ferlisul - Feri. do Sul p/p 5 OCO 1,35
Força e Lur Catag. Le p/p 11 COO l,C0
Ford do Brasil S.A. o/p 10 OOO 2,40
Gemes de Alm. Fernandes o/e 9 OCO 1,78
Met. Gerdau S. A. p/p 23 CCO 1,88
Halles Financeira p/n 4 OCO 1,10
Hércules - Fab. Talher p/p 3 CCO 1,25
Hslles São Paulo Adm. p/p 12CC0 1,15
Cia. Docas Imbituba o/p 1 CCO 0,33
Fiaç. Tecei - S. José p/p 20 CO 2,35
Kelson's - Ind. c Com. p/p 154500 1,25
Kibon — Ind. Alimcnt. o/p I500O 051
Light o/p 16 000 1,03
Lojas Americanas S.A. a/p 100OCO 3,60
Lojas Americanas S.A. o/p 5 000 2,61
Lanari o/e 1000 0,52
Loias Brás. Preços o/p 4 597 0,78
Edit. Guias LTB S.A. o/p 39 000 1,52
Cia. Melrop. de Aços o/e 2 000 0,30

Cia. Metrop. de Aços p/e 2 000 0,40
Madequimica p/p 28 000.. 0,7/
Ref. Pet. Manguinhos p/p 17 COO 1,12
Cia. Sid. Mannesmann o/p 31908 2,60
Marcovan o/p 1 OOO 0,/3
Mnrcovan p/p 2 OCO 0,65
Conslr. Mendes Júnior p/p 10 000 2,10
Mesbla S.A. o/p 35 CCO 1,10
Mesbla S.A. p/p ICá 1C0 1,19
Moinho Flum. Ind. Ger. o/p 43 080 1,15
Metalon Ind. Reun. S.A. o/p 129000 0,75
Mundial An. e Couros p/p 18000 1,38
Cia. Nac. Tec. Nova América o/p 51 538 0,90
Pafisa p/c 38 000 0,44
Sid. Paíns p/p 61 6C0 1,85
Cimento Paraiso S.A. o/p 94 750 0,47
Pelr. Brás. Petrobrás o/n 631920 1,98
Pelr, Brás, Petrobrás p/p 240 OCO 3,90
Paulista Força e Luz o/p 25 543 1,24
Brás. Pet. Ipiranga o/p 3 CCO 0,/5
Brás. Pcl. Ipiranga p/p 78 000 0,98
Brás. Pet. Ipiranga p/p I OCO 0,93
Pelrominai - Pet. M. Gerais p/p ... I COO 0.74
Sid. Rio-Grandense S. . p/p 62 CCO 2.45
Fiaç. Tecei. Dcna Rosa o.p 3 CCO 0,20
Rossi Servix Engon. o.p 4 000 1,28
RM. Expl. Pet. União p/p 33 200 1,45
Sulaniérica Ter. Mar. o. n 13 000 1,50
Samilri - Min. da Trind. o/p 46 OCO 4,60
Sul Am. C. Nac. Seg. dc Vida o/n ... 29 000 2,50
Superei.-.sbrás - Di.t. de Gás o/p 2 000 0,80
Cia. Siderúrgica Hime o'p 12 000 0,93
Cia. Siderúrgica Hime p/p 100 OCO 0,97
Sondotecnica o/p 2 OCO l.CO
Sondotecnica p/p 68 250 1,40
Springer Rcfrig o/p 42 OCO 1,20
Springer Refrig. p/p I 4B0 1,16
C. Indi. Agr. S. Cccilia o/p 1 194 3,00
Tecnosolo Eng. Solos o/p 2 CCO 1,24
Tibrás p/e 23 OCO 0,49
União de Bancos p/p 45 OCO 0,89
Unipar - Un. Ind. Petrq. o/p 360,00
Unipar - Un. Ind. Petrq. o/e 35 000 0,90
Unipar - Un. Ind. Petrq. p/c 8 000 l.CO
Cia. Vale do Rio Doce p/p 373 594 3,90
Varig p/p 33 600 1,90
While Martins S. A. o/p 17 C00 2,40
White Martins S. A. o/p 11 C00 2,32
Zivi S.A. - Cutelaria p/p 13 COO 1,52

COTAÇÕES (CrS)

Fch.

1,20
0,80
0,83
1,63
1,65
0,50
1,58
0,40
1,00
0,68
0,95
1,3}
0,81
5,20
9,60
2,60
2,08
1,01
1,10
1,12
3,10
1,30
1,40
0,60
0,62
1,40
1,41
2.85
2,89
0,70
1,60
1,90
1,55
1,68
1,95

0,90
0,83
1,02
1,02
0,71
O,40
0,90
0,81
3,45
1,67
0,38
0,64
0,68
0,50
0,39
0,30
2,10
2,25
0,90
0,90
0,55
3,45
0,70
1,35
0,80
1,35
1,03
2,40
1,79
1,88
1,10
1,25
1,15

0,33
2,35
1,27
0,60
1,03
3,70
2,61
0,52
0,81
1,50
0,30

0,40
0,80
1,12
2.65
0,73
0,65
2,10
1,10
1,19
1,20
0,78
1,38
0,86
0,43
1,90

0,45
2,00
3,98
1,25
0,76
0,98
0.93
0,74
2.45
0,20
1,28
1,45
1,50
4,80
2,50
0.80
0,95
1,03
1,00
1,40
1,23
1.16
3,CO
1,24
0,49
0,90

360,00
0,90
1,00
4,00
1.80
2,40
2,32
1.52

Máx.
1,24
0,81
0,83
1,63
1,70
0,50
1,58
0,-10
1,00
0,63
0,95
1,50
0,8!
5,25
9,60
2,63
2,10
1,01
1,10
1,12
3,10
1,30
1,40
0,60
0,63
1,43
1,41
2.85
2,89
0,70
1,60
1,92
1,55
1,68
1,95

0,90
0,84
1,02
1,02
0,71
0,40
0,90
0,81
3,45
1,67
0,38
0,65
0,68
0,50
0,39
0,30
2,10
2,27
0,90
1,00
0.55
3,45
0,70
1.36
0,85
1,35
l,CO
2,40
1,79
i 88
1,13
1,25
1.15
0.33
2,35
1,27
0,61
1,03
3,70
2,61
0,52
0,81
1,52
0,30

0,40
0,BO
1,15
2,65
0,73
0,65
2,10
1,10
1,20
1,20
0,78
1,38
0,90
0,44
1,90
0,47
2,01
3,98
1,25
0,76
1,00
0,93
0,74
2,45
0,20
1,28
1,45
1,50
4,90
2,50
0,80
0,95
1,04
1,00
1,40
1,20
1,16
3,00
1,24
0,49
0,90

365,CO
0,90
1,00
4,00
1,90
2,40
2,32
1,52

Min.
1,20
0,80
0,83
1,52
1,65
0,-0
1,53
0,33
0,97
ü.68
0,95
1,45
0,81
5,15
9,35
2,60
2,05
1,01
1,10
1,12
2,99
1,30
1,40
0,60
0.60
1,40
1,37
2,85
2,89
0,70
1,59
1,90
1,55
1,65
1,90

0,89
0,83
1,02
1,02
0,71
0,40
0,90
0,80
3,37
1,65
0,36
0,64
0,67
0,50
0,3?
0.33
2, IO
2,2!
0,90
0,90
0,55
3,45
0,70
1,35
0,80
1,35
l.CO
2,40
1,78
1,88
1,10
1,25
1,1-
0,33
2.35
1,25
0,60
1,03
3,57
2,61
0,78
0,52
1,50
0,30

0,40
0,77
1,12
2,60
0,73
0,65
2,10
1,10
1,19
1,15
0,75
1,38
0,86
0,43
1,85
0,45
1,96
3,86
1,24
0,75
0,98
0,93
0,74
2.40
0.20
1,28
1,43
1.50
4,60
2,50
0,80
0,93
0 97
l.CO
1,38
1,20
175
3,03
1,24
0,49
0,39

36-3,00
0,90
l.CO
3,36
1,80
2.40
2,32
1,52

Méd
1,23
0,81
0,83
1,59
1,67
0,50
1,58
0,38
0,98
0,68
0,95
1,45
0,81
5,20
9,45
2,60
2,08
1,01
1,10
1,12
3,04
1,30
1,40
0,60
0,61
1,40
1,39
2,85
2,89
0,70
1,60
1,90
1,55
1,67
1,91

0,90
0,84
1,02
1,02.
0,71
0,40
0,90
0,80
3,41
1,65
0,33
0,65
0,67
0,50
0,39
0,30
2,10
2,25
0,90
0,96
0,55
3,45
0,70
1,35
0,85
1,35
1,C0
2,40
1,78
1,88
1,10
1,25
1,15
0,33
2,35
1,26
0,60
1,03
3,62
2,61
0,80
0.52
1,51
0,30

0,40
0,79
1,13
2,60
0,73
0,65
2,10
1,10
1,20
1,20
0,76
1,38
0,89
0,44
1,89
0,47
1,99
3,93
1.24
0.76
0,98
0,93
0.74
2,45
3.20
1,23
745
1,50
4,71
2,50
0.80
0.94
1,00
l.CO
i,40
1,20
1,16
3,CO
1,24
0,49
0,90

360X0
0,90
1,C0
3,94
i .69
2,40
2,32
1,52

% 5/
MerJ. ds

DU Ant.

Est.
5,80
3,48
1,92
Est.

4,i'7
1,28
Est.
Est.
1,44
4,03
2,67
Est.

0,56
1,1.

0,48

Est.
1,74
1,33
Esl.

1,60
2,19
1,46
0,69
Est.
Est.
Est.

2,55
3,33
2,45
0,53

1,12
Esl.
Est.
Est.

Esl.
Est.

0,29
Est.

5,56
3,i3

¦ 4,28
Est.
Esl.

1,35

3,99

Esl.
Est.
Esl.
Est.

1,10
3.30
Est.

1,77
10,-0

1,61

0,95
0,84

-26,88
Esl.

0,65
11,11

4,75
3,95
1,73
1,50

15,87
Est.

4,35
4,11
0,73
1,10
Est.
Est.

2,17
0,49
0,51
Esl.

Est.
Est.
2,62

0,82

Esl.

1,51

Est.
4,44
2,04
Est.

0,70
- 3,99
¦ 2,51.

Est.
Est.
Est.
1,12

4,65
Est.

1,C3
2,16
Est.

0,43
Est.

Ind. d.
Lucrai.

• m 73
95,35
59,12
Í5,7i

209,21
i',9,29
111,11
163,09
92,63

251,28
170,00
43,47
82,39
93,10

105,48
96,53

1-14,54
93,69
87,83
7-1,83

107,69
114,72
90,91
93,33
85,71
67.C3

122.81
137,62
89,34
87,58

64.3
35,85

1 10,71
134,68
1.9,42

108,43
115.07
106,25
136,25
89,87
74,07
97,33

156,86
170,50
Vl.,71
1 26.67
i 38,30
95,71
86,21
88,64

ico.co
107,14
97,40
95,75
102,13
250,00

i 43,75
81,40

101,50
94,44

103,85
1-58,73
240.CO

81,28
125,33
83.C3

101,63
1 i'8,56
84,62

164,34
126,00
130,44
147,14
157,39
121,96
84,21

148,57
85,31

120,00

142,86
329,17

88,98
126,21
69,52
55,09
79,25

130,95
85,71

141,18
190,00
156,82
114,10
133,33
90,37

103,00
96,14
81,54

153,09
88,37
83.05
83,78

233,71
153,13
i 25,00
60,09

125,00
69,44
83,07

ÍC3.C0
135,59
132,39
117,65
121,95
107,69
1 17,65
49,1'5

461,54
98,41
80,33

133,44

78,95
52.63

104,79
270,03
104,80
104,98
95.C3

? Taxas de câmbio
A Gerencia d„ Operações de Ganv

bio do Banco Central (Gecam) afixou,
ontem, apenas a cotação da moeda
norte-americana. As demais _são cota-
das no momento da operação. O dó-
lar foi negociado a Cr$ 6,120 pard
compra e CrS 6,160 para venda. Nas
operações com bancos sua cotação foi
de Cr$ 6,129 para repasse e Cr2> 6,153
para cobertura.

? Câmbio no
exterior

Nova Iorque (UPI-JB) — A seguir «j
cotações, cm dólares, no fechamento,
que substituem as do dia anterior:

Mercado dc com-Londres (UPI-JB)
bio de Londres;

Estados Unidos 2.39 - I I - 16 ¦ 2,39
13 - 16. - Canadá 2,4000 - 2,40 -

3 • 16 - Alemanha Ocidental 6,16 - 1/2
6,17 - 1/2 - Holanda 6,42 - 6,43 -

Bélgica 92,75 - 93,00 - Suiça 7,53 1/2
7,54 1/2 - França (Com) 10,57 -

10,58 - França (Fin) 10,77 1/2 - 10,30
1/2 - Itália (Com) 1 411 - 1 413 -
Itália (Fin) 1 488 - 1 494 - Dinamarca
14,37 - 14,39 - Noruega 13,18 - 13,70

Suécia 10,43 1/2 - 10,45 1/2 - Aus-
tria 58,00 - 58,60 - Portugal 136,80 -
137,30 - Espanha 669 - 672 - Japão
1,6009 - 1,6159 - Austrália 15,955 -
16,390.

D Interbancário
O mercado interbancário de cambio,

para contratos prontos, abriu equilí-
brado, ontem, passando a procurado
no final da tarde, com alquns nego-
cios, operando entre as taxas médias
de CrS 6,150 a CrS 6,160 para tele-
gramas e cheques. O bancário fuluro
permaneceu bastante procurado, corn
fraca movimen tação, com negócios às.
taxas médias de CrS 6,160 mais 1,0%
a 1,35% ao mès para contratos do 60
a 180 dias dc prazo.

d Eurodólur
A taxa interbancária de cambio do

Londres, no mercado do curodólar, fe-
chou, ontem, para o periodo de seis
meses cm 9 S/8%. Em dólares, fran-
cos suíços c marcos foi o seguinte o
seu comportamento:

Dólares %

Sele dias 1/2 9 3/4
mes 3'8 - 9 1/2

meses 3/4 - 9 7/8
meses II 16 9 13/16

6 meses 1/2 9 5/8
1 ano 1/T6 9 3/14

Francos suieos % %

mes 3/8 - 4 5/8
meses 7 8 - 7 1/8
meses 3'4 - 7 -/-

6 meses -/-- 7 1/4
1 ano -/- 7 1/4

Marco» % %

més 1/2-7 3/4
meses 1/4 _ 8 1/2
meses 1/8 8 3/8

6 meses 8-—7— 8 1/4
1 ano 1/2-7 3/4
3 meses 3/4 7 -/-

U Mercado europeu

lr.u-.inne (Especial para o JB) —
Cotações de fechamento das moedas
no mercado europeu, ontem:

Dólares/Francos suíços:

3.1920 - 3,1890 Mutuando

Dólares/Marcas:

2.1620 - 2.6090 flutuando

Dólares/t. esterlinas:

2,3927 - 2,3937

Taxas indicativas p_ra operações dc
svvap;

Dólares/Francos suíços:

més 31.473
meses 31.491
meses 31.572

6 meses 31.730
1 ano 32.010

4.96
2.82
2.90
2.44
2.08

Dólares/Marcos:

més
meses
meses

6 meses
1 ano

38.365
38.402
38.461
38.610
38.895

1.83
1.49
1.61
1.57
1.51

Certificados de depósitos cotados
pela Associação Internacional dos Ope-
radores de Mercado:

anos 8 3/4 -/—
anos 8 13/16 1/16
anos 8 13/16 1 T6
anos 8 3/4 _/_

Mercado fracionário (operações a visla)

TÍTULOS QTD. PREÇO TITUIOS QTD. PREÇO

Acesila op
Abramo fcberle pp
Arno pp
Alpargatas pp
Alpargatas op
An tare tica op
Açonorte ppcc
Bco. Estado S_o P_ulo on
Bco. Estí-do da Guanab.ra on
Bco. Estado da B-ihia pn
Bco. do Brasil ppec
Bco. do Brasil ene
Bco. Estado São Paulo pp
Bco. do Nordeste on
Bco. do Nordeste pp
Bco. Nacional pn
Bco. Halles pn
Bco. Halles on
Bco. Estado da Bahia pn
Bangu pp
Brasileiras de Roupas pn
Bco. da Amazônia cn
Belgo-Mineirâ cp
brahma cp
Brahma pp
CTB on 

7 850
1 357

193
267
947

1 216
771

5 110
100
400

34 182
19 137

3 288
600

1 ICO
760

1 323
520

1 140
I 120

176
870

II 151
1 112
7 258

795

1,22
1,52
1,50
1,40
1,56
1,53
2,47
1,28
1,12
1,12
9,51
5,20
1,39
1.61
1,95
0.80
1,38
0,60
1.10
0.64
1,00
0,79
3,02
1,65
1,88
0.30

CTB pn
Cemig pn
Cemig ppe
Café Brasília pp
Casas José Silva ope
Docas Antigas op
Docas Novas op
Ducal pp
Dona Isabel op 1971
Dona Isabel p 1971
Dinamo op
Estrela pp
Ford do Brasil cp
Ferlisul p
Fertisul pp
Gerdau pp
Kibon op
Kslscns pp
LTB op
Light ope
Lobras op
Lojas Americanas ope
Petrobrás pp
Petrobrás p
Petrobrás on
Petrobrás pn

I 812
400
400
750
460

2500
3C0

1 800
298
100

1 682
120
675
450
450
400
254

1 396
407

1873
735

3217
9 176
9 176
9 994

263

0,64
0,70
0,80
0,30
0,89
2,25
2,15
0,70
0,25
0.26
0,46
1,00
2,35
1,34
1,34
1,80
0,58
1,20
1,43
1,02
0,75
3,59
3,96
3,96
1,99
3,50

TÍTULOS QTD. PREÇO

Paraiso op
Petrominas. pp
Petrominas op
Petr. Ipiranga ppe
Pelr. Ipiranga ope
Pains pp
R-o-Grandense ppecc
Mesbla ppcc
Mannesmann op
Meir, de Aços oe
Metr. de Aços p&
Nova América op
Refinaria União ppcc
Sondotecnica pp
Sid. Hime op
Supergarbrás op
Samitri op
Sid. Hime pp
Sano pp
Sid. Nacional pp
Sousa Cruz op
White Martin? ope
Vale Rio Doce ppeee
Unibõncos pn
Zivl pp

250
518
720
400
300
700

1 118

600
1 484
500
500

I 299
030

350
982
750
246
474
500
655
395

691
16 437

490

0,47
0,7O
0,60
0,92
0,7.0
1,89
2,43

1,12
2,56
0,25
0,36
0,87
1,38

1,32
0,91
0,79
4,60
0,96
0,68
1,60
3,39

2,34
3,91
0,70

Fundos tio incentivos fiscais

Instituição Data

A. do Sul . . 12-U
Aplík 13-U
Aplitcc .... 9-11
Áurea 12-11
Aimoré .... 12-1 1

A. Arnaud . 5-11
Bradesco . . 13-11
BCN 12-11
BMG 13-11
Bahia 13-11
Bamerindus . 13-' 1
Bandeirantes .. 13-11
Banorte . . . .14-11
Baú 1211
BESC 9-11
Boston .... 12-11
Borano .... 13-11
Brafisa ..... 13-11
BINC 12-11
Bancial .... 7-11
Big-Univest . 13-11
Brant Ribeiro 13-11
.Corbinlano ... 9-11
Credibanco . 13-11
Crediturn . . M-11
Crefinam . . 13-11
Crefisul . . . 14-11
Crescínco . . 13-11

Cotl Últ. Oislr. Valor
CrS mil

0,027
0,91

0,92
1,78

15,75
2,13
1,21
0,94
2,92
2.52
2.27 dz 0,42
3,73
2,39
1,06
0,59
0,67
2,21
0,92
0,97
3,49
1,00
0,99 jn 0,04
0,68
0,67
1.18 mai 0,50
2,76
2,01

30,65
1,62
2,75

d; 0,045
dz 0.04
ian 0,31

dz 0,65
iu 0,25

636
327

• 1 351
1 822

534
186

243 544
17 405
21 364
20 956
26 171

205
11 292

148
6 450
4 751

19 762
4 347

15 633
6 876

15 074
321
477
312

1 498
10 242
18 509

156 029

Institui.àa Data Coti Últ. Distr.

Caiavelo .... 13*TÍ TÍ5
Coderl .... 510 0,93
CCA . ... 2310 1,85
COPEG .... 13-11 1,35
Cotibra .... 13-11 0,98
Crecif 12-11 0,40
Dale Í3-II 0,57
Delapicve . . . 13-11 0,99
Denasa .... 14-11 1,49
Econômico . .. 12-U 0,36
Emissor .... 12-11 0,87
Fidelidade . . . 3110 1,29 di 0,74
Fiducial .... 12-11 1,58
Finasa .... 13-11 2.18
Fin-i 14-11 0,91
Fivap 7-11 1.04 ab 0.16
Finasul . . . . 9-11 3,02
Fibcnco .... 9-11 0,65 di 0,56
Fipar . ... 13-11 0.90 out 0,02
Godói .'.... 12-11 2,45
Gefisa .... 7-11 0,31
Halles 13-11 1,01
Hemisul .... 13-11 0,62 dz 0,007
ICI 12-11 3,48
Império .... 12-11 1,19
Ind/Decred . . 12-11 1,52
Induscred ... 12-11 1,75 fv 1.30
Investbanco . . 13-U 0.90
itaú 12-11 3,60
Ipiranga . . . 16-11 2,41

Valor
CrS mil

Institutfão Data Cot. Últ. Distr.

2 511
1 558
5 068

10 682
744
906
315
674
823

8 151
8 307

896
36 194
65 577

1 818
135

25 991
258
217

1 913
147

23 023
411

27 461
499
760
313

80 376
185 235
19 347

Ler Brasileiro 14-11
Letra 13-11
MD 12-11
Mercantil . .12-11
Minas .... 14-11
M. do Brasil 13-U
Maisonave . 12-11
Mullinvcst . 12-11
MM 12-U
AAocasa .... 7-11
NBM 13-11
Nacional . , 14-11
Novo Mundo 8-1J
Novo Rio . . 9-11
P. Willemsens 14-11
Provai .... 12-11
Real 9-11
Reaval .... 9-11
SPI 8-11
Spinelli .... 9-11
Sabbí .... 14-11
Safra 12-11
S. Birros . . 14-11
Suplici .... 12-11
Tamoio .... 6-II
Titulo . . . 12-11
ViU Rica . . 1411
Vistacrcdi . 13-11
VValpires . . 12-11

0,74
0,85
0,74
0,97
1.24
0,72
2,86
0,53
0,81
2,75
0,84
4,75
0,88
1,01
1,35
1,04
1,67
2,24
3,92
1,20
0,43
1,75
3,73
1,54
1,29
1,01 .
2,22
0.81
1,30

in 0,05

in 0,2

in 0,24

ab 0,86

dz 0,18

dz 0,21

Valor
CrS mil

10 492
427
748

13 283
252

1 570
9 652
1 903

923
17 052

C03
41 124

977
01»

1 743
496

57 494
696

1 467
125

1 110
10 380

1 829
1 491

941
794
363

14 827
341

1 .



JORNAL DO BRASIL \J Quinta-feira, 15/11/73 ? 1.° Caderno ECONOMIA - 25

GM-Terex
inicia as
obras civis

Belo Horizonte (Sucursal)
— Formalizado ontem pela
companhia de distritos in-
dustriais (CDI), o projeto
de implantação da GM —
Terex, nesta capital, que
produzirá toda linha de-
equipamentos de terraple-
nagem da empresa no pais,
começará a ser executado
na próxima semana pela
Serviços Mecanizados de
Engenharia e Construções
S/A (Sermeco), vencedora
da concorrência.

No prazo de oito aneses
será construído todo o cffm-
piexo da GM — Terex, nu-
ma área de 400 mil metros
quadrados próxima do bair-
ro da Pampulha, no Quilo-
metro 2, da BR-262. A obra,
incluindo escritórios, pré-
dios dc manufatura, urba-
nização e várias outras ben-
feitorias, custará cerca de
CrS 40 milhões.

FINANCIAMENTO

TJ m fin anciamento de
Cr$7 milhões 344 mil íoi
concedido pelo Banco do
Estado de Minas Gerais à
Cia. de Distritos Indus-
triais, através de um repas-
se de recurssos provenien-
tes do International Trust
and Trade Corporation.

Este financiamento, se-
gundo o presidente d a
CDI-MG, Sr. Leopoldo Mes-
quita, destina-se ao prosse-
guimento do programa de
investimentos em obras de
infra-estrutura que a em-
presa realiza em diversas
regiões do Estado.

A Câmara Municipal de
Belo Horizonte autorizou
ontem a Prefeitura a inde-
nizar a Companhia de Dis-
tritos Industriais em CrS 5
milhões 99 mil por serviços
de terraplenagem e obras
complementares já realiza-
das.

Usibq
ultrapassa
previsões

A Usina Siderúrgica da
Bahia (Usibai, com apenas
quatro meses de funciona-
mento, deverá ultrapassar
até 31 de dezembro a meta
dc produção fixada para es-
te ano, e*m 20 mil toneladas.
Já no próximo ano, a pro-
dução da empresa deverá
alcançar 150 mil toneladas,
atingindo a meta das 300
mil cm 1975, segundo infor-
maram seus diretores.

O fato clc a Usiba ultra-
passar a meta de produção
prevista para este ano é
bastante significativo, pois
representa, na opinião de
técnicos da empresa, o êxito
de um processo tecnológico
inteiramente novo no pais
e, sobretudo, numa região,
como a Bahia, sem tradição
metalúrgica.

Explicaram que o con-
fronto entre os meses de se-
tembro o outubro revela
que o número de corridas
de aço cresceu 50*0, cn-
quanto o consumo de ener-
gia elétrica por tonelada de
aço vem caindo rapidamen-
te, como decorrência d o
aprimoramento do processo
produtivo, o mesmo suce-
clendo com o de eletrodos,
cuja marca baixou de 18kg
nos primeiros dias para
9kg, presentemente.

Deputados
falam sobre
as minorias

Belo Horizonte (Sucur-
sili — As bancadas da Are-
na e cio MDB manifestaram
ontem, na Assembléia mi-
neira, apoio ao projeto do
Deputado Herbert Levi
(Arena-SP), em tramitação
no Congresso Nacional, que
dispõe sobre a proteção dos
acionistas minoritários.

O Deputado Dalton Cana-
brava (MDBi ocupou a tri-
buna para afirmar que esta
;posição coincide com a ma-
nifestada na Assembléia pe-
Io presidente da Bolsa de
Valores de Minas, Sr. Rui
Laje, no sentido do Governo
se interessar imedlatamen-
te pela aprovação do proje-
to do Deputado Herbert Le-
vi.

CONTINGENTE

— As minorias acionárias,
frisou o Deputado, embora
marginalizadas das grandes
decisões empresariais, par-
tlcipam com peso conside-
rável do sistema e sua pro-
teção se torna imperativa
como fator de fortaleclmen-
to do próprio mercado dc
capitais.

Os dirigentes da Metalon esclareceram detalhes do plano de expansão

Metalon estuda unidade

para laminar aço inoxidável
O presidente da Metalon — Indús-

trias Reunidas, Sr. Cristóvão Soares Ca-
valcanti, informou ontem que a empre-
sa pretende implantar uma-unidade de
laminação de aço inoxidável, através dá
companhia associada Trinox Indústria e
Comércio. Com esse objetivo estão sen-
do realizadas consultas junto à Sider-
brás e à Acesita.

O Sr. Soares Cavalcanti explicou que
o Plano Siderúrgico Nacional prevê a
implantação no Brasil de uma lamina-
dora de aço inoxidável, através da Ace-
sita. Porem, como o empreendimento
não está entre as metas prioritárias des-
sa empresa, a Metalon está analisando
a possibilidade de realizá-lo, conside-
rando que o mercado brasileiro só tem
capacidade para uma unidade desse tipo.

INe-jçociaí-ões

A Trinox foi constituída há cerca de
um ano, tendo como sócios a Metalon
(407o do capital) c duas empresas japo-
nesas: a Marubeni c a Nippon Talem, que
detém os 60^ restantes.

Apesar de as cláusulas contratuais
garantirem a posse da maioria do capi-
tal pela empresa brasileira, o presidente
da Metalon esteve recentemente no Ja-
pão renegociando o empreendimento. A
proposta, que está sendo examinada pe-
Ia Marubeni e pela Nippon Takin, suge-
re basicamente duas alterações:

1, Modificar a composição do capi-
tal para garantir o controle acionário
(51% i à Metalon. admitindo o aumento
dos investimentos dos sócios japoneses
através de ações preferenciais, que não
possuem direito de voto nas decisões da
empresa.

2. Expandir o projeto inicial da em-
presa, que era bastante limitado, in-
cluindo a implantação do laminador de
aço inoxidável e de uma linha de pro-
dutos manufaturados.

Caso as consultas que estão sendo
feitas junto à Siderbrás c à Accsita te-
nham resultados satisfatórios, a lamina-
dora de aço inoxidável será implantada,
contando com o fornecimento das pia-
cas do produto pelo Japão. A unidade dc
laminação transforma as placas em cha-
pas, que serão comercializadas tanto no
mercado interno como no mercado lati-
no-amerleano.

Plano tle expansão
O Sr. Soares Cavalcanti informou

também que a Metalon dará prossegui-

mento nos próximos três anos ao seu pia-
no de expansão, que prevê a instalação
de uma linha de tubos galvanizados. Esse
projeto exigirá investimentos da ordem
de Cr$ 3 milhões, que deverão ser finan-
ciados pelo BNDE.

Está prevista também a ampliação do
setor clc trefilaria, que terá a Instalação
de mais unia unidade, e a implantação de
uma moderna fábrica de tambores, cujo
projeto está sendo elaborado para poste-
rior encaminhamento ao BNDE.

A Metalon é atualmente a segunda
maior produtora de tubos industriais de
aço no pais. Dirigida por uma nova admi-
nistração há cerca dc três anos, apresen-
tou uma grande expansão, contando fun-
damentalmente com recursos obtidos no
mercado cie capitais, através dc emissão
de ações ao público.

Segundo o Sr. Soares Cavalcanti, o
lucro da empresa nesse ano oscilará en-
tre CrS 4 a CrS ã milhões c o faturamento
alcançará CrS 62 milhões. Com esses rc-
sultados, a Metalon pretende distribuir
dividendos aos seus acionistas, no valor
de Cr$ 0.06 a CrS 0,08 por ação. A em-
presa estuda ainda a possibilidade de rc-
correr novamente ao lançamento de
ações ao público.

Escassez <ic aço

De acordo com o Sr. Soares Cavai-
canti, a produção da empresa no próximo
ano, estimada em 50 mil toneladas, já
está completamente colocada no mercado
garantindo um faturamento da ordem
dc CrS 150 milhões. O fornecimento de
matéria-prima também está assegurado,
por compras nos mercados interno e cx-
terno.

Quanto à escassez dc aço. o presiden-
te da Metalon considera que a solução é
uma questão de preços. Sugeriu que o
Conselho Intermini.sterial cie Preços deve
adotar uma política mais flexível, permí-
tindo aumentos proporcionais ao volume
de aço importado pelas empresas. O aço
produzido no país é mais barato, mas não
é suficiente para atender às necessidades
internas.

A Secretaria de Finanças da Guana-
bara concedeu, até outubro, incentivos
fiscais relativos ao ICM no valor de CrS
3 219 mil à Metalon Indústrias Reunidas
S/A que investiram em suas instalações
industriais, para efeito de maior produti-
vidade, um total clc Cr$ 10 772 mil.

Bolsa diz que experiência

japonesa é útil ao Brasil
O presidente da Bolsa cio Rio, Fer-

nando Carvalho, disse ontem que o exem-
pio do Japão, tão seguido pelo Brasil cm
outros campos, poderá ser útil também
na área do mercado de capitais, pois
as dificuldades japonesas foram superio-
res às nossas e tiveram eficiente solução
com a ajuda do capital estrangeiro.

Os detalhes do problema japonês se-
rão amplamente conhecidos nos próxi-
mos dias, durante o II Seminário Inter-
nacional de Investidores Institucionais,
com a participação dc empresários fi-
nanceiros japoneses.

Dificuldades
O Sr. Fernando Carvalho acredita

que o ingresso dc recursos estrangeiros
seja fundamental para solucionar as pre-
sentes dificuldades do mercado brasilei-
ro de' capitais e pretende fazer com que
o Seminário forneça ás autoridades um
testemunho da experiência japonesa
neste campo.

Acredita também o presidente da
Bolsa que o Japão poderá igualmente nos
ser útil pelo seu modelo de relaciona-
mento Governo-Bolsa, que é muito mais
simples e direto que o nosso.

A seu ver, o mercado de ações no
Brasil enfrenta dificuldades que neces-
sitam ser examinadas cuidadosamente,
cm função de soluções estáveis. Depois
de absorvidos o.s problemas resultantes
da euforia de 1971, o mercado necessita
se expandir continuadamente, em bene-
ficio da economia, de um modo geral.

Cepalnia
O presidente da Bolsa considera Cc-

palma um problema resolvido, embora
não tenha certeza quanto ao número de
dias que será necessário para a impres-

Superação

Contribua com o imposto de Renda
para o progresso do seu bolso. ^^Aplique no Fundo 157 do Aymoré. (Ay
Aproveite a dedução de 12% para obter
bons lucros nas melhores empresas do pais.
Você vai ver como valeu a pena pagar o Imposto de Renda.

BANCO AYMORE DE INVESTIMENTO S.A.
Riu - M.ilri^. Av. Riu Ui.im u. 10J - Td.: 221-0272
São Paulo - üi.imIu - Curitiba - Porto Alegre - Recife -
Salvador - Coiânia.

Audi terá
banco na
Guanabara

O Banco Central autori-
zou ontem a instalação de
uma agência do Banco Eco-
nômico de São Paulo no Rio
de Janeiro. Esse estabeleci-
mento bancário pertence ao
Grupo Audi, que dessa for-
ma amplia as suas bases de
atuação no mercado cario-
ca. Há cerca de três sema-
nas o Banco Central havia
autorizado o funcionamento
da distribuidora do Grupo
na Guanabara.

Segundo informou o dire-
tor da Audi, Sr. Ricardo Al-
ves da Cruz, a instalação
da agência do Banco Econô-
mico de São Paulo na Gua-
nabara será realizada atra-
vés da transferência d c
rima agência do estabeleci-
mento.

INSPEÇÃO

Atualmente, além dessas
duas empresas do Grupo
Audi, já operam no Rio
uma promotora de vendas,
a holding do Grupo e uma
delegação de uma empresa
de representações aeronáu-
ticas.

Ontem, o presidente do
Grupo, Sr. Nagib Audi, via-
jou para os Estados Unidos
para visitar a fábrica de
motores Franklin. O contro-
le acionário dessa empresa
norte-americana foi com-
prado há alguns meses pela
Audi.

são das novas cautelas e sua distribui-
ção aos investidores. A Bolsa procurará
fazer Isto no menor número dc dias pos-
sivel para que a empresa tenha reinicia-
das as suas negociações.

Banco do Nordeste
O presidente do Banco do Nordeste

do Brasil (BNB), Sr. Hilberto Silva, in-
formou ontem que os resultados da son-
dagem conjuntural da indústria dc
transformação da região nordestina To-
ram positivos, uma vez que se observou
aumento no nivel dc emprego c na ca-
pacidade produtiva cias empresas do se-
tor.

Explicou que o universo cia pesquisa
abrangeu 24(3 empresas industriais
atuantes no Nordeste, que haviam regis-
trado em 1972 um volume de vendas no
valor dc CrS 4 bilhões 763 milhões, dos
quais CrS 425 milhões c 900 mil repre-
sentam exportações. Essas empresas em-
pregam 72,1 mil pessoas.

Os resultados da sondagem conjun-
tural na indústria de transformação de
outubro superaram — disse o presidente
do Banco do Nordeste — algumas das
previsões antecipadas pelos empresários
ao responderem á pesquisa feita no pc-
riodo julho/setembro.— Em outubro, na época da pesqui-
sa, havia satisfação — salientou — ge-
ncralizada quanto aos niveis de procura
global interna e externamente. Os esto-
quês foram considerados normais, em-
bora algumas empresas considerassem
insuficientes para o volume de suas
transações. O indice médio de utilização
dos equipamentos foi visivelmente me-
lhorado, passando da 78*o cm julho pa-
ra S5'.c em outubro.

Siam-Util vai aumentar o
capital a Cr$ 22,7 milhões
cm subscrição particular

São Paulo (Sucursal) — Ao anunciar
ontem, na Associação Brasileira de Analistas
do Mercado de Capitais (Abamec), o aumen-
to de capital da Siam-Util de Cr$ 16 258 150,00
para Cr$ 22 747 410,00, através da emissão de
6 499 260 ações preferenciais, a Cr$ 1,10 ca-
da, o diretor da empresa, Sérgio de Maga-
lhães, lembrou que 

"o aumento da produção
de alimentos exige equipamentos automáti-
zados."

A Siam-Util S/A — Indústrias Mecani-
cas e Metalúrgicas fabrica máquinas e equi-
pamentos de panificação para indústrias de
biscoitos e equipamentos de refrigeração co-
mercial. Os supermercados, atualmente em
número de 4 500 no Brasil, são os principais
clientes de seus produtos.
BENEFÍCIOS DA AUTOMATIZAÇÃO

Para o superintendente da Siam-Util "há
necessidade de equipamentos de alta produ-
tividade, cada vez maiores, na produção de
alimentos, armazenagem, conservação e dis-
tribuição frigorifiçada, já que mais e mais os
alimentos consumidos deverão ser do tipo in-
dustrializado, para evitar as grandes perdas
por deterioração, permitindo a distribuição
em quantidades maciças e a longas distan-
cias, independentemente das condições cli-
máticas regionais."

— E' preciso alimentar 40 milhões de
nordestinos e nortistas. Essas regiões deve-
rão consumir em larga escala biscoitos e pão.
Devido às grandes distancias, tempo de trans-
porte, índices de umidade e outros fatores e
à curta vida útil do pão, o biscoito empaco-
tado poderá dominar o mercado, porque sua
vida útil é mais longa e imune a fatores cli-
máticos em períodos de longa estocagem.

Mannesmann
divulga
resultados

A Cia. Siderúrgica Man-
nesmanh obteve no exerci-
cio encerrado em 30 dc se-
tembro último um lucro li-
quido, antes da provisão pa-
ra o Imposto de Renda, da
ordem de Cr$ 82 milhões.
O capital da empresa é de
CrS 230 milhões.

A renda operacional bru-
ta alcançou a cifra de Cr$
728,9 milhões, dos quais CrS
2,2 milhões referem-se ã
prestação de serviços. Reti-
rando-se deste valor o im-
posto faturado e o custo dos
produtos vendidos, a Man-
nesmann obteve um lucro
bruto de Cr$ 283,7 milhões.

AIR FRANCE

O relatório anual da Air
France, referente ao último
exercicio social, informa
que as rendas operacionais
da empresa totalizaram 4
bilhões e 166 milhões de
francos (cerca de Cr$ 6,2
bilhões), apresentando um
crescimento dc 16,4 por cen-
to em relação ao resultado
do ano anterior.

A Air France c a maior
empresa aérea da França e
a segunda da Europa. A sua
frota atual compreende oito
jumbos (Boeing 747), 29
aparelhos Boeing 707, 20
aparelhos Boeing 727, 35
Caravelle e três transporta-
dores de carga Boeing 707.

Mercado paulista aumenta 0,47%
São Paulo (Sucursal) — O

mercado paulista esteve em ai-
ta ontem com oscilação positi-
va de 0,47%, apesar de o volu-
me e quantidade de negócios te-
rem-se situado em níveis infe-
riores aos de terça-feira última.
As cotações reagiram, propor-
cionando uma alta de 5,6 pon-
tos no indice médio.

Apesar de técnicos e ob-
senadores terem considerado
inoportuna a realização do pre-
çjão, amanhã, as Bolsas de Va-
lores e o Banco Central deter-
minaram que sexta-feira será
um dia normal para as nego-
ciações. A justificativa se ba-
seia no fato de que não sendo
feriado bancário amanhã, as
operações a termo e outras te-
rão de ser realizadas normal-
mente. Mas como já ficou cons-

latado em outras opor tímida-
des — quando o feriado ocor-
reu na quinta-feira — as ne-
gociações deverão sofrer um
decréscimo.

Após às lOh 30m, o índice
de oscilação esteve sempre em
alta, variando de 0,21 a 0,53'/o.
Esta última oscilação foi regis-
trada no final das operações.
Só houve uma baixa, exata-
mente meia-hora após o início
das negociações, que atingiu
0,12%. Os papéis da Sander-
son (OP) se constituíram, no-
vãmente, destaques dos traba-
lhos, pelo quinto pregão conse-
cutivo. As ações desta empre-
sa tiveram valorização total de
23,1'!.

O volume e a quantidade
dos negócios foram inferiores

cm CrS 25,9 milhões e 7 067
milhões de títulos, em compa-
ração com o movimento ante-
rior. As operações com ãebén-
tures c obrigações foram fra-
cas, com apenas um negócio,
envolvendo S 997 títulos, no
valor de Cr$ 3,5 mil. Houve
uma alta acentuada nos seto-
res de alimentos (-\- 0,87 c
2,04) e no de bebidas e fumo
(+ 0,32 e + 1,00) nos Índices
ãe lucratividade simples e de
valorização diária. Os dois in-
dicadores registraram, respec-
tivamente, baixas acentuadas
para bancos de investimento
(— 1:S0) c bancos comerciais
(— 1,30). Petróleo, química e
petroquímica e têxtil e vestuá-
rio também baixaram, respec-
tivamente, em 1,18 e 0,97.

Cotações

TITULO Abarl. Min. Máx. Fach. Quant.

Amazônia ON .' 0,81 0,81 0,83 0,83
Auxiliar SP ON 1,00 1,00 1,00 1,00
Bradesco PN 1,50 1,50 1,50 1,50
Brasi! PP 9,50 9,38 9,65 9,60
Brasil ON 5,10 5,10 5,20 5,20
Dcnasa Inv PN 0.90 0,90 0,90 0,90
Esl S Paulo PP 1,43 1,42 1,43 1,43
francês Bras ON 1,05 1,05 1,05 1,05
Fiances Bras ON 1,05 1,05 1,05 1,05
Norocsle Es! PP 2,00 2,00 2,CO 2,00
União Bancos PP 0,89 0,89 0,89 0,89
Acesita OP 1,21 1,21 1,25 1,25
Acos VIII PP/B 1,90 1,90 1,90 1,90
Açúcar União OP 1,57 1,57 1,63 1,63
Açúcar União PP 1,18 1,15 1,22 1,22
Admlnaé PP 0,40 0,40 0,40 0,40
Adubos Paran PP 1,73 1,72 1,76 1,76
Alpargatas OP 1,60 1,58 1,60 1,58
Amarctica OP 1,63 1,60 1,63 1,60
Audi Ad Pari PP 3,97 3,95 3,97 3,97
Bardella PP 1.60 1.55 1,60 1,60
Belgo Min PP 3,C0 2,96 3,10 3,08
Bergamo PP 1,35 1,35 1,40 1,37
Braspla OP 0,71 0,71 0,73 0,72
Braspla OP 0,85 0,T5 0,85 0,85
Braspla PP 0,71 0,71 0,73 0,72
Cacique PP 1.14 1,13 1,15 1,13
CESP PP 0,70 0,69 0,71 0,71
Cim Ouè PP 0,90 0,90 0,92 0,91
Cim Itau PP 0,97 0,95 1.00 1,00
Citrobrasil PP 1,30 1,30 1.45 1,43
Colorado PP 2,00 2,00 2,00 2,00
Comi B Campo OP 2,00 2.CO 2,00 2,00
Comi B Campo PP 2,32 2,32 2,32 2,32
Concisa PP 1.23 1.23 1,23 1,23
Concrctcx PP 1.50 1,50 1,50 1.50
Const Bolor O 1,68 1,66 1,68 1,68
Consursan PP 1,42 1,40 1,44 1,42
Copas PP 1.60 1,53 1,60 1,60
Cremer OP 1.60 1,60 1,65 1,65
Dumctro Emp OE 2,50 2,50 2.50 2,50
Enbisa PP 0,90 0,90 0,90 0,90
Ericsson OP 3,55 3,55 3,65 3,55
Estrela PP 1,07 1,05 1,12 1,10
fNv PPA 1,93 1,92 1,95 1,94
Falor PE 2,30 2,30 2,30 2,30
Fer Iam Bras OP 2,81 2,81 2,82 2,82
Fer Iam Bras PP 2,52 2,52 2.52 2.52
Gabriel Gonç OP 2,05 2,05 2,05 2,05
Gabriel Gonc PP 2,07 2,07 2,07 2,07
Gemmer Brsi OP 2.90 2,90 3,00 3,00
Heleno/ Fon» OP '.2' 1.21 ,24 1,24

Hindi OP 1,^8 1,45 1,48 1,45

51 400
237 500

67 200
225 6C0

73 2C0
100 000

15 300
150 600'
150 600
123 500
75 500

265 300
910 000
321 300
425 000
116 000

85 000
81 500
67 500

714 400
105 100
494 300
133 000

96 000
65 00o
96 000
57 000

155 900
124 300
78 1G0

112 800
85 COO
71 000

171 500
164 000
60 COO

497 400
267 OCO

69 300
76 000

104COO
110 700
92 400
87 800

193 600
343 200
337 2CO
557 500

78 200
320 000

80 800
139 2C0
79 100

título Abert. Min. Máx. Fech. Quant.

Ind Hering PP/A ..
Ind Villares PP/B
Lacta OP 
Lisa Livros PP ....
lonaflex PP C/03 ..
Manasa OP 
Mangels Indl OP . .
Paranapanema PP . .
Paul F Luz OP 
Pel Ipiranga OP . .
Petrobrás PP 
Petrobrás ON 
Ricasa OP 
Rossi Servix OP ..
Sanderson Br OP .
Sanderson Br PP ..
Sid Açonorte PP/A
Sid Ouaira PP 
Vale R Doce PP . ..
Varig PP 

1,19
1,98
0,74
2,47
0,90
2,30
1,66
1,19
1,26
0,64
4,00
1,95
0,42
1,26
1,90
1,54
2,25
2,25
4,00
1,80

1,19
1.87
0,73
2,47
0.90
2,30
1,66
1,19
1,26
0,62
3,85
1,95
0,40
1,24
1.90
1,54
2,13
2,13
3,85
1,79

1,19
1,98
0,74
2,47
0,90
2,37
1.67
1.28
1,26
0,64
4,00
2,C0
0,42
1,30
2,00
1,55
2,25
2,25
4,00
1,80

1,19
1,90
0,74
2,47
0,90
2,30
1,66
1,26
1,26
0,63
4,00
2,00 

'

0,40
1,30
2,00
1,55
2,20
2.20
4,00
1,80

94 C00
119 000

52 000
110 000

I 000
65 COO

578 000
56 6CO

147 200
52 300

208 000
405 000

50 OCO
120 500

I 064 300
859 900
260 COO
260 OCO
224 700

65 COO

OS NÚMEROS
Indica

1 192,2
1 193,7

1 206,1

Variação (%)

i 0,47
Abertura
Médio
Fechamento

Titulo*. Quantidadt Valor (CrS)
Cias diversas 16 073 800 31577 032
Ações de bancos 1538 300 4 028 433
Operações a termo 1217 000 2 961310
Diversos 183 586 613 443,49

lotai
MAIS NtGOCIADAS

titulo»
Audi pp
Banco Brasil pp c/2
Sanderson op c3
Aços Villares pp b c,
Beigo-MinciM op

19 012 686 39 180 218,49

Valnr ICrSl
2 835 628
2 136 863
2 097 5C6
1 729 000
1 503 277

MAIORES OSCILAÇÕES

PARA MAIS
Const. Betcr op c/5
Citrobrasil pp
Sanderson op c 3
Copai op c/l
Paranapanema op c/5

D3& 73 ações ciue integram
alia, 23 em baixa e 24 cslaveis.

Ca) PARA MENOS (°.o)
16,5 Ind. Villares pbb c/4 4,5
9.2 Fuidiçào Tupy dd c. 50 -M
7,ó Hindi op c 3,3
4.3 Consursan pp 2,?
4,3 Aco: Villares pp b c/2 2,5

indice Bovespa, 26 apresentaram.;c cm

Bolsa de Nova Iorque
Nova lorqu. [UPI-JB] - Preços finais na Bolsa de Nova loroue, ontem! dc Nova Iorque, ontem:

30 INDUSTRIAIS
20 TRANSPORTES

696,22
180,05

_MáxI_
899,53
160,79

Fech.

865,37
173,32

869,88
174,25

21,15
4,84

15 SERVIÇOS PÚBLICOS
65 AÇÕES

93,94
277,13

_Mix. Min.
94,64 91.90

278,33 267,92

PREÇOS FINAIS
Nova lorqua (UPI-JB Preços liriis na Bolsa de Nova Iorque, ontem.

A J tndustri
Allied Ch
Allis Cha
Abranci
Am Can
A Mctcx
A Smalt
Am Stnd
Am T and T
Anexem
At Richlld
Atlas Corp
Be.>dix
Bethst
Brifocr
CanpAC
Cêrricrc
Cerro
Chessi:
Chryslr
Coi Gas
Con cd
Cn Can

2
44
II
35
27
46
20
15
47
24

100
2

29
30
14
17
19
15
50
17
27
21
23

3/4
1/4

5/8

7/8
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2

3/8

7/8
1/2

Cpcintl
Crwn Zl
Curtiss Wrl
Dupont
Easfern Air
f:tko
frsmsrk
Exxon
Fcrdn»
Bn Elec
Gnfoad
Bnmot
Gillette
Goodyrtir
Grace W
IBM Cp
Intharv
lll Nkl
Int 1 and 1
Johnmv
Kennecot
Kroger
lehm

28 3/4
37 3 4
15 3/4

162 3/4
7

124 1/2
23 3.8
94 3 8
44 5/8
65 5,8
25 1/8
55 1/8
42 1/2
17 1/8
24 1/2

287
25 3/4
33
31 1/2
18 1/4
36
19
14 1/8

Lockheed
Lcewc
Lon* S Ind
f.Wc.-.r
Mobilol
Natcesh
Natdistil
Nl Indusf
Otis El
PacgêJ
Pan Am Air
Penn Cfcnlr
Philpci
Psc and G
RCA Corp
RepubÜc
Rcpbsti
Rcyind

Scaw Air
Seari
So Rall
St Brnd
Std Oil Cal

1/4
23 1/8
20
21 1/8
52 1/4
38
14 1/4
12 58
41 1/2
23 3/4

5 3/4
4 1/2

66 3/4
20
20 5 8

1 5/8
23 1/4
42 1/2

4
8ó 1/8
35 3/8
49 3/4
61

Sido^nd
Studew
Texaco
Tcxinstr
Texgul"
T*?xtrOn
Timkn
Uncsrb
Uniroyal
U Aircr
Utd Brónds
Os Gyn
Us Steel
L)v Ind
Wcslg El
Woolwh
Arklaej
Creolep
fcspfy Mfg
Giantyl
Hcmoii
Huikvoi
Ncrf Sou Ry
Syritcx C

93 1/4
37 1/2
30 7/8

113 3,4
28
20 7/8
33 3/8
34 1/2

9 1/2
28

8 1/4
20 1/8
33 1/4
30 1/4
31 3/4
25/8
:6 1/2
21 1/2

3
8 3/8

52 5/8
26 58
27 1/4

116
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Grão Ducado e Isaton decidem o Derby Paulista
:*M«__-»s___« . -. - ->-/",-a São Paulo (Sucursal) — cedores cias três fases, como

 _-.. _r-« i_ t_»Aw._-. Tv___>*V_*if Jíipnt*. infra.  járriu. ___ pm

Iridium
chega em
lm23s3/5

Iridium. ex-lider da gera-
cão no inicio de campanha,
inscrito nos 1 400 metros da
segunda prova da reunião
de sábado á tarde, no Hipó-
dromo da Gávea, demons-
trou vivacidade no exercício
de 1 300 metros eom o tem-
po de lm 23s 3/5, sob a dire-
ção de Paulo Alves.
Estilingue, g a ú c h o, as-

sinalou lm33s3/5 nos 1400
metros, dc galope largo,
com o aprendiz Alcides Mo-
rales Filho em seu dorso, e
Sofia., montaria de Gonça-
lino Feijó de Almeida, che-
gou trocando de posição
com Madejuela em lm44s
na milha.

JILKMA
Zenzen (R. arques', vindo

de mais distancia, comple-
tou os 1 300 em lm 27s 2/5,
á vontade e -afastado um
pouco da cerca. Jilema (S.
M. Cruz), a volta fechada
de 2 040 m em 2m 21s, com
lm 59s para a milha final,
cim seu jóquei sereno, pelo
caminho dc fora. Flacon (J.
Pinto), os últimos 1500 em
lm40s4/5, de galope largo.
Rio Guarita U. M. Ssilva.i,
a volta em 2m 24s, com
lm 51s p-ara a derradeira
milha, .uavemente.
IRIDIUM

Estilingue (A. Morales),
os 1 400 em lm 33s3/5, de
galope largo. Iridium (P. Al-
ves), chegou correndo mui-
to neste exercício de
lm 23s 3/5 os últimos 1 300,
sempre a pouco mais do mi-
olo da raia. I_and's End <G.
P. Almedia), os 1400 em
lm 30s, dominando com fa-
cilidadc a um companheiro
que encontrou nos últimos
oitocentos. Bonny Boy (J.
Pinto i. não se empregou
neste floreio de lm 28s os úl-
timos 1 300.
MECÂNICO

Mecânico 'A. Garcia), a
milha em lm 45s, com os
primeiros e últimos oitocen-
tos em 52s e 53s. sempre pe-
lo centro da pista e com seu
jóquei sereno. Zagor U. B.
Paulielo), oS últimos 1 400
em lm 37s 2/5, suavemente.
Mimos IA. Santos), a milha
em lm 35s, de carreirão.
Quintão tB. Alves), a milha
cm lm 49s, alertado nos der-
radeiros metros embora te-
nha vindo quase colado na
cerca externa.
MURATORE

LastFairfax tG. A. Feijó),
a milha em lm48sl/5, par-
lindo e chegando no mesmo
ritmo. Lábaro (F. Lemoesi,
os últimos 1 400 em lm 30s.
suavemente. Porto Alegre
iA. Pinheiro), a milha em
lm44_-2/5, deixando ótima
impressão e sempre pelo
caminho mais longo. Malcn-
cio (J. Machadoi, o.s úl-
timos 1 500 em lm 38s 1/5,
como sempre correndo um
pouco mais nos matinais do
que em corrida. Muratore
iF. Esteves) chegou muito
próximo de Gran Tronio <J.
M. Silva) em lm 43s3/5 a
milha.
TEA FOR TWO

Tea for Two (G, Mcne-
ses). os últimos 1300 em
lm 27s 2/5, c o-m excelente
arremate e pelo centro da
raia. Ousado (A. Morales)
a milha em lm 50s. sua-
vemente. Apron iP. Rocha*
chegou contido em lm 35s
os últimos 1400. Ximarrão
iS. M. Cruz), a milha cm
lm 47s, ã vontade. Matutino
tj. M. Silvai, os últimos
13U0 em _m24s2/5, com
disposição.
ARCTURO

Arcturo (J. M. Silva), os
1 400 em lm32s 2/5. sobran-
do ao lado dc Flavinha (G,
F. Alsncida). Aldeano IE.
Ferreira) melhorou para
lm 29s 3/5, deixando ótima
impressão, pelo centro da
raia. Rubeniz tP. Teixeira >
cheyou agarrando cem um
outro em lm2Gs os 1 300
ADÉNIA

Raia Bela 'G. F. Almei-
dai, os últimos 1200 em
lm _2_ 2/5. com melhor
arrrematc neste exercício.
Sillagia <J. Bafica), os 1 20ü
em lm 25s, d carreirão.
Lenga Lenga (Lad.i. os
1 400 em lm 40.s, de carrei-
rão, Adénia )P. Rocha t,
igualou com melhor disposi-
cão.

Nossos palpites

Nice Work forma
com Nickname uma
dupla muito forte 777

Fácil ganhador na última
vez em que atuou e enfren-
tando praticamente os mes-
mos adversários, Nice Work
tem tudo para repetir nos
1 500 metros do quinto pá-
reo da programação de hoje
à tarde no Hipódromo da
Gávea, não sendo difícil o
prevalecimento da dupla
dobrada com Nickname que
apresentou progressos em
sua forma técnica.

Nice Work vem d e ga-
nhar em excelente tempo

Esli
Embora correndo pela

primeira vez, Petardo pode
vencer nos 1400 metros da
primeira prova. É que o
pensionista de Francisco de
Abreu tem revelado quali-
dades nos treinos, aparen-
tando ser veloz e esperto na
largada. Anatilio, também

na raia de areia pesada,
voltando agora com mag-
nifico apronto, um dos me-
lhores para a corrida de lo-
go mais. O principal obs-
táculo está na sobrecarga,
pois o pilotado de Gabriel
Meneses deslocará 59 quilos.
Porém, os adversários em
nada o intimidam e apenas
o companheiro Nickname,
mais Endically parecem
reunir condições de amea-
çar a sua vitória.

eante
estreante e ganhador de
duas corridas no Hipódro-
mo de Cristal, em Porto
Alegre e, ainda, Campos
Gerais e Boys Scout, estes
últimos bem amparados pe-
lo retrospecto, são os mais
perigosos adversários d e
Petardo.

Forca
Mesmo sem ser grande

coisa, Paragem é a força
nos mil metros da carreira
seguinte. Otimamente en-
turmada e bem situada no

Raia
Melhor corredor na pista

de areia pesada, Daimaru,
r ecente segundo colocado
na turma, é a indicação que
se impõe no quilômetro da
terceira prova. E' bem la-
meiro e ostenta excelente
estado atlético como evi-

percurso, fazendo valer a
sua boa velocidade inicial.
Engraçadinha c Carolina
surgem a seguir com boas
possibilidades.

pesada
denciou no apronto final.
E' possível o prevalecimento
da dupla com Lord Trevo,
retornando de Belo Hori-
zonte. O melhor azar é Mi-
elli experimentando o freio
seguro de Goncalino Almei-
da.
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São Paulo (Sucursal) —
O Grande Prêmio Derby
Paulista, segunda prova da
tríplice coroa de potros, se-
rá disputado hoje, às
171-30m, em Cidade Jardim,
com a participação dos me-
lhores potros da geração de
1970, no país, entre os quais
os paulistas Isaton,
Gadahar, Grand Seigneur,
Uleanto e o paranaense
Grão Ducado, representan-
do o turfe carioca.

Grão Ducado é, entre os
14 inscritos, o único can-
didato à tríplice coroação e
se vencer as duas últimas
etapas se incluirá entre
uma elite de cavalos ven-

A tríplic
O mais recente tríplice

coroado no Brasil foi o pa-
ranaense Giant, em 1967,
montado por Ermelino
Sampaio. O filho de Cigal
e Unista deixou Osman a
dois corpos de diferença,
quando disputou a segunda
etapa da tríplice, o Grande
Prêmio Derby Paulista. Ven-
iceu um mês depois o Gran-
de Prêmio Consagração,
com o mesmo jóquei, mos-
trando a excelente fase que
o consagrou definiu-
vãmente.

Em todos os centros tur-
físticos do mundo a tríplice
coroa surge como a disputa
ma_s interessante de todo
o calendário. Nos Estados
Unidos, por exemplo,
somente depois de 25 anos
é que surgiu um vencedor

cedores das três fases, como
Jacutinga — égua — em
1933; Funny Boy, em 1936;
El Faro, em 1943; Estou-
vado, 1944; Farwell, 1959 e
Giant, 1967. A tríplice coro-
ação aponta um craque
genial porque seu vencedor
se firmou através de uma
seqüência de sucessos, em
distancias cada vez mais
difíceis, fixadas em 1609
metros (Grande Prêmio Ipi-
ranga, em setembro), 2 400
metros (Derby Paulista, ho-
je) e nos 3 mil metros, úl-
tima etapa (Grande Prêmio
Consagração, e m dezem-
bro).

c coroa
tríplice coroado: o potro Se-
cretariat que é considerado
um dos fenômenos do turfe
internacional.

Para conseguir o sucesso
o potro venceu o Preakness
Stakes, o Derby de Kentuc-
ky e o Belmont Stakes que
formam a tríplice coroa
norte-americana que come-
çou a ser disputada em
1875. Somente em 1948 as
três provas foram vencidas
por um parelheiro, o potro
Citation. Mas foi Secreta-
riat o primeiro a vencer a
tríplice, depois de sua oíici-
alização. Secretaria., apesar
de não ter completado qua-
tro anos foi vendido por
6 080 mil dólares, cerca de
Cr$ 36 milhões 480 mil, sen-
do encaminhado para a re-
produção.

Grão Ducado venceu a primeira e tenta a segunda prova da tríplice

PROGRAMA

Veloz
PRIMEIRO PaREO - ÁS 14 HORAS - 1 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA - l'M"J|5

Dotado de expressiva ve-
locidade. Follln-Wu, inscrito
de parelha com Uncial, ga-
nha franco destaque nos
1 200 metros do quarto pá-
reo. o primeiro da dupla
exata. Fullin-Wu vem de cs-
coltar Soflat que, por seu
turno, já ganhou três cai*-
reiras. Livre daquele adver-

Dois
Palma Rosa e Prima pa-

recém os melhores nomes
do sexto páreo, em 1 300 me-
tros. Palma Rosa traz bom
segundo lugar, antes de
fracassar na pista leve. Pri-
ma também vindo de fraca

sário, o conduzido de Ger-
vásio Fagundes tem exce-
lente oportunidade em mar-
car a sua primeira vitória
na Gávea, podendo ser es-
coitado por Hedjaz, com
problema d e indocilidade.
no partidor ou Gaypió, que
surpreendeu com sugestiva
partida final.

nomes
atuação, havia obtido ai-
gumas colocações em corri-
das anteriores. Bem entur-
madas, as duas podem che-
gar brigando pela vitória,
aparecendo Gibira como
azar possível.

1—1 Campos Gerais. A. Torres 2
2 Britih News, G. Meneses 9

2-3 Boy Sco-l. J. Pinto ... 1
4 Anatilio, L. Caldeira ... 8

3-5 Tri, U. Meireles ..'.'. i
6 Onix, A. Sanlos 6

4-7 Petardo, A. Ferreifa .... 3
Cist I. C. Abreu 5
Dcm Ito, G. F- Almeida 7

56 1 39 (10) Blastomcre c New Jirau
56 ' 79 (10) Blaslomere _ New Jirau
56 ! 89 (13) Papyrus e R-mancicr
56 I 69 ( 7) Salmon e Agaparto (RS)
56 99 (12) Sérgio Rico _ Folcony
56 139 (13) Pireu e Uncial
56 Estreante
56 I 49 (12) 5érgio Rico e Folcony
56 69 (10) Blastmcrc c New Jirau

1 400
1 4C0
1 400
1 .100
1 400
1 400

1 JCO
1 400

AP
AP
GL
AL
AP
GL

AP
AP

1*29**1
1'29"1
l*23"3
1*28"
1*29"
1*25"!

1*29"
1 "29"1

A. Vieira
V/. G. Oliveira
F. P. LBver
A. Nahid
J. L. Pedrosa
L. Coelho
F. Abreu
A. Correia
R, Tfio-*dÍ

SEGUNDO PAREO - AS 14H 30M - 1 000 METROS - RECORDE - GRAMA - DON FABIAN -56"3'5

1-1
2

2-3
.1

3-5

6
4-7

Paragem, J. F. Fraoa ... 9
Rose Belle, 0. Ferreira . 10
Engraçadinha, A. Ferreira 7
Bélica, C- Pencabem ... 4
Carolina, G. F. Almeida . 8
Dam Dama, F. Meneses 5
Dura, J. Pinlo 2
Bafejada M. Percs ... 3
Faminta, F. Lemos ... '
V. Laud-lln. C) C. Ollv 6
— ex-Deflance.

1 5? (11) Prjncess Rose c Benkai
! 7° (12} Olta e Paragem
* 49 (11) Princess Rose Benkai
' 

119 (11) Narda c Olta
99 (II) Gaúcho de Briga c F. Ouro

I 5? ( 8) Riberena c Carolina
!1I9 (11) Emperrada o Crimelha

89 (I 1).Rainha Astrid e Emperrada
! 149 (14i Arnorclly e Lord Trevo
' 109 (l»í,Floreal c Modcrninha

U.OO
PRO
1 200
1 200
1 OCO
1 200
1 200

1 000
1 300
1 000

AP
AU
AP
AP
AL
AU
AP
AL
AP
AP

1'17**3
I '03"

1*17***1
1*17"
l'C3"3
l'18"-l
1'17"4
1*03"
1'23"4
I '04"

E. Sousa
Duranti
P. Lavor
Câmara
Mendes
Mendes
Ribeiro
S. Silva
Abreu
Ulloa

TERCEIRO PAREO - AS 15 HORAS - 1 000 METROS - RECORDE - GRAMA - DON FABIAN -56"3,S

Abso
E' ílaB-mmtc o destaque

dc Floriano na sétima car-
reira, cm 1400 metros.
Segundo lugar para Jilema
e de volta em companhia
acessível, o conduzido de
Goncalino Almeida não
deve'deixar fugir esta opor-
Umidade. Parece mesmo

Equi]
Bastante equilibrado se

apresenta o campo do oi-
lavo páreo. Tanto podem
ganhar Mac Mahon ou
Mai tel, como Hit Liber,
Xuxu Beleza e Sln Bird, es-
te liltimo vindo de incxpli-
cável fracasso, pois havia
ti chiado otimamente, do

luto
uma das melhores indica-
ções do programa. Dupla
com Good Joe qua mesmo
forçando turma tem chance
de figurar. Vai leve e corre
bem em qualquer espécie de
terreno. Dudas é o terceiro
nome da competição.

íbrio
mesmo jeito que aprontou
para a corrida desta tarde.
Todavia, Sln bard parece
irregular. Mac Mahon é a
figura do retrospecto e
Xuxu Beleza volta credenci-
ado por expressiva vitória
cm companhia ligeiramente
mais fraca.

-1 Lord Trovo, G. Alves .
2 Miclli. G. F. Almeida

-3 tlipo, G. A. Fciió . .
A Rob S. S Iva ....

-5 Faxinais, J. Pinto . .
Picano, L. D. Guedes
Part Pris, J. Tinoco .

. a Daimaru, 5. Bastos . .
9 Labido, L. Caldeira .
*' Evian. A. Morales F9

1
2
8

10
9
6
3
5

I 29 (14) Amorelly
I 69 (11) Hcfcslo

49 (11) Hefesto
! 79 (11) Hefesto
i 89 (11) Hefesto
'109 

(11) Hefesto
lio (13) Vasqueir

| 29 (1 1) Hefesto
39 (I I) Hefesto

e Engraçadinha
Daimaru
Dai mia ru
Daimaru
Daimaru
Daimaru
e Belson
Lábido
Daimaru

129 (12) Alarcon a Xico Boy (SP)

1 3C0
I 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 2.0
1 200
1 2.0
1 500

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
GP

1*23**4
1*18"
1*18"
ri8"
1*18"
1*18"
1'16"3
1*18"
1'I8"
1*34"4

G. Oliveira
Carrapito
P. Carvalho
C. P.rcira

Aliano
D. Guedej
C. Tinoco

C. Lema
Morales
Morales

O D
O Derby Paulista é a pro-

va de grande emoção para
os responsáveis dos 15 po-
tros inscritos. E considera-
da a distancia clássica, pe-
los seus 2 400 metros. Foi
Kaconic, em 1965, represei!-
tando o stud Jaraguá que
obteve o melhor tempo nes-
ta distancia: 2m27s. Elau,
ainda em atividade, percor-
reu esta distancia em tem-
po, também, excelente, cm
1971, marcando 2m 28s.

Nicho foi o último ven-
cedor do Derby Paulista, no
ano passado, numa prova
bastante equilibrada, dispu-
tada em raia enclur-
cada, o que deverá ser a
mesma situação da pista de
grama, hoje, já que o tem-
po continua instável e com
chuvas. O Pilho de Prosper
percorreu os 2 400 metros,
levado por João Paulo Mar-
tins, em 2m35s 6/10.

Um dos grandes favoritos
da prova de hoje, o parana-

Vencedores
Os vencedores do Grande

Prêmio Derby Paulista, ins-
tituido em 1910, quando foi
ganho por Cícero, um filho
de Zephiro e Anizete, per-
tencente ao Coronel Juliano
Martins de Almeida e que

'erby
ense Grão Ducado, que vai
representar o turfe carioca,
é filho de Egoísmo, ven-
cedor do Derby em 1964. Ele
foi montado por C a r 1 i t o
Taborda que participará do
Grande Prêmio Procla-
mação da República, tam-
bém hoje, montando Uban-
co, na parelha com o cario-
ca Príncipe.

Os paulistas sempre fo-
ram os vencedores do Der-
by, mas sua invencibilidade
foi quebrada em 1963 quan-
do o paranaense Quibor ga-
nhou a prova. Giant, trípll-
ce coroado — vencedor em
1967 — Castão e Don Jurai.-
dir, vencedores do Derby,
respectivamente em 1969 c
1970 foram outros parana-
enses que superaram os re-
presentantes dos demais
Estados. A expectativa em
relação aos potros nascidos
naquele Estado chama a
atenção para a atuação de
Grão Ducado.

do Derby
passou a fazer parte da Tri-
plice Coroa, em 1931, quan-
do foi vencido por Xylcno,
filho de Rumbo e Ousada,
de propriedade do criador
Lineu de Paula Machado,
foram os seguintes:

QUARTO PÁREO AS 15H 30M - 1 200 METROS - RECORDE -

- DUPIA-EXATA

GRAMA - ZOUZ - )M0"1|5

Trinca iorlc

2
2-3

.1
5

3 6
7

4-10
II
12

Follin-Wu, G. Fagundes . 56 29 (12)
Uncial, J. Machado ... 56 ', 89 (11)
Marfil, L, Maia 56 11. (11)
Hediaz, A. Morales F? . . 11 56 !119 (15)
Dom Gabriel, R. Marques 13 56 - 79(11)
Gayopió, A. Garcia .... 56 79 (12)
C-uano A. Ferreira ... 14 56 119 (13)
Flanio J. Santana .... 56 ! 59 (15)
Jusl ceiro, F. Eslevos . . 56 ! 59 (12)
Oblato, J. Portilho ... 12 56 ; 69 (11)
Caracallo. C. Valgas ... 5.6 129 (12)
Pircmo. G. Meneses ... 15 56 129 (13)
Logarilimo, P. Lima . . 56 I 99 (10)
Gérson, G. F. Almeida . 56 I 79 (10)
G Rivcr. G. F. Almeida 10 56 '159 (15)

Sollat e Sir Honcy , 1 000
Sans Peur e Las. Fairfax I 1 600
Scaliger e C. Gerais 1 300
Guantc e Gerson 1 3*30
Xaporu e C. Gerais 1 000
Soflat o Follin-Wu 1 400
Papyrus c Romancicr | 1 "ICO
Orlo c Romancier 1 2G0
Sérgio Rico e Folcony [ 1 4C0
Scaliger e C Gerais 1 300
Sérgio Rico e Folcony 1 400
High Noon e Maruio ; 1 -'CO

Harki e Fanqueiro ' 300
Turim e Last Fairfax . 1 500
Orlo e Romancier i 1 200

AP
AP
AP
GL
AP
AP
GL
AP
AP
AP
AP
AL
AP
GL
AP

1'0*."3
1'43**1
|'23"3
1*15"3
1*02**3
1'02"3
1'23"3
1*15**4
1*29"
1'23"3
1*29"
1*28"
1*24"
1*30'*4
1'15**4

E. P. Coutinho
E. P. Coutinho
W. Aliano
S. Morales
J. Burini
J. A. Limeira
J. A. Limeira
P. Morgado
C. Rosa
C. Pereira
J. B. Silva
E. Freitas
M, Sales
J. L. Pedrosa
J. L. Pedrosa

O número oito do liltimo
páreo está bem defendido
p_ia presença de Estagiário,
Vaidurão e Propulsor, todos
com chance dc vitória. O
melhor é u primeiro, porém
Vaidurão realizou sugestivo
exercício de distancia,

evidenciando perfeita téte-
nica. Além disso, corre o
máximo na pesada, pista
em que Beabá pode surpre-
ender a trinca favorita. Ly-
con e Kanchu surgem a
seguir com boas possibili-
dades.

QUINTO PÁREO - AS 16 HORAS - 1 500 METROS - RECORDE - GRAMA - FOREIGNER - 1*29"

1-1 N. Work, G. Meneses . 59
" Nickname, W. Gonçalves 60

2-2 Endicalv, J. B. Paulielo . 60
3 R. Horse, J. Machado ... -4 55

3-4 Momo, G. F. Almeida ... 55
5 Pandro, F. Ferreira .... 55

4-6 Sitieiro, A. Garcia .... 55
Moutr n, R. Marauei .... 55
Corada, G. A. Feijó ... 53

IO ( 9) Neutrin e Momo I 400

99 (11) Mimos e Alor 1 600
49 ( 6) Mimos c Dior 1 4^
19 ( 9) Dior e Camiguim 1 4"0

39 ( 9J Nice Work c Neutrin 1 4C0

19 (II) Quotidiano c H. Ccnpass 1 600
79 ( 9) Nice Work c Neutrin 1 4C0

í 2° ( 9} Nice Work e Momo 1 *100

29 (13) Selubed . Green Mil 1 400

AP
AP
AP
AL
AP
AP
AP
AP
AP

1*29**2
1'42"2
l'30"l
1'27"1
1*29**2
1'43"4
1*29**2
1'29**2
1*30"3

E. Freitas
E. Freitas
L. Ferreira
L. Acuna
P. Morgado
P. Duranli
R. Carrapito
A. Vieira

S. Morales

SÁBADO
19 Páreo - ás 14h - 1 900 metros -

CrS 9 600,00

1 -1 Zenzen, R. Marques ... 3
2—2 Jil ma, H. Vasconcello: ¦.
3-3 Flacon, J. Pmlo 6

4 Quibalo, G. F. Almeida 2
4-5 Rio Guarita, J. M. Silva 1

" Antrim, G. Alves .... 5

Kg
57
58
55
54
55
56

29 Páreo - ás 141\ 30m - 1 400
metro» - CtS 11 mil - Grama

Kg
1 — 1 Estilingue, A. Morales . . *7 56
2-2 Iridium, P. Alves .... 4 5B

3 Land*s End. G. F. Alme.da I 52
3-4 Bonny Boy, J. Pinlo ... 2 56

5 Pireu, G. Meneses ... 3 *52
4-6 Oraci, A. Garcia 6 56

/ Mac Twinsy, J. M. Silva . . 5 52

3? Páreo - ás 15h - 1 600 m.tros -
CrS 11 mil

6? Páreo - i» I6I1 35 m -
metros - CrS 9 mil

1-1 Fasanclo, G. F. Almeida .
" Ariuro, J. M. Silva . .

Aldeano, E. Ferreira
Enérgico, S

Phoebus, F.
Sir Ocarina,
Rubeniz, J

2-2
3

3-4
5
6

4-7

Silv
Esteves , .
L Januário .

 .. Escobar . . .
Oceanum, G. Meneses . .
Siçjfrid. (x) H. Vescontcllos
Zim, J. Pinto
Hsgddor, M. Alves . . .

) Ex-Azarado

1 400

Kgi
57
57
57
57

SEXTO PÁREO - AS 16H 30M - 1 300 METROS - RECORDE - GRAMA - CAROATA - H5*"*.S

2
5
7
6

10 57
1 57

57
57
57
57
57

1-1 Palma Rosa, J. Castro . 56
2 Talania M. Alves .... 56

2-3 Prima. A. Garcia 56
4 Plástica, L Moia .... 56

3-5 Gibira, G. F. Almeida ... 56
Blumac, P. Lima 56
Eluctdetion. N. Santos ... 56

4- S Ensucna, A. Ferreira ... 10 56
9 Bairrsta, A. Morales F9 56

10 Bulufas, P. Cardoso ... 56

1109 (11) Elpcnora e Sercbcl' 
39 (10! China Linda e Garderic
89 (1 1) Elpenora c Scrcbel
79 ( 9) Flávia II c Elpenora

I 89 (10) Happy Comcdy c Highnight
: 69 ( 9! Broa de Fubá e P. Rsa

1C9 (10) China Linda e Gardcrie
' 

49 ( 9t Broa de Fubá e P. Rosa
1 69 (14) Cap. Flect e Kcfibra
1 59 ( 9) Broa de Fubá o P. Rosa

1 300
I 200
I 300
1 200
1 COO
1 2.0
1 2CO
1 200
1 CCO
1 200

AM
AP
AM
AP
AP
AL
AP
AL
AL
AL

1*22"4
1'16"4
l'.2"4
1*16"
1*03"
1'16"
1*16**4
1*16"
1*02**1
1*16"

A. Araújo
W. G. Oliveira
A. V. Neves
Alv. Rosa
G. Feiió
D. Casaas
W. Ploto
N. Pires
S. d'Amore
J. Burioni

SlilIMO PÁREO ÀS 17 HORAS - 1 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA - 1*22**2 5

metros
17li lOm - 1 400

CrS 9 mil

1 - 1 Mecânico, A. Garcia .
2 Zagor, J. B. Paulielo

2-'J *Vi mos, A. Sanlos . .
4 Quintão, C-. Meneses

3-5 Yard, J. Pedro . . .
6 Mõigret, J. Machado .

4- / S flat, G. F. Almeida .
B Advance, P. Alves .
9 Ouro Azul, F. Esteve:-

Kg
52
62
56
56
56
54
50
62
50

1-1 Holly City, C. Abreu .
2 Raia B.la, P. Lima . .

2-3 Sillagia, J. Baffica . .
Lenga-Lenga, J. Pinto .
Albarela, L. Carlos . .

3 -6 Adcnia, A. Garcia . .
" Finarana, E. Marinho . .
7 Flavinha, G. F. Almeida

4-8 OEA, F. Esteves . . .
9 Homérica, P. Cardoio .

10 Recuperada, A. Ferreira

1-1 rioriano, G. F. Almcidi
2 Olaim, U. Meireles . .

2-3 Nativo, L. D. Guedes
4 R. Garbo, J. F. Fraga

3-5 Dudas A. Ricardo  6
Fflrthino, J. B. Paulielo
Idum, A. Fc.-reira .

4-8 El Zumbi, J. Pinto .
9 Good Joe, C. Abreu
** Ficklo. J. Reis . .

10

. 1

. 10

29 (13) Jilema e Navigateur
' 

139 (13) Jilema e Floriano
99 (131 Zenzen e Féli*
79 [13] Jilema c Floriano
89 I 9) Nice Work e Neutrin
99 (13) Don Messias e East Side

U9 (13) Zenzon e Féiix
19 (10) Notável e Olaim

! 29 (10) Vaquero c Armam
129 (13) Zenzen e Fclix

1 600
1 600
1 300
1-6C0
1 400
1 200
1 300
1 600
1 500
1 300

AP
AP
AP
AP
AP
AM
AP
GL
GM
AP

1*45'*
1*45*"
1*22**2
1*45"
1'29**2
l'15"2
!'22"2
1*37"!
1*31**2
l*22"2

. Mendes
E. Souia
D. Guedes
Figueiredo
Ricardo
S. Silva
P. Lavor
Ribeiro
Araúio
Araújo

OITAVO PAREO ÀS 17H 35M

Campos Gerais - Boy

- Engraçadinha — Ca-

- Petardo
Scout

- Paragem
roüna

3 - Daimaru — lord Trevo — MíeÜ
- FoHin*Wu -- F!anio — Gayp;ó
„ N"c< Work - Momo - Nickname
Prima - Palma Pesa — Gibira

7-- Floriano - Gord Joe - Dudas
S — Mac Mahon - Sing Bird — Xuxu

Beleia
9 - Estagiário - Bcabá - Vaidurão.

4? Páreo - às 15h30m - 1 600 met
- CrS II mil - Dupla-Emt-

1—1 last Fairfax, G. A. F..iió 1
Lábaro, F. Lemos .... 2
Hialo, G. Alves .... 6

2-4 Porto Alegre, G. Meneses 3
El Charrua, G. F. Almeida 9
Malcncio, J. Machado . . 11

3-7 Muntore, F. Estevti ... 5
Octilo, J. Rais 12
Pele, J. M. Silva .... 8

4-10 New Jirau, R Marques . . 4
11 Gatáo, J. Sousa 13
12 Englander, J. Pnto ... 7
" Namor, W. Gonçalves . . 10/

«reo - às 16h - 1 600 metros
CrS 9 mil - Grama

Kg
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

5? P

1-1 T.ea For Two, G. Meneses 12
Ousado, A. Morales ... 10
Apron, J. P."-dro .... 6

_ * Sir Sort.ido, P. Alves . 2
i-i-m, J. Santana .... 8
X... .«..o, S. M. Cruz . . 4

3 7 Matutino, J. M. Silva . . 3
Zillei, P, Cardoso ... 11
Nenho, E. Ferreira ... 1

4-10 Ouro Azul, F. Esteves . 5
11 Rinch, G. Alves .... 9
" Paché, G. F. Almeida . . 7

Kg
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

8? Páreo - is 17h 45m - mil metros
- CrS 8 mil - Dur-la-Exata

Kg

1-1 R:d Storm, F. Lemos . . 57
** D. Palace. H. Vasconcelos 57

Jack Dclon, (!. Marques .10 53
2-3 Clayfon, A. Garcia ... 57

Mabeco, U. Meirclles . . 14 58
Bonfri, P. 1-ixeira ... 13 57

3-6 Primeiro, G. F. Almiida .11 57
Dunqu;, P. Lima .... 4 57
Jaçjuaié, L. Carlos .... 2 56

" Don Assu, C. Oliveira . I 52
4-9 Hialite, J. Julião .... 57

10 Dial, J. Pedro 57
11 Silva, J. F. Fra-ja . . .12 57
'" Caximbó, J. Reis ... 53

90 Páreo - às 18h 20m - 1 300 me-
iro» - CrS II mil - VARIANTE

Kg

1 300 METROS - RECORDE - AREIA

- DUPIA-EXATA -

_ DASTUR - l'U"4'S

ANOS

1931
1932
1933

193.
1935
1936

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962 .

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

PROPRIETÁRIO

Lineu dc Paula Abadiado

Lineu de Paula Machado

Rodolfo Lara Campos

lineu de Paula Machado

E. 5. A. A-sumpção

Lineu de Paula Machado

Alberto José Mota

Ari da Costa Martins

Lineu de Paula Machado

Lineu de Paula M-diado

Lineu de Paula Machado

fc*. í. A. Assumpçáo

Espólio Lineu de P.iul

Stud Sao Miguel

Azem A. Azem

Stud Lineu do Paula Machado

Haras Floresta

Stud Lineu de Paula Machado

Haras Faxina

Stud São Miguel

Slud Lineu de Paula Machado

Paulo Albuciucrciue dc Castro

Stud Rocha Faria

Almeida Prado & Assumpçao

Zília Peixoto dc Castro

Almeida Prado & Assumpç-o

Zelia Peixoto de Castto

Barão Olo Von Lcithncr

Almeida Prado & Assumpçao

CAVALO

XYLENO

YONG

JACUTINGA

(tríplice coroada)

VENEZIANO

ORGANDY

FUNNY BOY

(tríplice coroado)

MALFA

NEGUS

AMILCAR

BIG SHOT

KARIN

VAIAPÂ

Machado EL FARO

(Iríplice coroado)

ESTOUVADO

(tríplice coroado)

F. WONDER

José Maria C

Stud Seabra

Stud Guará

Stud Olro Lance

Zclia Peixoto dc Caslro

Stud Jaraguá

Stud Maioral Paulista

Haras Palmitai

Haras Sao Bernardo S

Slud Hanna

Antônio Zcn

Hòrõs Faxina

Stud Ouro Azul

HELÍACO

JUASEIRO

JABUTI

FALINDOR

FOCIMBÉ

NINHO

JACEGUAY

JOIOSA

AOIL

timão
CAPORAL

VÂNDALO

GAUDEAMUS

FARWELL

(tríplice coroado)

doso do Almeida GARBOLEIO

EMERSON

FULGENTE

QUIBOR

EGOÍSMO

KOCONIO

DILEMA

GIANT

(tríplice coroado)

A. QUIZ
CASTÃO

DOM JURANDIR
EYLAU

NICHO

1-1 M. Mahon, J. Machado . . 53
Cravo, R. Marques .... 51
Permaus, W. Gonçalves . . 50

2—t Martcl, F. Lemos .... 11 51
Rascão, A. Morales F9 . . 55
Colmv N. Santos .... -17

3-7 Hit Liber, C. Valnas ... 12 59
Luty, L. Caldeira .... 54
Hidromel, A. Garcia .... 13 53

4-10 X. Beleza, G. F. Almeida . 59
11 Xandoca, J. Malta .... 49
12 S. Bira! E. R. Ferreira . . 57
13 leheran, P. Cardoso ... 10 53

29 (10) Hit Liber e Martel
^ 8<? \)Q) Prige e Enigma
' 99 (10) Hit Liber e Mac Mãhon
* 

39 (10) Hit Libe; c Mac'M-*.hon' 
79 (101 Hit Liber e Mac Mahon

' 
69 ( 8) Caeté e La Mazellc

' 19 (10) Mac Mahon e Martel
I 89 (10) Hit liber c Mac Mahon
' 49 (10) Exodus e Don Levy
! 19 { 7) Ben Belo e Enigma
! 49 ( 7) Tubila e Boetie
I 79 ( 7) Xuxu Beleza e Ben Bolo
' 69 ( 7! Xuxu Btleza e B3n Belo

I 300
1 2C0
1 300
1 300
I 300
1 300
1 3C0

1 300
1 200
1 300
1 300
1 300
1 3CO

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AM
AP
AP
AP
AP

1*23"
1*I5"2
1*23"
1*23"
1*23"
1*24"
1*23'*
1*23"
1'15"4
1*22"3
1*24"
1'22"
1*22"

O. M- Fernandes
W. G. Oliveira
P. Morando
B. Ribeiro
S d'Amore
J. 5. Silva
A. Vieira
A. Nahid
J. A. Limeira
N. P. Gomes
R. Costa
A. Araúio
S. Morales

Os grandes prêmios
O campo das duas provas mais

importantes do programa dc hoie,
em Cidade Jardim, i o seguinte:

6? Parto — GraniU Prêmio Proilama-

(ia da Repúblic- — á« 17h -

CrS 30 mil - dist 1 60. m.troí -

gram>_

NONO PAREO AS 18H 10M - I 20O ME1ROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - 1*13**2 5

1-1 Screbcl, G. F. Almeida . .
2 Zapa, F. Maia . . . . -

2-3 Longarina, P. Alves . . .
4 Carie Bíanchí!, E. Fe-ruira

3-5 Pefite A:níe, G. Meneies
líolda, F. Silva . . . .
Tocata, J. Eicobar . . .

4-3 Gardcrie, S. Silva . . ¦
9 Sivafaíá, G. Alves . . . .

30 Círgarina, A. Morales . .

56
56
56
56
56

1-1 Beabá, l. Caldeira .... 57
2 Ouinanto, F. Eslevcs ... 57

2-3 Ivcon. J. F. Fraga .... 57
. ,"..-' Olá. G. F. Almeida 54
í P nuá, R. Maroues .... 55
o hu G. A. Feijó ... 53
/' Cj.l í, A. ferreira ... 10 57
8 Estaoiário, J. Reis ... 1
" Vaidurão, P. Cardoso ... !
" Propulsor, J. Pinlo ... 58

49 (12) Labi e Estang
79 (12) Labi e Estang
19 (12) Chivas e Elar.dro
69 (10) Marimba e Kanchu
69 (14) Dickson c Marfim
29 !10*. Marimba e Ur.lnus
99 ! 9) Zager\c t Jeremias
59 (13! Marlel e Kanchu
60 113J Full-Wara e Pl.-tão
99 (12, lyton o Chivas

1 000
1 000
1 600
1 CCO
1 **0J

i coo
1 300
! 200
i *j:o
1 6-0

AP
AP
AM
AM
A"
AM
AP
AP
A"
AM

1*03**2
1'03"2
1*44" 1
i*03**-l
ri7**4
1'03**3,.--..
I*16"3
1'22'*2
1*44**1

A. Nahid
C. I. P. Nunes
O. M. Fernandes
A. Morales
O. J. M. Dias
O. Ordoio
C. Rosa
W. Alisno
W. Aüano
W. Aliano

1-1 Depressa, J. C. Avil»
2 Dargo, J. M. Amorim

2-3 l. Drake, E. Gonçalves
4 Quod. R. Penachio . . .

3-5 Belgrado. J. Garcia . . .
6 Donald Duck, A. Barroso

4-7 Príncipe, P. Alvei . . .
Ubango, C. TaborcU . .

5-9 Betting Man, E. An'0 ¦
Embe Jerry, J. Alv;;

9 Fils Uniaus, A. Deus . ¦
6-10 Bentle. A. C-ssante . . .

10 Hafis. A. F. Correia . . .
10 Hapoy C. J. M. Silva

7-11 Crolil. J. Boria

59 4
59 10

59 10
55 6
59 8
59 20
5? 7
*' 1*.

57 7
5i II
59 1
55 13
50 3
59 2

11 Vorafim, A. Zanin . . . 59 18
11 També. E. Samoaio . . . 59 14

8-12 Abadia III. S. Vera ... 57 16
12 Va Bicn, J. Dacosta . . .53/4 9
12 Zizzi, S. A. Santos . . 57 5

79 Páreo - GP Derby Paulista - 2».

prova da triplico coroa de São Paulo
_ ii 17h 30m - CrS 200 mil. -

dist 2 400 metros - Gr.m)

1-1
2-2

3
3-4

5
4-6*
5-8

9
6-10
7-11

11
8-12

12

Grão Ducado, J. Pedro 54 1
Isaton. E. Amorim ... 56 3

Manacor, P. Alves ... 56 10
Uleanto, J. Borja .... 56 6
Icharro. L. Cifuentcs ... 56 14
r.rny Jing, E. te Mencr, 56 16
f u>'cano, A. Barroso ... 56 2
Bo-jage, L. A. Pcre;ra . 56 4
Every King, l. Yane_ . 56 15
Até que Enfim, L. Correia 56 7
Leninsky, J. C. Ávila . 56 12
Tabar, E. Samp3Ío . • 56 11
Godihar, S. Alocar . •''6 8
Grand Seigneur, S. Vera 56 5
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LANÇA PROGRAMA DE
Foi lançado, ontem, otieialmen-

te. no Rio. o Plano de Recreação,
Educação Fisica e Desporto do Ser-
viço Social da Indústria iSesii
destinado a atender, em 1974, a
cerca dc 100 mil crianças, na faixa
etária de 7 a 15 anos, filhos" de ope-
rários da indústria.

O Plano, que terá caráter na-
cional. visa a iniciação esportiva dc
crianças na prática de atletismo,
natação, basquete, vôlei, andebol.
ginástica ritmica e judô.

Embora lançado ontem em ca-
ráter oficial o projeto já vem sen-
do oferecido aos filhos de traba-
lhadores da indústria.

Atualmente. 14 mil menores
freqüentam as praças de esportes
do Sesi.

O PLANO

O Serviço Social da Indústria
ao fixar as diretrizes Gerais da sua
Politica de Ação determina que a
concentração dos programas do
Sesi tem três setores prioritários:
Educação, Saúde e Lazer.

Ao instituir o Plano de Recrea-
ção, Educação Fisica e Desporto a
direção do Sesi afirma que "a re-
vòlucão industrial cie 1844 provo-
cou uma mudança de costumes,
decorrentes de três fatores que se
relacionam: diminuição das horas
de trabalho e conseqüente aumen-
to das horas de ócio; elevação do
nivel salarial em virtude do maior
rendimento com menor tempo dr
trabalho e a incapacidade de em-
pregar adequadamente o tempo li-
vre.

O tempo de ócio representa
uma das grandes conquistas do ho-
mem e marca o inicio da huma-
nização do trabalho. Essa conquis-
ta. no entanto, veio encontrar ú
homem despreparado para apro-
veitá-la.

A aproveitamento útil do tem-
po livre é um problema de educa-
ção. Daí, o papel relevante que a
recreação poderá exercer na so-
ciedade. como elemento positivo,
preenchendo a.s horas de lazer.

Recreação é a atividade fisica
ou mental 

' 
na qual o indivíduo é

naturalmente impelido a satisfazer
necessidades de ordem fisica, psi-
quica ou social e cuja realização
lhe dá prazer."

Como elementos justificativos
de um de seus três setores priori-
tários —. lazer — o Serviço Social
da Indústria aponta:

ai Falta de condições pura a
vida associativa;

bi Hábitos e comportamentos
prejudiciais;

ei Inexistência ou precaridacle
de recursos comunitários:

di Condições de trabalho do
usuário do Sesi (monotonia, ruído,
distancia do local dc residência e
outrosi;

e). Inadequado aproveitamento
das horas de lazer.

Como objetivos o Sesi indica:
ai Convivência social;
bi Mudança de hábitos cultu-

rais que atuam prejudicialmente
sobre o desenvolvimento social;

c) Criação e/ou utilização de
recursos comunitários;

di Oportunidade de recupera-
ção dos desgastes decorrentes das
atividades profissionais;

e* Liberações de tensões;
f) Desenvolvimento da capaci-

dade criadora: . .
g) -Participação social voluntá-

ria. ¦ •

TODO O PAÍS

Embora lançado oficialmente
ontem o Plano de Recreação. Edu-
cação Fisica e Desporto já vem
sendo aplicado em cinco cidades:
Brasília, Crato, Fortaleza, Mosso-
ró e Campina Grande.

Em 1874 ele será ampliado nes-
sas cidades e estendido a Manaus.
São Luís, Ceilandia, Taguatinga,
João Pessoa, Rio Tinto (Paraíbai,
Recife, Maceió, Aracaju, Salvador,
Vitoria, Nova Iguaçu, Blumenau,

Santo André, Corumbá, Três La-
goas, Macapá. Pamaiba, Teresina,
Estância, Aratu, c Anápolis.

Cada centro de esportes dessas
cidades contará, com pelo menos,
um campo de futebol, um estádio
de atletismo, uma piscina olímpica,
uma área coberta para judô, uma.
área coberta para ginástica, uma
quadra descoberta e uma quadra de
tênis.

O Plano visa essencialmente
atender ao filho do operário da in-
dústria, mas. na hipótese de haver
ociosidade em alguma atividade es-
portiva, haverá convite para que a
comunidade local utilize as instala-
ções do Se.si.

SAÚDE

Sabendo o Sesi que não basta
apenas oferecer a possibilidade do
menor participar de atividades es-
portivas sem que haja paralelamen-
te o acompanhamento médico, em
cada loca! onde o Plano estiver sen-
do aplicado, haverá uma completa
assistência médica ás crianças.

Nas duas horas de aulas diá-
rias de iniciação elas terão, além
da presença, do médico, a distribui-
ção de alimentação compatível com
o desgaste a. que são submetidas
pela prática,,dé esportes.

MOTIVAÇÃO

O Departamento Nacional do
Sesi tem consciência de que o Pia-
no de Recreação. Educação Fisica
e. Desporto só terá êxito no instan-
te em que cada um dos seus partici-
pantes sentir o orgulho de integrar
o Clube do Sesi.

No Brasil, por uma série de ra-
zòes, dois terços da população jo-
vem está incapacitada a freqüentar
os clubes. É esta oportunidade que
o Sesi oferece. E a partir do ins-
tante em que o menor se motivar
e sentir orgulho de participar do
Clube do Sesi .do mesmo modo c

, intensidade , com.que vibraria de'contentamento.em integrar a equi-' 
pe do Flamengo, Fluminense. Vas-
co. .Corintians, Fortaleza, Náutico,
Atlético ou. qualquer um outro
grande clube brasileiro, o Plano te-
rá alcançado o maior sucesso.

O Sesi já'está colhendo os pri-
meiros frutos nas cidades em que
foi aplicado o projeto piloto do Pia-
no. Em Fortaleza, em três meses, as
crianças que frequentam as aulas
de iniciação esportiva cresceram em
média três centímetros e aumenta-
ram de um a efuatro quilos em seu
peso.

O Plano pretende é que a re-
creação seja exercida de forma ali-
va e que a criança dela não parti-
clpe como elemento passivo, isto é,
mero expectador.

PROFESSORES

Uma das dificuldades que o
Sesi enfrentará será o da encon-
trar professores de educação fisica
em número suficiente para o Plano,
pois ele será iniciado cm todo o pais
e a maior quantidade de técnicos
.se concentra nas grandes cidades.

No entanto, sempre que houver
necessidade o Sesi ministrará cur-

sos de Administração Esportiva, de
Medicina Esportiva e de Adminis-
tração de Clubes.

O LANÇAMENTO

Ontem, na sede da Confedera-
ção Nacional da Indústria, o Sr.
Tomás Pompeu de Sousa Brasil Ne-
to ao lançar o Plano de Recreação,
Educação Fisica e Desporto afir-
mou:

"Ao promover este encontro, o
Serviço Social du Indústria —
Sesi — leve o objetivo de mos-
trar aos homens da crônica espor-
tiva da imprensa brasileira o que
está realizando, com acentuada e
progressiva ascensão, em todo o
país, no campo da Educação Fisica
e do desporto.

O Plano de Ação Integrado que
o Sesi implantou e vem amplian-
do. visando à formação das novas
gerações dc industriários e ao
aperfeiçoamento das classes tra-
balhadoras da Indústria, compre-
ende três pontos basilares:

Educação
Saúde
Lazer.
Dentro desse esquema do mais

alto nivel pedagógico, procura-se,
essencialmente, atingir a nova fi-
losofia da educação que, da clás-
sica preparação para a vida, defi-
ne-se, hoje', no conceito pragmalis-
ta de John Dewey, na. própria vi-
da. Com efeito, educar traduz, so-
bretudo, a integração do homem
na comunidade, como parcela
consciente e atuante no processo
dc desenvolvimento social.

Sempre sob a inspiração des-
se espirito predominante nas so-
ciedades de cultura estabilizada, o
SESI não perde de vista a harmo-
níosa implantação desses três
itens, procurando dar, através do
seu sistema educacional, mais en-
sino, mais saúde, mais vigor e mais
espirito de iniciativa e de sã com-
petitividade.

E' preciso não esquecer, c os
senhores conhecem o assunto com
autoridade e segurança, que,"quando falamos em educação fi-
sica, pressupomos educação atra-
vês de atividades e dc jogos cs-
portivos. Nela, os estímulos se
apresentam, principalmente, atra-
vés da atividade muscular. Seus
efeitos, porém, se refletem não
apenas sob o aspecto físico, mas,
também, moral, intelectual, emo-
cional c social, atingindo o indi-
viduo como um todo".

A" óbvio que não se consegui-
ria chegar às mentes desse Plano
dc Ação Integrado sem o estabe-
lecimento de um conjunto uniji-
cado. cuja atuação deve cobrir o
pais inteiro. E' o que o SESI está
fazendo, conforme os senhores vão
ver a seguir. Criaram-se os Cen-
tros Sociais para Trabalhadores da
Indústria, providos, todos eles, da
aparelhagem moderna exigida pe-
los três itens constantes do siste-
ma. Consultórios médicos e den-
tários, salas dc aulas c campos de
esporte com piscinas, quadras dc
basquete, vôlei, futebol e tudo o
mais para a formação de um ho-
mem física c mentalmente são.
Por outro lado. funcionam, simul-
taneamente. em cada um desses
Centros, clubes de caráter social,
além de cinemas, teatros, salas va-
ra ginástica e danças rítmicas.

Mas, eu não desejaria encerrar
essas palavras sem destacar a ex-
periéncia já obtida. Cada um des-
ses centros age, na comunidade,
como fator positivo dc integração
social, como estimulante na apro-
xim.açáo dos trabalhadores da in-
dústria entre si c das suas fanu-
lias. O convívio social, as competi-
ções esportivas, ao lado do ensino
propriamente dito. tudo contribui
dc maneira realmente efetiva pa-
ra que o trabalhador da Indústria.
sua familia, principalmente seus
filhos, se sintam como forças vi-
vas da sociedade cm que. atuam c
do Brasil potência que estamos
construindo.

Agradeço a presença dos Sc-
nhores, cm nome do Sesi e dc
toda a Indústria Brasileira.
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Quatorze mil crianças já participam de diversas

modalidades de esporte em vários
centros do Sesi em cinco cidades brasileiras

A competição esportiva é a melhor
fórmula para aferir aproveitamento do que

foi ensinado na iniciação esportiva
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A ginástica ritmica
é uma das mais belas

formas de esporte

O acompanhamento médico dos atletas
é um dos itens prioritários do

plano esportivo do Sesi
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O vôlei é um dos esportes
mais procurados

vos centros do Sesi.

O judô, como os outros esportes,
começa cedo. Alguns, apesar

da idade, já começam a colecionar medalhas
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Futebol evolui e muda mentalidade de dirigente

0 Sr. George Helal
até hoje apesar

de não ter um cargo
no Flamengo

ainda procura
colaborar com o

clube oferecendo a
sua ajuda financeira.

Também o Sr.
Gunnar Goransson
fez assim e chegou

a ter problemas
mais tarde em sua

vida particular.
No Olaria é Álvaro

da Costa Melo
quem garante os

ordenados do time
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Jairzinho teve o seu
contraio rescindido com
o Botafogo e o seu passe
colocado à venda por
Cr$ 2,5 milhões. Nenhum
clube o comprou, o que
não ocorreria há alguns
anos, quando segura-

Um problema de base
Aristóbulo Mesquita e Be-

beto trabalham no Depar-
tamento de Futebol do Fia-
mengo como responsáveis
por toda a organização íi-
nanceira. Na opinião d e
Aristóbulo, o Maracanã "ê

quem leva vantagem em jo-
go importante porque, além
chi boa comissão, tem uni
movimento enorme nos ba-
res e nas vendas de comes-
tiveis. e dessa parte o clube
não ganha nem um tostão.
Acho que se são os clubes
que motivam os torcedores
para fazer as despesas no
estádio, eles deveriam ter
também direito sobre esse
movimento."

O Botafogo também está
reorganizanclo-se e tem no
diretor Maurício Porto um
dos mais entusiasmados em
acabar com a obrigação do
dirigente em ajudar, do seu
próprio bolso, a resolver os
problemas dos clubes. Mau-
ricinho é aposentado como
publicitário.

— Não tenho dinheiro
para oferecer aos jogadores
mas tenho idéia do que seja
organização. Aqui no clube,
o Deslderatti e todo o De-
parlamento de Fina nç a s
estão sempre lado a lado
para resolver os problemas
do time. Não acho bom os
dirigentes ficarem pagando
para mais tarde cobrar do
clube.

O importante é o clube
resolver os seus problemas
sem precisar apelar para o.,
amigos. Atualmente isso é
até impossível. Antes, um

dirigente comprava um jo-
gador. assim como acontf-
ceu com Ademar Bebiano
comprando Didi. Hoje, há
jogador, como o Jairzinho,
que ficou sem contrato qua-
se três meses e não teve
um diretor que quisesse
gastar dois bilhões e meio
antigos para comprar o seu
passe. E' claro que ninguém
vai tirar uma quantia dessas
de suas economias para in-
vestir num clube de futebol.
Ainda aparece gente para
gastar mas como hoje é tu-
do na base dos milhões, se
um clube não tiver uma boa
estrutura nunca mais pode-
rá comprar ninguém. Aca-
bou-se a fase do bonzinho.
Agora é organização mes-
mo. E o Botafogo deu um
bom exemplo quando brigou
com Jairzinho, pois, apesar
de saber que lhe seria um
grande desfalque, m esmo
assim a diretoria se mos-
trou unida e confiante para
decidir a punição. Não há
também mais lugar para os
que pretendiam dirigir sozi-
nhos o clube. Atualmente
tem de haver um trabalho
de equipe — acrescentou
Mauricinho.

O Botafogo também quer
adotar o sistema de pagar
bons prêmios e exigir a pre-
sença do jogador no time
e isso ficou demonstrado no
recente contrato de Jairzi-
nho. O mesmo deverá acon-
tecer nas próximas reno-
vações. O clube tem uma
folha mensal de salários dc
CrS 220 mil c arrecada pou-
co mais dc CrS 300 mil.

Jair serve de exemplo
Em setembro, Jairzinho viajou

sem autorização do Botafogo para o
Japão. Quando voltou, já estava com
o contrato rescindido por causa da
indisciplina. O clube fixou o preço
de seu passe em CrS 8 milhões mas,
vendo que não aparecia pretendentes,
foi baixando tal quantia até chegar
aos CrS 2,5 milhões. Mesmo assim, o
Coríntians, único interessado, não
concordou e admitia no máximo pa-

gar CrS 1.5 milhão. Em outra época,
o Botafogo negociaria facilmente o
passe de Jairzinho por uma quantia
bem superior aos CrS 2,5 milhões mi-
nimos que desejava. Basta lembrar
que o Flamengo comprou Dario por
1,8 milhão no inicio do ano c que
ano passado o Fluminense gastou CrS
2 milhões 830 mil para comprar Gér-
son e o Vasco, 3,5 milhões na compra
de Tostão.

Didi o passado
Didi resolvera brigar com o Flumi-

nense porque o clube não estava acei-
tando a sua nova mulher, Guiomar,
fazendo, inclusive, uma série dc res-
tricôes à sua presença na sede das
Laranjeiras. Desgostoso com isso, pro-
curou os seus amigos ligados ao Bo-
tafogo e disse que procurassem com-
prar o seu passe, pois iria sumir do
Fluminense, o que, realmente, fez, dei-
xando de comparecer a treinos e até
mesmo sumindo do Rio.

Quando o Fluminense, irritado
com a indisciplina — inédita então
nas Laranjeiras — resolveu suspender
o contrato de Didi, os diretores do Bo-
tafogo, Renato Estclita e João Salda-
nha, foram lá e perguntaram se que-
riam vender o jogador c qual o preço
do passe.

_ CrS 1.750 — foi a resposta.
 Feito — disseram os dois, se

bem que, nesta altura, não tinham

nem o dinheiro, nem a autorização
do Botafogo para o negócio.

Foram diretos a Ademar Bebiano.
que entusiasmou-se e deu Cr$ 1.500
para a compra do passe. O clube en-
trou com o restante e a compra íoi
feita em menos de 24 horas, com o
Botafogo pagando em dinheiro, que foi
contado nota por nota pelo tesoureiro
tricolor.

Quando o caso estourou, houve
protestos de muitos tricolores, princi-
palmente de Benicio Ferreira Filho,
que criticou violentamente o presiden-
te Jorge Frias dc Paula.

Na época, disseram também que o
Botafogo tinha inflacionado o futebol
_ o custo do passe foi recorde nacio-
na_ _ c também que tinha comprado
um indisciplinado. Mas Didi deu ao
Botafogo os títulos dc 57 e 61 c valo-
rizou a equipe durante os seis anos
cm que nela jogou.

Telê. um e,templo

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
ATÉ SETEMBRO

Média mensal dc Arrecadação 605 324,81

Média mensal de Despesa • • 660 841,02

Déficit mensal 55 516,21

Número de iogos realizados 

Média de Receita por pariida •' 112 097,18

Média do despesas por partida 122 377,96

OUTROS DADOS

Dcsp/Mcdia

Ano Receita Despesas Déficit Superávit P/Partida

1958 20 532 17 39B 3 134 360

1959 22 890 22 655 235 470

1960 22 084 29.019 6 935 à00

1961 52 966 45 478 1 488 940

1962 149 466 88 714 60 752 1 840

1963 3<7 Ú5Ó 204 516 142 540 4 260

1964 553 796 460 202 93 594 9 580

1965 683 823 772 602 88 779 1* 090

1966 744 473 743 346 1 127 15 500

1967 1 068 462 1 238 684 170 222 « 800

1968 1 603 268 3 437 077 833 7S9 71 600

1969 2 825 428 4 451 223 1 625 794 92 700

1970 3 331 042 4 639 237 1 303 195 '3 000

1971 3 459 995 4 124 208 664 213 B4 284

1972 7 212 556 7 852 J46 639 690 '57 048

NOTA: Em millifrcs de cru.tiro

Sobre sua situação em 1951, Telê
Santana contou o seguinte: "Na época
em que eu era o ponta-direita idolo do
Fluminense, o Fio de Esperança que
sempre salvava a equipe, ainda me
lembro bem do final do Campeonato
Carioca de 1951, quando meu time sa-
grou-.se campeão com dois gols meus
contra o Bangu. O então presidente do
Fluminense, Benicio Ferreira Filho, fi-
cou tão empolgado com o titulo que
pòs à minha disposição o .seu Cadillac
preto, do ano. e o motorista — e eu
pude andar por todo o Rio com a noi-
va, hoje minha mulher Ivonete."

Por quê o carro?
Essa insólita homenagem ao pon-

ta-direita autor dos dois gols tem sua
explicação: a última partida do Cam-
peonato de 51 foi entre o Fluminense
e Bangu. O Bangu venceu de 1 a 0,
gol de Vermelho, e igualou-se ao Flu
na contagem de pontos. Vermelho teve
o que quis da torcida. Silvcirinha, en-

tão presidente do clube, emprestou-lhe
o carro para que ele esnobasse à von-
tade.

Fluminense e Bangu partiram dc-
pois para a melhor de três, que não
houve, porque o Fluminense venceu a
primeira de 1 a 0, gol de Orlando, c a
segunda, por 2 a 0, gols de Tele.
Transformado em mito, Telê recebe-
ria idêntico e invejável privilégio dc
Vermelho. Dentro do Cadillac preto —
um carro que o Presidente Vargas e
alguns Governadores usavam — Fio
de Esperança e sua noiva percorre-
ram o Rio até se cansarem da home-
nagem que. na época, para um joga-
dor de futebol, não passava de um so-
nho. por mais dedicado e bom que fos-
se.

— São coisas do futebol de ontem,
particularmente da minha carreira,
que me deu muitas alegrias e da qual
sempre me lembro revendo recortes de
jornais e revistas.—- comenta o hoje
técnico do Atlético Mineiro.

Os dirigentes bons amigos
Jorge Helal, Xisto Tonlato, João

Silva, Álvaro Niemaycr. Benicio Fer-
reira Filho, Castor de Andrade, Gunar
Goransson, Álvaro da Costa Melo.^são
alguns dos diligentes que. por amor ao
clube, constantemente ajudam os jo-
gadores a resolver as suas necessidades
financeiras.

Todos eles merecem respeito e ad-
miração pela dedicação que têm ao
clube c Álvaro Nlemayer explica que

"quando ajudo é porque sei que o jo-
gador está com um problema difícil
paia resolver, não pode ter tranquili-
dade para jogar e quero que ele entre
em campo despreocupado para defen-
der o meu Flamengo".

Atualmente, a maioria deles nao
têm cargo nos clubes, com exceção de
João Silva e Álvaro Melo. Apenas fl-
cam distantes, à disposição, para cola-
borar a qualquer momento.

mente apareceria um di-
rigérite qualquer e daria
o dinheiro do seu bolso

para a transação. Esse
fato demonstra que a
mentalidade do dirigen-
te brasileiro está numa

fase de transição c, por
isso, cresce de importan-
cia o I Curso Nacional de
Dirigentes Desportivos
que a Associação Cristã
de Moços promoverá, cm
Brasília, de hoje até sá-
bado.

Em 1951 o Fluminense
conquistou o titulo de cam-
peão carioca de futebol. En-
tre os prêmios que os joga-
dores receberam o mais im-
portante coube a Telê: um
fim de semana dirigindo o
Cadilac conversível do dire-
tor de futebol, Benicio Fér-
?.-eira Filho.

Naquela época, os clu-
bes dependiam exclusiva-
mente da boa vontade de
alguns dirigentes para po-
der, no fim do mês, pagar
um melhor salário aos joga-
dores e também melhorar
o.s prêmios ou comprar pas-
ses.

A importância do futebol,
no entanto, aumentou e os
clubes, aos poucos, passa-
ram a sentir uma maior ne-
cessidade de organizarem-se
financeiramente, a fim de
poder equilibrar as suas
despesas.

Após ter conquistado os
primeiros títulos de cam-
peão mundial, na Suécia e
no Chile, em 58 e 62, o Bra-
sil começou a perder alguns
valores importantes, entre
os quais Vavá. Amarildo,
Orlando e Didi que, por te-
rem recebido boas propôs-
tas. foram para o exterior.
Aconteceu então que presi-
cientes de clubes argentinos,
como Alberto Armando, do
Boca Juniors, ficaram famo-
sos no Brasil porque desem-
barcavam no Galeão, passa-
vam pelos clubes, e compra-
vam os seus principais des-
taques: Paulinho, Valentim,
Delem, Almir e muitos ou-
tros.

Depois o futebol no Brasil
começou a ser melhor orga-
nizado, com os clubes pro-
curando formar os seus de-
partamentos com mais se-
riedade. Mesmo assim, não
se tinha ainda uma base de
trabalho para acompanhar
a importância do esporte.
Os problemas eram muitos
c não havia um plano defi-
nido. Cada clube adotava
uma forma de trabalho é
em muitos casos o Departa-
mento de Futebol era diri-
gido por dois ou três dire-
tores c um técnico, que
eram também responsáveis

pela preparação fisica da
equipe, apesar de não terem
qualquer diploma dessa dis-
ciplina.

Devido a isso todos estra-
nhavam quando Paulo
Amaral preparava a Se-
leção Brasileira, pois n a
maioria dos clubes a prepa-
ração fisica era assunto se-
cundàrio. O Paulo chegou
até a ser acusado de estar
prejudicando o rendimento
de alguns jogadores p o r
causa dos exercícios que dc-
les exigia.

O Brasil foi à Inglaterra
em 1966 para o Mundial e
saiu nas* oitavas-de-final.
Os jogadores não corriam
e logo se cansavam. A má
campanha da Seleção ser-
viu de exemplo aos clubes,
que passaram então a se in-
teressar mais pela prepa-
ração física, tendo Admildo
Chirol sido o primeiro a
exigir atenção e respeito
aos professores de Educação
Fisica.

Essa fase motivou todos
os clubes brasileiros e os
Departamentos de Futebol
passaram a ser formados
não apenas por dirigentes
e técnico mas também por
vários professores de Edu-
cação Fisica. Por ter o
Brasil conquistado no Mexi-
cc, em 70, o tricampeonato
mundial de futebol, a valo-
rização do atleta subiu
muito. Os Departamentos
de Futebol começaram a
sentir dificuldade em con-
trolar a sua despesa men-
sal, uma vez que os sala-
rio.s aumentaram e o joga-
dor brasileiro passou a ser
um dos mais valorizados do
mundo.

Se antes o.s estrangeiros,
principalmente os argenti-
nos, vinham comprar joga-
dores no Brasil, com a valo-
rizaçãC' dos nossos atletas,
isso passou a ser impossível.
Inverteu-se a situação, ou
seja, os times brasileiros
passaram a investir, princi-
palmente, no futebol argen-
tino e uruguaio. O Flamen-
go contratou Doval. Reyes.
D o m inguez, Manicera; o
Vasco. Andrada c Errea: o
Fluminense. Artime e agora

Brunel: o América, Buttice;
o Bangu, Sanfillipo; o Bota-
fogo, Fischer.

O alto investimento aca-
bou aumentando excessiva-
mente em cada clube as
despesas do Departamento
de Futebol. A verba, autorl-
zada pelo Conselho-Diretor,
deixou de ser suficiente pa-
ra acompanhar o ritmo das
obrigações com os atletas.
Se na primeira fase da sua
evolução o futebol exigiu
um técnico diplomado cm
cada clube e mais tarde
uma competente equipe de
preparadores físicos, a
atual situação requer para
o Departamento de Futebol
não apenas dirigentes ami-
gos dos jogadores, já que
sáo h o m e n s financeira-
mente realizados, mas ver-
dadeiros profissionais e m
sua função.

Antes, quando a folha
mensal era feita e na hora
do pagamento faltava di-
nheiro, aparecia sempre um
diretor para comfíietá-la.
Agora, porém, não são mais
possíveis esses arranjos.
Basta, para se chegar a cs-
sa conclusão, tomar como
base o movimento financei-
ro mensal do Flamengo, eu-
ja média de arrecadação é
üc (JrS 60b mil iseuerhDioi
para uma despesa dc
CrS 060 mil e 841, o que
apresenta um deücit aè
mais de CrS 55 mil. Normal-
mente, o Flamengo é o clu-
be que mais arrecada e,
dessa forma, não deveria
sofrer um prejuízo tão
grande. Isso demonstra que
os clubes não tèm ainda um
esquema perfeito de traba-
lho.

E foi por sentirem o pro-
blema que passaram a exi-
bir para os seus Departa-
mentos de Futebol homens
com melhor sentido dc or-
ganização. em vez dos que
procuravam apenas solucio-
nar o.s problemas com o di-
nheiro do seu próprio bolso.
Assim, estão deixando de
lado os dirigentes que tra-
balham mais na base da
amizade com os jogadores
para preferir os que tèm es-
pirito empresarial.

Bons exemplos
Carlos Alberto Cavalhei-

ro, no Vasco, Maurício Por-
to. no Botafogo c Ivã Drum-
moncl, no Flamengo, são ai-
guns do.s novos dirigentes
que preferem trabalhar se-
guindo um plano orçamen-
tário em vez de tentar re-
solver a situação com suas
próprias finanças.

Carlos Alberto é Major da
Aeronáutica e tem a expe-
riência de sua vida anterior
como jogador e agora tam-
bém não só como responsa-
vel por uma gráfica como
também por um reembolsa-
vel da Aeronáutica. Por is-
so, chegou ao Vasco procu-
rando reorganizar o Dcpar-
tamento de Futebol, "que-
rendo transferir os proble-
mas que eram resolvidos na
Rua Acre I onde haviam os
sócios que distribuíam di-
nheiroi para serem solucio-
nados na sede de São Ja-
nuàrio."

Isso Carlos Alberto já cs-
tá conseguindo, pois o Vas-
co é um dos clubes de me-
nos despesa com os salários
dos jogadores. A média é
de CrS 8 mil. apesar de An-
drada receber CrS 18 mil.
pois a maioria recebe entre
CrS 4 e CrS 7 mil mensais.
O próprio Roberto, titular
absoluto, ganha CrS 4 mil.

Carlos Alberto acha que
o importante é pagar bons
prêmios para incentivar o

jogador e sendo assim gosta
de discutir com o time o
valor da cada vitória ou
empate. Antes de qualquer
campeonato, os jogadores
já sabem quanto vão rece-
ber por jogo. Além disso,
para animar mais a equipe,
ele fez uma tabela extra,
na qual. cm cada série de
quatro jogos seguidos, se o
Vasco conseguir seis pontos,
independente do prêmio fi-
xo, os jogadores recebem
mais CrS 1 mil de gratifi-
cação.

O Vasco tem uma folha
mensal de pagamento dc
CrS 290 mil mas arrecada
quase CrS 500 mil. O clube
possui concentração própria
e conta, na equipe, com di-
versos juvenis recentemen-
te contratados. Gasta, por
isso, muito menos do que
outros clubes.

Ivã Drummond é o vice de
Futebol do Flamengo. Vive
exclusivamente do seu sala-
rio como representante de
uma fábrica de instrumen-
tos musicais e também náo
pode oferecer o seu dinhei-
ro para judar o clube. Acha
que a organização do De-
partamento de Futebol "é
fundamental e hoje nin-
guém pode mais querer pa-
gar as despesas tirando o
dinheiro do seu bolso. Anti-
gamente. isso era possível
porque os jogadores ganha-

vam um salário baixo e não
eram tão valorizados. Hoje.
o jogador tem uma boa si-
tuação financeira e não vai
querer andar atrás do diri-
gente para receber alguns
trocados. Ele quer é uma
quantia alta para resolver
os seus problemas e não
apenas gorgetas. Antes, po-
dia-se pagar uma passagem
de um atleta para o ajudar
mas atualmente ele chega
ao clube de automóvel e
não se interessa sequer pelo
dinheiro da gasolina. A si-
tuação profissional está
mudando muito. Acredito
que no futuro se precise
ainda de mais organização.
O próprio Maracanã custa
muito caro. Suas despesas
são fabulosas. O importante
seria a gente alugar o cam-
po e pagar urna taxa pelo
aluguel, independente d a
arrecadação, em vez de fi-
car tirando sempre uma
percentagem do total da
renda. Quando a arreca-
dacão é alta pode-se ganhar
mais, porém a despesa tam-
bém fica muito alta devido
ás taxas que, se fossem me-
nores ou fixas, seriam bem
melhor para os clubes, pois
são eles que levam o público
ao estádio e, assim, devem
ser mais beneficiados. Com
esse dinheiro, poderíamos
aumentar a força da equi-
pe. torná-la ainda mais po-
tente.'
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C. Alberto como dirigente usa experiência de jogador c administrador
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Flu desperdiça chances e empata com Figueirense
Botafogo perde
do América MG
em ótimo jogo

Belo Horizonte (Sucursail
— Em uma partida muito
boa. o América mineiro der-
rotou o Botafogo por 1 a Q
no Estádio Minas Gerais, gol
de Edson aos 16 minutos do
segundo tempo, quando os
cariocas reclamaram impe-
dimento. O juiz foi Zepper-
man Torres, que substituiu
à última hora a Dulcidio
Boschilia. que não compa-
receu. A renda, mesmo com
chuva, somou CrS 76 mil 837.

O goleiro Neneca, apesar
de informado da morte do
pai. ocorrida á tarde em
Londrina, fez questão dc jo-
gar e ganhou aplausos da
torcida todo o tempo, sobre-
tudo quando chorou muito
durante o um minuto de si-
lêncio. E. como tem aconte-
cido sempre nos jogos dó
América, foi o melhor do ti-
me. A vitória dos mineiros
foi justa porque procuraram
sempre, o gol, sem se preo -
cuparem com retranca.

MUITA EMOÇÃO

Cinco minutos depois do
começo, a torcida percebeu
que a partida seria tão boa
quanto a do dia 20 último,
quando Botafogo e América
empataram dc 1 a 1. Muito
técnica, apresentou nos pri.
meiros 45 minutos vários
lances emocionantes, so-
bressaindo os goleiros Cao e
Neneca. Os ataques eram
constantes e os doi.s Umes
perderam boas chances.

As equipes formaram da
seguinte maneira: Botafo-
go — Cao. Valtencir, Brito.

Nilson Andrade e Marinho:
Carbone c Carlos Roberto;
Zequinha. Fischer (Ferreti*,
Nilson Dias e Tuca. Améri-
ca — Neneca, Luis Carlos,
Vander. Nelson Torres e
Cláudio: Pedro Ornar e Ju-
ca Show; Eli, Cândido,
Spencer e Edson.

A substituição de Nelson
Torres por Luís Alberto, logo
aos 8 minutos, em nada al-
terou o América, que se
manteve firme na defesa e
agressivo no ataque. E era
exatamente esse também o
futebol do Botafogo. Candi-
do e Spencer, em ótima jo-
gada, estiveram por marcar
aos 20 minutos, mas Cao de-
fendeu. O Botafogo também
poderia ter assinalado, em
bolas de Fischer e Nilson,
mas Neneca realizou exce-
lentes defesas.

O Botafogo iniciou melhor
o segundo tempo, com Ma-
rinho indo mai.s ao ataque,
mas quem marcou foi o
América, aos 16 minutos,
quando Edson aproveitou
bem um cruzamento do la-
teral Luis Carlos. O Botafo-
go reclamou impedimento,
mas o juiz confirmou o gol.
Logo após, Ferreti entrou no
lugar de Fischer e isso de
nada adiantou, porque a
esta altura o time mineiro
já era melhor, superiorida-
de que manteve até o final.
Apenas aos 42 minutos le-

. vou um susto, quando Ze-,
quinha bateu falta da linha
de fundo. Ferreti cabeceou e
Neneca defendeu, largou e
tornou a agarrar muito
bem.

Neneca saiu do campo

para o enterro do pai
Só mesmo a vitória do América sobre o Bo-

tafogo pode atenuar um pouco a tristeza do go-
leiro Neneca e recompensar o seu esforço de jogar
apesar de saber que em Londrina seu pai. Sr. .loa-
quim Miguel, estava sendo velado. Ele morreu on-
tem.

Muito confortado pelos companheiros, torce-
dores c dirigentes. Neneca saiu direto do vestiário
e foi de carro para São Paulo, onde tomará wn
avião até Londrina a fim de chegar ainda a tem-
po de participar do enterro. O goleiro dedicou a vi-
tória a seu pai:

— Acho que ele ficaria contente se estivesse
aqui ou mesmo se soubesse que meu time venceu
— comentou em sua simplicidade.

DINHEIRO

Neneca há dois meses que náo vc sua família.
Em Londrina moram todos os seus parentes, inclu-
sive a mulher, os dois filhos e irmãos. E' o mais
velho e responsável pelo sustento de todos. Poy
isso, ao viajar ontem à noite após o jogo. se preo-
cupou em levar dinheiro para as despesas com o
enterro e também para deixar com a mulher.

Quem estava com Neneca no vestiário ficava
admirado de sua passiva tristeza. Explicou que quis
jogar porque náo tinha mais tempo de ir dc avião
e também porque não queria que o America per-
desse o ritmo dc jogo que vem conseguindo. Con-
fessmi que já esperava a noticia c. por isso. soube
ter tranqüilidade numa partida tão importante.

Neneca recebeu manifestações de pesar dc to-
dos os companheiros, da torcida diretamente e cer-
tamente agora terá mais valor ainda c será um
ídolo mais admirado.

A torcida ficou dc pé durante o minuto dc si-
lêncio no começo do jogo c ovacionou-o demora-
damente no final, enquanto ele agradecia com sua
humildade e tristeza. A hora em que mais ficou co-
movido foi quando um clarim da charanga executou
o toque de silencio. Então chorou muito, só, debaixo
do gol.

Telefoto JB
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Florianópolis (Correspon-
dente) — O Fluminense
tocou bem a bola, impôs
seu ritmo e criou ótimas
chances de gol, mas os
erros nas finalizações fo-
ram constantes, resultando
num empate de 0 a 0 com
o Figueirense, ontem à noi-
te no Estádio Orlando Scar-
peli.

A partida tecnicamente

agradou, pois se de um 1»»
do os torcedores aprecia-
vam a categoria dos joga-
dores cariocas, do outro
viam o time local lutar com
entusiasmo, criando até
mesmo oportunidades de
marcar em alguns contra-
ataques. A renda somou
Cr? 104 mil e o juiz Gilber-
to Lima pôde apitar com
tranqüilidade.

Domínio carioca

Manfrini mostrou bom ritmo correndo o tempo todo, mas lambem joi mal nas finalizações.

Telcloto JB

Os times: Fluminense —
Roberto, Zé Maria, Brunel,
Assis e Marco Antônio;
Carlos Alberto, Gérson e
Cléber (Adilson!; Dionisio
(Zé Carlos), Manfrini e
Lula. Figueirense — Célio.
Marinho, Jailson, Mocnda e
Casagrande; Adailton e
Fred; Severo (Caco), Tião
Marino, Mosca e Moacir.

Ao contrário do que se
esperava, Gérson foi o cn-
carregado de jogar à fren-
te dos zagueiros, protegen-
do a sua área, enquanto
Carlos Alberto atuou livre,
indo sempre ao ataque ten-
tar o gol. Numa dessas in-
vestidas ele perdeu um gol
certo. Foi depois que Gér-
son cobrou uma falta e o
goleiro falhou. Carlos Al-
berto, entre a marca do pê-
nalti e a risca do gol, che-
gou a tocar na bola. mas
Moenda conseguiu desvia-
Ia quando já ia entrando.

Por causa das pequenas
dimensões do campo, logo
no inicio Gérson desistiu

O Presidente Mediei joi ao Beirà-Riò para ver o zero a zero entre Grêmio e Corintians

SANTOS 1 x
1 GUARANI

São Paulo (Sucursal) —
Pele voltou a marcar e foi
o grande destaque do empa-
te do Santos com o Guarani,

por 1 a 1. em Campinas.
Volnci fez o gol do Guarani,
que foi melhor no primeiro
tempo. Entretanto, no se-

gundo, Pele, driblando, chu-
tando e correndo, levou seu
time ao empate. A renda so-
mou CrS 225 mil 855 e o juiz
Emidio Marques teve boa
atuação.

Os times formaram assim:
SANTOS — Cejas. Hermes,
Carlos Alberto, Vicente e
Roberto; Clodoaldo e Léo:
Mazinho, Cláudio Adão, Pele
s Edu. GUARANI — Tobias,
Wilson. Joãozinho, Amaral e
Alberto: Flamarion e Alfrc-
do; Dilson. Lola. Volnei
(Washington) e Mingo.

VITÓRIA 1 x
1 BRASIL

Salvador (Sucursal) — A.
violência da policia baiana
voltou a ser o destaque de
mu jogo de futebol na Fon-
te Nova. Só que desta vez
ela se virou contra os diri-
sentes e jornalistas locais.
Fora isso, a surpresa ficou
por conta do empate entre
o Vitória c Brasil, dc Ala-
goas. Sarão c Ccco marca-
ram os gols c o juiz Gilson
Cordeiro conseguiu desagra-
dar aos dois times, colne-
tendo muitos erros.

A renda somou CrS 98 mil
c 795 c os times formaram
assim: VITÓRIA ¦— Agui-
naldo. Roberto, Dutra, Adal-
berto e França; Fernando
c Didi (Piolho); Osni, Gi-
liira (Deeo), André e Mário
Sérgio. BRASIL — Renato.
Haroldo, Bibiu, Ronaldo c
Altair; Roberto Meneses c
Gilmar (Tadcu); Robcrval
(Alano), Reinaldo, Silva e
Sarão.

DESPORTIVA 2 x
0 PAISSANDU

Belém i Correspondente i
Zezinho realizou uma

atuação espetacular, mar-
cou um gol c deu o passe
para o outro c foi o princi-
pai responsável pela boa vi-
tória que a Desportiva con-
quistou sobre o Paissandu,
por 2 a 0, no Estádio Evan-
dro de Almeida. Fio voltou
a receber cartão amarelo e
só jogou um tempo.

A renda somo Cr$ 76 mil
G30, o juiz foi Armando Ca-
marinha e os times forma-
ram assim: DESPORTIVA

George. Marcos, Juci. Ei-
ci e Nelson; Wilson Pereira
e Baiano (Sérgio); Batista,
Zezinho, Fio iDeoi e Evan-
dro. PAISSANDU — Ornar.
Paulinho, China, Tavares e
Diogo; Antenor e Boseo
(Edinho); Prado, Moreira.
Jair Bala (Tucai c Gonzaga.

GRÊMIO 0 x
0 CORINTIANS

Porto Alegre (Sucursal)
— Numa partida emocio-
nante c bem disputada, que
teve inclusive a presença do
Presidente Mediei, Grêmio e
Corintians empataram de 0
a 0 no Estádio Olímpico. O
time gaúcho foi melhor no
segundo tempo quando, gra-
ças ao seu excepcional pre-
paro fisico, esteve sempre
criando chances dc gol.

Armando .Marques foi o
juiz. a renda somou CrS 196
mil 719 c os times formaram
assim: GRÊMIO: Picasso,
Cláudio, Ancheta, Beto e
Tabajara; Carlos Alberto c
Paulo Sérgio; Carlinhos,
Mazinho (Humberto Ra-
mos), Tarciso (Oberti) c
Loivo. CORINTIANS — Ado,
Zé Maria, Laércio, Vagner
e Vladimir; Tião c Rivelino;
Paulo Borges, Roberto, Va-
guinho (Lance) c Adãozi-
nho.

Neneca chorou no minuto de silencio

ESPORTE 3 x
0 CEUB

Recife iSucursail — O Es-
porte voltou a se apresen-
tar bem diante de sua tor-
cida e não teve a menor di-
ficuldadc em derrotar o
Ceub, por 3 a 0. no Estádio
do Arruda. Mário, Moacir c
Odilon marcaram os gols.
O time de Brasilia íjteve
muito mal. decepcionando o
público que esperava mais
de sua equipe.

Edson Pantosi foi o juiz.
a renda somou CrS 51 mil
e cs times formaram as-
sim: Esporte — Tião. Mar-
cos, Lima, Lula e Grilo: Sa-
Íim c Meinha;, Ditinho
(Edmilsoni Odilon, Mário
(Moacir) e Orlando. Ceub
— Rogério, Lauro. Linium-
ba. Emerson e Rildo: Jadir
e Alencar: Gilberto. Dario,
Juraci i Fernando) e Xisté.

AMÉRICA (RN) O x
0 FORTALEZA

Natal (Correspondente)
— América c Fortaleza rea-
lizaram uma partida equili-
brada, dc bom nivel técni-
co e empataram dc 0 a 0,
no Estádio Castelo Branco.
O time local criou as me-
Ihores chances dc gol. mas
Lulinha realizou ótimas dn-
tesas. A renda somou CrS
80 mil 214 e o baiano Cii-
na imite França foi o juiz.

Os times formaram as-
sim: AMÉRICA — Ubiraja-
ra. Braga, Scala, Emidio c
Ivã; 1'aúra c Careca; Almir
(Gilberto), Santa Cruz (Os-
valdo). lílcio c Gilson Por-
to. FORTALEZA — Lulinha,
Louro, Basilio, Queirós c
Baucr: Chincsinho c Zé
Carlos; Hamilton Rocha,
Hamilton Melo (Lucinbo),
.Marciano (Feijó) c Sil vi-
nho.

CORITIBA 2 x
1 ATLÉTICO (PR)

Curitiba (Correspondente i
— O Paraná voltou a viver
momentos de emoção com
o seu principal clássico,
realizado á noite no Bèl-
fort Duarte. E o Coritiba,
fazendo prevalecer sua
maior categoria, venceu o
Atlético por 2 a 1, gols dc
Bráulio e Orlando (de pe-
nalti). enquanto Didi des-
contou. O jogo foi excelcn-
te c muito movimentado.

Sebastião Rufino foi o
juiz, a renda somou CrS 216
mil 016 c os times forma-
ram assim: CORITIBA -
Jairo, Orlando, Oberdã,
Cláudio e Nilo: Hidalgo e
Ncgreiros (Ditot: Abatia,
Bráulio, Zé Roberto c Ala-
dim. ATLÉTICO -- Nasci-
mento, Júlio, Di, Alfredo c
Ladinho: Lourival c Didi
Duarte: Sidnei. Caio. Sicupi-
ra e Didi Pedalada iBenê).

de explorar os lançamentos
longos, preferindo buscar
as triangulações com Clé-
ber e Manfrini. Essa jogada
deu certo apenas algumas
vezes, pois o Figueirense
jogava com muitos na dc-
fesa.

No segundo tempo Adil-
son entrou no lugar dc Clé-
ber, que já estava jogando
machucado. Pouco depois
Zé Carlos substituía Dioni-
sio, que errava muito nas
finalizações.

Logo no inicio Roberto
provou ser um bom goleiro.
Adaiton deu um chute mui-
to forte de perto da gran-
de área e ele desviou para
córner. Isso aumentou ain-
da mais o entusiasmo do
Fluminense, que p e r d e u
mais uma chance excelente
para marcar. O time cario-
ca continuou buscando o gol.
mas o Figueirense, satisfei-
to com o empate, passou a
jogar para trás, a fim de
ganhar tempo e assim o jo-
go chegou ao final.

TIRADENTES 1 x
1 CEARÁ

Teresina Correspondente)
— Numa partida bastante
equilibrada e até certo pon-
to violenta, Tiradentes e
Ceará empataram dc I a 1,
gols de Da Costa e Paraná.
O time local foi melhor ta-
ticamente, mas encontrou
no adversário uma forte re-
tranca. Só quando passou a
jogar pelas pontas é que
conseguiu o seu gol.

O juiz foi Wilson Lume e
os times formaram assim:
Tiradentes — Toinho, Ma-
rinho (Gilson), Tinteiro.
Murilo e Neto; Gérson e
Juarez (Luciano); Vicenti-
nho, Sima, Joel e Paraná.
Ceará — Hélio, Marinho,
Odélio, Artur e Paulo Ta-
vares; Geraldo e Samuel;
Antônio Carlos, Zé Eduar-
do, Vitor e Da Costa.

RIO NEGRO 1 x
0 SERGIPE

Aracaju i Corresponden-
te) — O Sergipe voltou a
sofrer nova decepcionante
derrota, ao perder por 1 a
0 para o Rio Negro, no Es-
tádio Lourival Batista. O

gol do Rio Negro foi dc
Jorge Cuíca aos 41 minutos
do primeiro tempo. A ren-
da somou CrS 32 mil 230 e
o juiz foi Joaquim Gonçal-
ves.

O Rio Negro atuou com
Borrachinha, Antônio Pio-
Ia, Zé Carlos, Biluca c Al-
mir; Denilson e Zezinho;
Jorge Cuíca, Nilson, Tonho
e Rolinha. O Sergipe, com
Carioca, Dorgival. Zé Rai-
mundo, João Carlos e Cas-
ca; Osmário e Petronilho;
Paranhos, Cipó, Leal (Fer-
nando) c Paulinho.

SÃO PAULO 1 x
1 PORTUGUESA

São Paulo (Sucursal) —

O São Paulo empatou por 1
a 1 eom a Portuguesa dc
Desportos, no Murumbi, num

jogo muito fraco técnica-
mente. Tatá, aos '1 minutos,
c Mirandinha, aos 25 do pri-
meiro tempo, marcaram os

gols. A renda somou CrS 76
mil c 359 c o árbitro foi Os-
car Seolfaro, com boa atua-

ção.
O São Paulo atuou eom

Valdir 1'crcs, Forlan, Mário
(Paranhos), Arlindo e Gil-
berto; Chicão e Pedro Ro-
cha; Tcrto, Murici, Miran-
dinha c Zé Carlos. A Por-
tuguesa dc Desportos, com
.Miguel, Cardoso, Pescuma,
Raimundo e Isidoro; Deli-
nho (Arcnghi) e Basilio;
Antônio Carlos (Dieá), Ca-
binho, Tatá c Wilsinho.

NACIONAL 2 x
1 BAHIA

Manaus (Correspondeu-
te) — O Nacional se rcabi-
litou no Campeonato Na-
cional ao vencer por 2 a.l
o Bahia, no Estádio Vivaldo
Lima, numa boa partida. O
Bahia marcou o primeiro
gol aos 12 minutos do se-
gundo tempo, por Tirso,
mas o Nacional empatou
aos 25 por Toninho, de pc-
nalti, c aos 27, através dc
China. A renda somou CrS
57 mil c 92*1.

O Nacional jogou eom
Procópio, Flávio, Tião, Eu-
rico e Florcncio; Jorginho c
Toninho; China. Serginho.
Bené (.Marcos) e Reis. O
Bahia, eom Butice, Luis Al-
berto, Sapatão. Roberto e
.luca; Fito e Baiaco; Tirso,
Douglas (Picolé), Evcraldo
c Marquinho (Peri). O
juiz foi José Marcai Filho,
com atuação regular.

MOTO CLUBE 1 x
1 NÁUTICO

São Luís (Corresponden-
te) — O Moto surpreendeu
sua torcida com uma ótima
atuação e empatou de 1 a 1

com o Náutico, numa par-
tida cm que merecia ven-
cer. Jorge Mendonça e Cuca
fizeram os gols. Valquir Pi-
mcntcl foi um bom juiz e a
renda somou Cr§ 30 045,00.

Os times formaram as-

sim: MOTO — Nei, Calibé,

Marins, Sérgio c Neguinlio;

Soares c Alves; Carlinhos,

Robcrtinho, Marcos (Cuca)
c Anselmo. NÁUTICO —

Helinho, Borges, Djalma,
Sidclci c Cincunegui; Divi-
no e Vasconcelos (Chico);
Gilvã (Tico), Edvaldo, Jor-

ge Mendonça c Betinha.

COMERCIAL 1 x
1 REMO

Campo Grande (Corres-

pondente i — Comercial e
Remo empataram de 1 a 1
no Estádio Pedro Pedros-
siam, em partida muito ira-
ca que de bom só apresen-
tou o espírito de luta dos
jogadores. Jurandir e Caíto
fizeram os gols e o carioca
Antônio Viug foi o juiz com
ótima atuação. A renda so-
mou CrS 58 mil 780.

Os times formaram as-
sim: COMERCIAL — Care-
ca. Bira, Morais, Nestor c

Luis Carlos; Gole e Da Sil-
va; Adãozinho, Ismael, Gil

e Jurandir. REMO — Dico.

Rui, Mendes, Nelson e Cuca;

Elias c Tito; Caíto, Roberto,

Alcino e Amaral.

GOIÁS 0 x
0 SANTA CRUZ

Goiânia (Correspondente)
— Num jogo dc boa movi-
mentação, mas disputado
com muita cautela defen-
siva pelas duas equipes, o
Goiás empatou por 0 a 0
com o Santa Cruz. no Está-.
dio Pedro Ludovieo. A renda
atingiu a CrS 95 mil c 405 e
o juiz foi José Aldo Pereira,
com excelente atuação.

O GOIÁS formou com
Ainauri, Triel, Maealc, Ale-
xandre e Cláudio; Mátinha
e Tuira; Ulisses, Lincoln,
Paghcti (Maurício) c Reis
(Helinho). O SANTA CRUZ,
com Gilberto, Antoninho,
Rivaldo, Brito c Orlando;
Givanildo c Luciano; Wil-
lon (Santana). Zé Maria.
Ramon c Zito. O goleiro
Gilberto foi o melhor joga-
dor partida.
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SÚMULA
A Itália derrotou a lngla-

terra por 1 a 0, à noite cm
Wcmblcy, em partida amisto-
sa. Os italianos estão classlti-
eados para a Copa, enquanto a
Inclatcrra perdeu a vaga pata.
a Polônia. Com essa derrota
aumentaram os comentários
que o técnico Half Kamsey
deixará o cargo.

As confederações olímpicas
que faiem parte da ODEPA —
Organização Desportiva Pan-
Americana — têm reunião
marcada na próxima' segunda-
teira. em Caracas, para decidir
a petição de Maracaibo. que
deseja organizar os VII Jogos
Pan-Americanos.

Os jogos deveriam ser or-
granizados cm Santiago elo
Chile, em 1!>"4. mas a Junta
Militar que assumiu o Poder
após a queda do Governo de
Salvador Allende decidiu sus-
pendê-los, alegando problemas
financeiros. Brasil e Argentina
também pensam cm se candi-
datar à promoção.

A Seleção Brasileira de
Basquete — que se encontra
excursionando pelos Estados
Unidos testando novos jogado-
res — sofreu sua quarta derro-
ta em cinco jogos disputados
contra equipes universitárias.
Desta res foi contra a Univer-
sidaãc de Drake e. o placar
apresentou o resultado de 79 a
72 — primeiro tempo. 42 a 38.
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Robertão jogou bem
A Associação Carioca de

futebol de Automóveis promo-
verá sábado, no campo do Co-
ledo Santo Agostinho, uma
partida amistosa, entre a Se-
leeão carioca e o Fluminense,
servindo como festa pelo II-
tulo de campeão da edade
conquistado por esle clube,

A partida será iniciada às
16 lioras e a Seleção Carioca
contará com pilotos do Fia-
mengo, Varco e America, for-
mando assim: Válter Lacei.
Eduardo Antunes. Mário Tou-
rinlio. Paulo Jorge e Nelson
Leitão. O fluminense com Ivã
Santana. José Luis. Antônio
José. Nilton Graúna e Eduardo
Moreira.

O iugoslavo llori Ivkov co-
locou um ponto e meio de di-
ferençn sobre o dinamarquês
Rrnt Larsfii nn Torneio Inter-
nacional rir Xadrez Marlboro,
que so, rralizíi nas Filipinas.
Ivkov derrotou o filipino 11<--
nato Naninia em ôll movltnen-
tos. A competição distribui 5
mil dólares cm prêmios —
cerca de CrS 31 mil.

O ¦ioaador Marquinlws. do
Fluminense, e titular da Sele-
cão Biasileira de Basquctebol.
seguiu ontem para Porto Ale-
gre, onde assistirá um torneio
interestadual promovido pelo
Internacional, que inaugura
seu novo ginásio. O Fluminen-
se participa da competição,
mas Marquinhos, contundido,
foi apenas como convidado.

Com quatro clubes inseri-
tos, somando um total de GO
atletas, começa hoje o Cam-
peonato de Natação de Volta
Redonda, na piscina olímpica
dn Recreio do Trabalhador. A
competição terá 15 provas, nas
categorias petiz, mirim, infan-
til, juvenil, aspirante e sênior.

Volta Redonda lambem ve-
rá domingo vários iogos dc fu-
tehol da categoria de dente-de-
leite, que fazem parte dc um
torneio. BrasVia e Pahncirí-
nha. Flamengo e Siderúrgica e
Cruzeiro x Comercial são as
partidas programadas.

O Juvcntus. de São Paulo,
empatou de (I a 0. em Lisboa,
rom o Sporfng Olhanensc, na
festa de Inauguração dos rc-
fletores do estádio da equipe
portuguesa Cada t'me domi-
nou um tempo, sendo o resul-
tado ennside-ado justo pe'os
cronistas locais.

Morena, considerado como
uma das maiores revelações do
futebol uru(iua'o. teve seu pas-
se fixado em Cr$ 3 milliões. O
ioaador e-tá seio pretendido
por equipes italianas, que já
entraram em contato com o
Penarol yarn fechar o negócio
Milan e Juventns são os mais
itileresrados por' Morena. W-
anos e arVViciro do Campeo-
nato de 1973.
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dupla snéter derrotou bem a colombiana

Seleção brasileira ele
caratê se apresenta
para o Pan-Americano

A Seleção Brasileira de
Caratè volta a se apresen-
tar esta noite, no Hotel
Novo Mundo, aos técnicos
Mathida e Tanaka, reali-
zando amanhã pela manhã,
na Academia Kobukan, em
Botafogo, o seu último trei-
no para o Campeonato Pan-
Americano de Cara lê, que
será aberto s á b a d o pró-

ximo. às 16 horas, no Mara-
canãzinho.

Ontem chegou a dele-
gação de Trinidad y Tobago,
sendo esperados hoje Mexi-
co e Peru — Estados
Unidos e Canadá estão no
Rio desde anteontem -—
ficando para amanhã o
desembarque das demais
equipes: Argentina, Uruguai
e Paraguai.

Pro «raina

A programação do cam-
peonato já está totalmente
pronta e é a seguinte:
SÁBADO
INICIO - ió HORAS

— Entrada e desfile das Delfiqaçòcs
-- Ordem alfabética em português

— Abertura Solene do Campeonato
pelo

- Hõsteamcnto da Bandeira Brasilei-
f^ o Hino Nac nn;i! Brasileiro

A — Juramento do Atleta
- Palavras de Saudação —
- Pf!avra< do Árbitro Geral --• Sr.

HIdetaka Nishiyama

— Saída da* Delegações
Início das Competições [«quipe^)Demonstrações

DOMINGO

INICIO - 20 HORAS

- Entrada das Delegações
- Competições Individuais
Demonstraçõss

— Entrega de prêmios
— Hino Nacional Brasileiro p. Arria-

monto d,i Bandeira Brasileira
f> — Encerramento Solene ds Campao-

n^to
7 - Alocução dn Secretário Geral d^

CBP M--. Orltnrlo Duarte Ma^hücb
3 - Desfile de . Encerramento

Eder Jofre tem oferta
de CrS 360 mil para
lutar com venezuelano

Caracas (UPI-TBi —Éder
¦TofiT receberá uma oferta
de 60 mil dólares — cerca
de CrS 360 mil — mais di-
reitos d" TV p rádio, para
colocar seu título mundial
dos pesos-prnas cm jogo
contra o campeão vrnezue-
lano Leonel Hernandez, cm
marco, n'j.sla Capital.

O anúnc:o íoi t'-\.o pelo
empresário Leon Figueroa,

Elogios
Ainda segundo o empre-

sário. a ofírta é irrecusável,
pois Éder Jofre receberia a
bolsa limpa, livre de impôs-
tos e de qualquer outra des-
pesa.- Consideramos Éder Jo-
fre um pugilista extraor-
dinário e garanto que o pú-
blico verrzuelano compare-

que considera o seu pugills-
ta em condições de conquis-
tar o titulo das duas ver-
sões — Associação Mundial
e Conselho Mundial cl e
Boxe. Ainda este mes. Her-
nandez enfrentará o pana-
menho Ernesto M a r c e !,
camoeão pela A.MB. Eder
Jofre é reconhecido pelo
CMB.

a Ed cr

cena cm massa para assis-
tir a luta, garantindo unia
boa renda —¦ disse o empre-
sário.

O combate se realizaria
no Políedro de Caracas, um
ginásio com ca.pacidade pa-
ra 13 mil pessoas que ficará
pronto em janeiro.
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Icomprar 

o que quiser e onde quiser. Basta comprovar
que. ganha CrS 800,00 e não possui notaa dosnbonado-

7 ¦.ràii-y.pjm.Hiiu^ciéMóAh^' aprovado jml.jd|ajtom»nV». •
;—f^^S,e:preÈJsãfWál^rèsolvèmòs o!séu prüblema.

'si.DíãsyísítítAtA'

A'^y''

RTMlrTP AllVlMlxA
CLASSE.

¦, U

Í#M^s}YÍ

lm programa ile alta classe
sob o prestigio dc
St. Monlz. o primeiro
cigarro 100 mm do mundo
com filtro golii hand.
Dc segunda a sábado,
das 22 as 23 horas,
na Rádio Jornal do
Brasil.
RADIO JB 940 KHZ.

Sul'Americano de
Enche tem Brasil
em primeiro lugar

O Brasil que havia começado muito mal
o XXIV Campeonato Sul-Amerlcanrj.de Brid-
gc — estava cm último lugar —¦ reagiu de
forma sensacional e após as rodadas de ontem
passou a liderar a parte masculina, e assu-
miu a segunda colocação na feminina.

A competição que é uma realização da
Confederação Brasileira de Bridge, com gran-
clc apoio do Conselho Nacional dc Desportos,
prossegue hoje nos saiões do Copacabana Pa-
lace Hotel, a partir das 13h 15m, com a ter-
ceira rodada masculina, e com partes da ter-
ceira c da quarta feminina.

Llassincaçao ale agora

Parte masculina: 17" Brasil (124)
2.°i Argentina 11091
3.°1 Colômbia (1001
4.°) Chile i 76'

Parte feminina: l.°i Argentina ' 13S1 ¦
2.°' Brasil '117-
3.°) Colômbia f'114i
4."1 Uruguai i 83'

As |K!l'|i(la; tu> h<>|<

Parte masculina As I3h 15m: Uruguai
x Argentina, Brasil x Peru. Venezuela x Co-
lòmbla; às 16h: Argentina x Peru. Uruguai x
Venezuela, Chile x Colômbia; ás ISh 45m: Ar-
gentina x Chile, Brasil x Venezuela, Colóm-
bia x Peru; às 'iZh: Uruguai x Brasil, Argen-
tina x Colômbia e Chile x Peru.

Parte feminina — A.s r.ili 45m: Colóm-
bia x Uruguai, Argentina x Peru, Brasil x Vc-
nezuela; às lGli: Argentina x Uruguai, Colom-
bia x Venezuela, Brasil x Peru; às ISh 45m:
Peru x Uruguai, Brasil x Colômbia, Argenti-
na :¦: Venezuela; às '?2h 30m: Peru x Venezue-
Ia, Argentina -x Colômbia. Brasil x Uruguai.

de hae damos

promove hoje

p1 ova ae/<o pesca
Como parte dos festejos do 32.° aniver-

sário do Iate Clube de Ramos, será realizado
hoje, das 7 às 12 horas, um Torneio dc Pesca
Embarcada de Funcio Interclubes Masculino,
com área demarcada nas proximidades da
Ponte Rio—Niterói.

Participarão equipes do clube organizador,
do Pampo Clube de Pesca, Albatroz Clube de
Pesca. Jacaré Clube de Caça e Pesca, Doura-
dos Clube de Caça e Pesca e do Clube doArí-
zol, formados por um time dc seis pescadores.
O recolhimento das linhas será na área. às 12
horas de hoje.

USO INDEVIDO

Em prosseguimento à.s festividades espor-
Uvas, no domingo será .realizada a Regata Ani-
versário do Iate Clube de Ramos, interclubes,
com largada marcada para às 11 horas, com-
petição qu" terá os prêmios oferecidos pelo
JORNAL DO BRASIL.

As classes convidadas serão as seguintes:
Guanabara. Carioca, Lightning, "470", Shar-
pie, Tahiti. Snipe, Pingüim iJúnior e Sênior1.
Escaler e Optimist (mirim, infantil, juvenil e
feminino).

Em virtude da proximadade de eleição no
Iate Clube de Ramos, em março do próximo
ano, a diretoria resolveu alertar aos seus as-
sociados, que determinados senhores têm pro-
curado alguns sócios tentando angariar votos
para as eleições, utilizando o nome da direto-
ria do clube.

— Para conhecimento geral tornamos pú-
blico que a diretoria do Iate Clube de Ramos
permanece neutra, como neutra permanecerá,
com referencia a pretensas indicações de no-
m s liara constituição das chapas, até quando
achar conveniente. Informamos, portanto, que
o u.-:o de nosso nome para tal tipo de campa-
:'.ha é fraudulenta, desde que. conforme acima
dissemos, permaneceremos imparciais até à de-
finicão das eleições — diz o comunicado do
cHiBo7"ãss1nãi3o pela diretoria.'

TOUGUINHÓ
O 

Flamengo tem um jogo
muito difícil esta tarde
contra o Cruzeiro. O
ambiente na Gávea está

bem melhor do que antes da
vitória contra o Figueirense.
O próprio lateral Rodrigues

¦ Neto conversava com J\dmildo
Chirol e dizia-lhe que "vamos
ter de ganhar do Cruzeiro para
podermos ficar mais tranqui-
los. O nosso time ainda tem
muito medo de errar. Antes,
eu sentia que a defesa não se
importava em sair um pouco
para ajudar ao ataque, mas na
fase difícil não havia quem
tivesse coragem de se adian-
tar."

Chirol é de opinião de que
se não houvesse o gol de Ro-
gério em Florianópolis, difícil-
mente o Flamengo poderia
continuar lutando por uma
vaga, "porque os jogadores es-
tavam numa tensão nervosa
tão grande que no meio da
semana estariam sem condi-
ções para o jogo de hoje. Já na
semana passada, observei o
time demoradamenie e fiquei
preocupado, mas nestes últi-
¦mos dias o treino foi ótimo e o
relaxamento da turma ajudou
bastante."

Até o técnico Zagalo pa*-
sou a sorrir, e para manter o
mesmo ambiente alegre, che-
gou até a suspender o treino

O 
árbitro Arnaldo César Coe-
lho contou que no jogo do
Santos contra o Atlético

Paranaense houve um comer a
favor do time paulista e o zaguei-
ro Di não concordou, dizendo-lhe
ser "pai de dois filhos e o senhor
não pode fazer isso comigo". Nes-
se instante, Pele, que estava ao
seu lado, entrou na conversa e
disse: "Eu também tenho dois fi-
lhos e ac'no que íoi legal a mar-
cação".

Ao ser cobrado o córner, o
zague.ro tentou tirar a bola de
cabeça e acabou da ncio um pas-
se pára Pele, que fez o gol. No
fi: v da partida, Pele pediu des-
r.il.i.á . D7 d;zen:'.o-lhe. brincan-
do, q:.7 "de fato tenho dois fi-
lhos 

'/•-•:• 
s você não precisava me

ajudar tanto".

O 

juiz Carlos Costa telefone c
informa que, de maneira
alguma, quis defender Re-

nê em suas declarações no Tri-
bunal da CBD. Diz que houve
apenas um mal-entendido, "pois
acredito que ele possa ter escorre-
gado ao correr contra mim, mas
acontece que isso não tem nada a
ver com a cabeçada, que ele me
deu depois, num segundo lance,
agredindo-me sem nenhum sen-
tido."

O 
Vasco é um dos clubes cario-
cas que mais faz gentilezas
com os times dos outros Es-

tados que vêm jogar no Rio. Porfer dois ó ii bus esoeciais, um dsles
fica sempre à disposição dos visi-
.?n<33 r o moiorista Penedo é
quem trabalha.

Dc úodas as delegações que
tem transportado nesse Campeo-
nato Nacional, Penedo conta que
fica impressionado com o com-
porlamento dos jogadores do Pai-
meiras.

O nível deles é muito ele-
vado. Não batucam nem cantam
no ônibus e muito menos mexem
com as pessoas da rua. Eles pare-
cem que vivem concentrados, só
conversam sobre táticas de jogo e
se-entendem até pelo olhar.

Mas o que deixou Penedo im-
pressionado é que alguns jogado-
res do Palmeiras chegam a cha-
mar Brandão de pai.No início pensei que fosse
por gozação. Depois vi que era um
tratamento respeitoso.

de conjunto para realizar uma
pelada, "quando todos brin-
cam e se esforçam sem sentir
a responsabilidade do exerci-
cio."

Novamente, antes de o
time entrar em campo, esta
tarde, o técnico vai conversar
com os jogadores e dizer que"não precisam ficar intran-
quilos se o gol custar a chegar,
porque isso só serve para per-
turbar ainda mais." Quem for
à Gávea sente que o técnico e
os dirigentes estão vivendo
dias de ansiedade, preocupa-
dos com a classificação. Eles
sabem que cada jogo é mais
um difícil passo a transpor e
forçam um otimismo mesmo
sabendo que o Cruzeiro é um
adversário de alta categoria.

A responsabilidade tam-
bém serviu para dar a cada jo-
gador muito mais seriedade e
eles próprios confessam que"não se pode perder nem um
ponto, vamos ganhar do Cru-
zeiro e depois, com mais cal-
ma, prosseguir na luta por
uma vaga."

Há muito tempo não vejo
um ambiente de tanta união
como o Flamengo vem apre-
sentando num momento deci-
sivo e até histórico. Hoje é seu
aniversário e a festa só será
completa com uma vitória

III

As boas atuações de Ade-
mir da Guia podem levá-lo
à Seleção Brasileira em 74
na Alemanha. Acontece que
o próprio Zagalo laniais du-
viciou da categoria de Ade-
mir e só não o levou em ou-
trás ocasiões porque haviam
excelentes jogadores na mes-
ma posição, tais como Rive-
lino. Clodoaldo e Gérson,
alem de Paulo César numa
emergência. No entanto, o
próprio Zagalo tem gostado
muito das atuações de Ade-
mir da Guia ultimamente r
caso ele continue assim até
o fim do Campeonato Nacio-
nal deve estar entre os con-
roçados. Zagalo, ojicialmen-
tc, não pode falar sobre os
jogadores que estão sendo
observados mas, intimo.men-
te, já fei excelentes cemen-
tários sobre Ademii da Guia.
Por sua vez, a Comissão Tec-
nica acha que o jogador vem
comportando-se muito bem
nas suas declarações com
respeito à Seleção, evitando
sempre atacar o técnico, pre-
ferindo apenas defender a
sua posição.

l J f K % iTi 1 m I
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Ocidental rcüoiveu colaborar

com uma campanha

filantrópica e grave.u o

disco o Futebol E' Nossa Vida

e que vem sendo bastante

vendido como c emp-.eto

c long-play. O iuctjío rio

disco fez com que a

fabrica perse em uma eu tri

gravação para ser fe^ta nas

fmais ch Copa do

Mundo, tcmbõin cov. o

mesmo fim. A capa tem

uma íoto com todo: os

jogadorea c o to.nico Helmuth
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SÚMULA
O Tribunal Federal dc Rc-

cursos decidiu, ontem, que
Ncusa Kicffcr, cujo cartão (lo
teste 93 da Loteria Esportiva
foi raMirado pela agencia rc-
vendedora c não incluído cn-
tre os vencedores, deverá par-
ticipar do rateio do prêmio dc
CrS MO mil.

O Tribunal considerou
acertada a sentença dada pelo
Juiz Federal da 

' 
Guanabara,

que entendeu que o agencia-
dor dc apostas é represenlan-
te da Caixa Econômica Fe-
dcral e que essa ligação não
pode ser alterada por porta-
rias ou contratos.

A Itália derrotou a Ingla-
terra por 1 a (I, á noite cm
Wembley, cm partida amisto-
sa. Us italianos estão classifi-
cados para a Copa, enquanto a
Inglaterra perdeu a vaga para
a Polônia. Com essa derrota
aumentaram os comentários
que o técnico Ualf Rainscy
deixará o cargo.

As confederações olímpicas
que fazem parte da OÜEPA —
Organização Desportiva Pan-
Americana — tèm reunião
marcada na próxima segunda-
feira, cm Caracas, para decidir
a petição de Maracaibo, que
deseja organizar os Vil Jugos
Pan-Amcricanos.

Os jogos deveriam ser or-
ganizados cm Santiago do
Chile, cm 1974, mas a Junta
Militar que assumiu o Poder
após a queda do Governo dc
Salvador Allende decidiu sus-
pendê-los, alegando problemas
financeiros. Brasil c Argentina
também pensam em sc candi-
datar à promoção.

A Seleção Brasileira dc
Basquete — que sc encontra
excursionando pelos Estados
Unidos testando novos jogado-
res — sofreu sua quarta áerro-
ta cm cinco jogos disputados
contra equipes universitárias.
Oesta vez foi contra a Univer-
sidade'de Druke c o placai
apresentou o resultado dc 7!) a'- — primeiro tempo. 42 a 38.

A Associação Carioca dc
Futebol dc Automóveis pronto.verá sábado, no campo do Co-
legio Santo Agostinho, uma
partida amistosa, entre a Sc-
lcção carioca e o Fluminense,
servindo como festa pelo ti-
tulo dc campeão da cidade
conquistado por este clube.

A partida será iniciada às
16 horas c a Seleção Carioca
contará com pilotos do Fia-
mengo. Vasco e América, Jor-mando assim: Válter Lacet,
Eduardo Antunes, Mário Tou-
rlnlio, Paulo Jorge c Nelson
Leitão. O Fluminense com Ivã
Santana, José Luis, Antônio
Jose, Nílton Graúna c Eduardo
Moreira.

O iugoslavo liori Ivkov co-
locou um ponto e meio de di-
íerença sobre o dinamarquês
Uent Larscn no Torneio Inter-
nacional dc Xadrez Marlboro,
que sc realiza nas Filipinas.
Ivkov derrotou o filipino Kc-
nato Naranja cm 30 movimen-
tos. A competição distribui ã
mil dólares em prêmios —
cerca de CrS 31 mil.

O jogador Marquinhos, tio
Fluminense, e titular da Sele-
cão Brasileira de Basquetebot.
seguiu ontem para Pórlo Ale-
gre, onde assistirá um torneio
interestadual promovido pelo
Internacional, que inaugura
seu novo ginásio. O Fluminen-
sc participa da competição,
mas Marquinhos. contundido,
joi apenas como convidado.

Com quatro clubes inseri-
tos, somando um total dc (in
atletas, começa boje o Cam-
peonato dc Natação dc Volta
Redonda, na piscina olímpica
do Recreio do Trabalhador. A
competição terá 15 provas, nas
categorias petiz, mirim, Lnfan-
til, juvenil, aspirante c sênior.

Volta Redonda também vc-
rá domingo vários jogos dc ju-
tebol da categoria dc dente-de-
leite, que jazem parle dc um
torneio. Brasília c Palmciri-
nha. Flamengo c Siderúrgica c
Cruzeiro x Comercial são as
partidas programadas.

A fase final do Troféu
Brasil dc Clubes Campeões c
Vicc-Campcóes dc Voleibol foi
iniciada ontem nos ginásios do
Botafojio e do Fluminense,
apresentando os seguintes re-
sultados: Fluminense 3x0 Mi-
nas Tênis (feminino). Paulis-
tano 3x0 Pioneiros (masculi-
nol, Botafogo 0x3 Paulistano
(feminino) e Botafogo 3x2
Clube Israelita Brasileiro ...
(CIBi (masculino).

O torneio prossegue hoje à
noite com a realização dc mais
quatro jogos. No Mourisco sc
cnjrenturáo as equipes femini-
nas do Paulistano e do Minas
Tênis no primeiro jogo. en-
quanto na parte masculina, o
Botajogo se. defrontará com o
Pioneiros. Já ;ias Laranjeiras,
o Fluminense enfrentará o Bo-
tafogo na partida feminina, c o
Paulistano competirá com o
CIB. na masculina.

Tom Watson, :.3 anos,
igualou o recorde do campo,
com 6'!, nove abaixo do par,
t assumiu uma vantagem rie
seis pontos sobre o segundo
colocado, na quinta rodada do
Campeonato Aberto Mundial
dc Golfe, cm Fineburst. Ca-
rolina do Norte.

Em partida amistosa, no
Ilampden Park, em Glasgow,
Escócia e Alemanha Ocidental,
classificadas para a Copa do
Mundo de 74. empataram cm 1
a 1.

A Bulgária classificou-se
p.vra a Copa do Mundo dc "4
d.antc do empate em 1 a 1
entre Portugal e Irlanda rio
Norte, em Lisboa. Os búlgaros,
rpm oito pontos ganhos, con-
l.ra sele rte Portugal, jogarão
Ainda contra o Chipre. quetem apenas um ponto ganho,a última partiria do grupo.
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A dupla brasileira. — de suéter — derrotou bem a colombiana

Seleção Brasileira de
Caratê se apresenta
para o Pan-Americano

A Sclcoão Brasileira dc
Caratê volta a se apresen-
tar esta noite, no Hotel
Novo Muudo, aos técnicos
Mathida e Tanaka, reali-
rando amanhã pela manhã,
na Academia Kobukan, cm
Botafogo, o seu último trei-
no para o Campeonato Par.-
Americano dc Caratê, que
será aberto s á b a d o pro-

P
A programação do cam-

peonato já e.stá totalmente
pronta c c a seguinte:

SÁBADO

INICIO - 16 HORAS
- Entrada e desfile das Delegações— Ordem alfabética em português- Aberiura Solene do Ca:i.ncon3'o

pelo
- H.staamenfo da Bandeira Brasilei-

ra - Hino Nacional Brasileiroa - Juramento do Atleta
- Palavras do Saudação -

-- Pílavras do Árbil.o Gorai - Sr.Hidciaka Níshiyama

ximo, as 16 horas, no Mara-
canãzinho.

Ontem chegou a dele-
gação de Trínidacl y Tobago.
sendo esperados hoje Mexi-
co e Peru — Estados
Unidos e Canadá estão no
Rio desde anteontem --
ficando para amanhã o
desembarque das d e m a i s
equipes: Argentina, Uruguai
e Paraguai.

-quipe.)
- Saídi das Delegações
- Início das Compofiçõci

V - Demonstrações

DOMINGO

INICIO - 20 HORAS

^ 
— Entrada das Delegações
- Competições Individuais
- Demonsiraçôss

— Entrega de prêmios-- Hino Nacional Brasileiro
mento cia Bandeira Brasíle,..,

- Encerramento Soione do Campeo-'
nato

- Alocuçao do Secretário Geral diCBP Ma|. Orlando Duarte Machadoo - Driltlc ds Encerramento

An ia-

Eder Jofre recebe oíerla
cie Cr$ 360 mil para
luLar com venezuelano

Caracas i UPI-JB t — Édcr
Jofre receberá uma oferta
de 60 mil dólares — cerca
de CrS 360 mil — mais di-
reitos dc TV e rádio, paracolocar seu titulo mundial
dos peses-ptnas rm jogo
contra o campeão venezue-
lano Leonel Hernandez, em
março, nesta Capital.

O anúncio foi feito pelo
empresário Leon Flgueroa,

que considera 0 seu pugilis-
ta cm condições de conquis-
tar o titulo das duas ver-
soes -- Associação Mundial
e Conselho Mundial d c
Boxe. Ainda este mês, Her-
nandez enfrentará o pana-
menho Ernesto Mareei,
campeão pela AMB, Eder
Jofre é reconhecido pelo
CMB.

Eloirios a Étl
Ainda segundo o empre-

sário, a oferta é irrecusável,
pois Édcr Jofre receberia a
bolsa limpa, livre de impôs-
tos e de qualquer outra des-
pesa.

Consideramos Édcr Jo-
fre um pugilista extraor-
dinário e garanto que o pú-blico venezuelano compare-

er
ecria em massa para assis-
tir a luta, garantindo uma
boa renda — disse o empre-
sário.

O combate sc realizaria
no Poliedro dc Caracas, um
ginásio com capacidade pa-
ra 13 mil pessoas que ficará
pronto em janeiro.

: ^*Mft*df8P-a»lçflk CrS 1.560,00 em dinheiro vivo para <_
fflMBLWj£2mm*2í& ^de qul,er- B8»«« improvarque ganha CrSBpO.OO e nôo possui nota a desabonado-w^ara_seur crédito.aèr'aprovado Imediatamente.M precjsar mala, resolvemos o seu problema,l CEIlXjrLA S JL. I

' ¦:¦ .¦£S^íâ?,».}-**Su^'^'n«al*M"BS-65 PL*TA •
í... MADUREIRA;»Rua_Almerihda Freilas.-H-B PUTA I,.•<.:;£' »y*\ *<V,.-'de 2.' a sábado

li —.I

li

PRIMEIRA1 CLASSE.

WÊÊÊ

iHttd

Um programa dc alia classe
sob o prestigio de
St. Moritz. o primeiro
cigano 100 mm do mundo
com 1111ro gold band.
De secunda a sábado,
das 22 ás 23 horas,
na Rádio Jornal do
Brasil.
radio JB 940 f.:iz.

M __!»___$&':

Sul-Amencano dc
Bridge tem Brasil
em primeiro lugar

O Brasil que havia começado muito mai
o XXIV Campeonato Sul-Americano de Brid-
ge — estava cm último lugar — reagiu de
forma sensacional c após as rodadas de ontem
passou a liderar a parte masculina, e assu-
miu a segunda colocação na feminina.

A competição que é uma realização da
Confederação Brasileira de Bridge, com gran-
dc apoio do Conselho Nacional de Desportos,
prossegue hoje nos salões do Copacabana Pa-
lace Hotel, a partir das 131. Iam. com a ter-
ceira rociada masculina, e com partes da ter-
ceira e da quarta feminina.

Classificação alé agora
Parte masculina: l.oj Brasil (124)

2.°) Argentina (109)
3.ui Colômbia (100)
4.°) Chile i 761

Parte feminina: ].<>< Argentina (139)
2.°i Bra.su (1171
3.°i Colômbia (1141
•l."i Uruguai 1 83)

As partidas dè boje
Parte masculina — As ..';/• 15m: Uruguai

x Argentina, Brasil x Peru, Venezuela x Co-
lòmbla; ris IBh: Argentina x Peru, Uruguai x
Venezuela, Chile x Colômbia: às ISh 45m: Ar-
gentina x Chile. Brasil x Venezuela, Colòm-
bia x Peru: às 22h: Uruguai x Brasil, Argen-
tina x Colômbia c Chile x Peru.

Parte feminina — As 13h 45m: Colòm-
bia ;•; Uruguai, Argentina x Peru, Brasil x Vc-
nezuela; às 16h: Argentina x Uruguai, Colòm-
bia x Venezuela, Brasil x Peru; a.s- ISh 45m:
Peru x Uruguai, Brasil x Colômbia, Argenti-
na x Venezuela; ás 22h 30m: Peru x Venezue-
Ia, Argentina x Colômbia, Brasil x Uruguai.

late de Ramos

promove hoje

prova cie pesca
Como parte dos festejos do 32.° Aniver-

sário do Iate Clube de Ramos, será realizado
hoje, das 7 às 12 horas, um Torneio de Pesca
Embarcada de Fundo Interclubes Masculino,
com arca demarcada nas proximidades da
Ponte Rio—Niterói.

Participarão equipes do clube organizador,
do Pampo Clube de Pesca, Albatroz Clube de
Pesca. Jacaré Clube de Caça e Pesca. Doura-
dos Clube de Caça c Pesca c do Clube do An-
zol, formados por um time de seis pescadores.O recolhimento das linhas será na área. às 12
horas dc hoje.

USO INDEVIDO

Em prosseguir.ento às festividades espor-
Uvas, no domingo será realizada a Regata Ani-
versárlo do Iate Clube de Ramos, interclubes,
com largada marcada para as 11 horas, com-
petição que terá os prêmios oferecidos peloJORNAL DO BRASIL

As classes convidadas serão as seguintes:
Guanabara, Carioca, Liglitning, "470-, Shar-
pie. Tahiti. Snipc. Pingüim (Júnior e Sêniorl,
Escalcr e Optimist (mirim, infantil, juvenil ofeminino'.

• Em virtude da proximadade de eleição noIat;* Clube de Ramos, cm março do próximoano. a diretoria resolveu alertar aos seus as-
sociados, que determinados senhores tem pro-curado alguns sócios tentando angariar votos
para as eleições, utilizando o nome da direto-
ria do clube.

— Para conhecimento geral tomamos pú-blico que a diretoria do Iate Clube de Ramos
permanece neutra, como neutra permanecerá,com referencia a pretensas indicações de no-
m-.s para constituição das chapas, até quandoachar conveniente. Informamos, portanto, queo uso de nosso nome para tal tipo de campa-
nha é fraudulenta, desde que. conforme acima
dissemos, permaneceremos imparciais até a de-
finicão das eleições — diz o comunicado do
clube, assinado peia diretoria.

TOUGUINHÓ
O 

Flamengo tem um jogo
muito difícil esta tarde
contra o Cruzeiro. O
ambiente na Gávea está

bem melhor do que antes da
vitória contra o Figueirense.
O próprio lateral Rodrigues
Neto conversava com Admildo
Chirol e dizia-lhe que "vamos
ter de ganhar do Cruzeiro para
podermos ficar mais tranqui-
los. O nosso time ainda tem
muito medo de errar. Antes,
eu sentia que a defesa náo se
importava em sair um pouco
para ajudar ao ataque, mas na
fase difícil não havia quem
tivesse coragem de se adian-
tar."

Chirol é de opinião de que
se não houvesse o gol de Ro-
gério em Florianópolis, difícil-
mente o Flamengo poderia
continuar lutando por uma
vaga, "porque os jogadores es-
tavam numa tensão nervosa
tão grande que fio meio da
semana estariam sem condi-
ções para o jogo de hoje. Já na
semana passada, observei o
time demoradamente e fiquei
preocupado, mas nestes últi-
mos dias o treino foi ótimo e o
relaxamento da turma ajudou
bastante."

Até o técnico Zagalo pa*-
:>ou a sorrir, e para manter n
mesmo ambiente alegre, che-
gou até a suspender o treino

árbitro Arnaldo César Coe-
lho contou que no jogo do
Santos contra o Atlético

Paranaense houve um comer a
favor do time paulista e o zaguei-
ro Di não concordou, dizendo-lhe
ser "pai de dois filhos e o senhor
não pode fazer isso comigo". Nes-
se instante. Pele, que estava ao
ssu lado, entrou na conversa e
disse: "Eu também tenho dois fi-
lhos c acho que foi legal a mar-
cação".

Ao ser cobrado o comer, o
zagueiro tentou t-rar a bola dc
cabeça e acabou ciando um pas-se para Pele, que fez o gol. No
fim da partida, Pele pediu des-
culpas a Di, dizendo-lhe, brincan-
do. que "de fato tenho dois fi-
lhos mas você não precisava me
ajudar tanto".

O 

juiz Carlos Costa telefone c
informa que, de maneira
alguma, quis defender Re-

nê em suas declarações no Tri-
buiial da CBD. Diz que houve
apenas um mal-entendido, "pois
acredito que ele possa ter escorre-
gado ao correr contra mim, mas
acontece que isso não tem nada aver com a cabeçada, que cie medeu depois, num segundo lance,
agredindo-mc sem nenhum sen-tido."

O Vasco é um dos clubes cario-
cas que mais faz gentilezascom os times dos outros Es-

tados que vêm jogar no Rio. Por
ter dois ônibus esüeciais, um deles
fica sempre à disposição dos visi-
tantes e o motorista Penedo é
quem trabalha.

De todas as delegações quetem transportado nesse Campeo-
nato Nacional, Penedo conta quefica impressionado com o com-
portamento dos jogadores do Pai-
meiras.

O nível deles é muito ele-
vado. Não batucam nem cantam
no ônibus e muito menos mexem
com as pessoas da rua. Eles pare-cem que vivem concentrados, só
conversam sobre táticas de jogo e
se entendem até pelo olhar.

Mas o que deixou Penedo im-
pressionado é que alguns jogado-res do Palmeiras chegam a cha-
mar Brandão de pai.No início pensei que fosse
por gozação. Depois vi que era um
tratamento respeitoso.

de conjunto para realizar uma
pelada, "quando todos brin-
cam e se esforçam sem sentir
a responsabilidade do exerci-
cio."

Novamente, antes de o
time entrar em campo, esta
tarde, o técnico vai conversar
com os jogadores e dizer que"não precisam ficar intran-
quilos se o gol custar a chegar,
porque isso só serve para per-turbar ainda mais." Quem forà Gávea sente que o técnico e
os dirigentes estão vivendo
dias de ansiedade, preocupa-
dos com a classificação. Eles
sabem que cada jogo é mais
um difícil passo a transpor e
forçam um otimismo mesmo
sabendo que o Cruzeiro é um
adversário de alta categoria.

A responsabilidade tam-
bém serviu para dar a cada jo-
gador muito mais seriedade e
eles próprios confessam que"não se pode perder nem um
ponto, vamos ganhar do Cru-
zeiro e depois, com mais cal-
ma, prosseguir na luta poruma vaga."

Há muito tempo não vejo
um ambiente de tanta união
como o Flamengo vem apre-
sentando num momento deci-
sivo e até histórico. Hoje é seu
aniversário e a festa só será
completa com uma vitória
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As boas atuações de Acle-
mir da Guia podem levá-lo
a. Seleção Brasileira cm 74
na Alemanha. Acontece queo próprio Zagalo jamais du-
viciou da categoria de Ade-
mir e só não o levou em ou-trás ocasiões porque havia
excelentes jogadores na mes-
ma posição, tais como Rive-
lino, Clodoaldo e Gérson,
alem de Paulo Cevar numa
emergência. No entanto, o
próprio Zagalo tem gostadomuito cias atuações de Ade-
mir da Guia ultimamente e,
caso ele. continue assim ate
o fim do Campeonato Nacio-
nal, deve estar entre os con-
vocados. Zagalo, oficialmen-
te, não pode falar sobre os
jogadores que esteio sendo
observados mas, intimamen-
te, já /es excelentes comeu-
tários sobre Ademii da Guia.
Por sua vez, a Comissão Tec-
nica acha que o jogador vem-
se comportando muito bem
nas suas declarações com
respeito ci Seleção', evitando
sempre atacar o técnico, pre-ferindo apenas defender a
sua posição.
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A Sí.!e;ào dí Alcnidnha
Ocidental resolveu colaborar

com um,-, campanha

filantrópica c gisvc.u o
disco o fulcbol E' Nost,. Vida
e que vem tendo bastante

venci ido como ccmp-.cro

e lonçj-pl.y. O tucej.o cio

disco fez com oue a

fábrica perse cm uma cuíri

gravação para ser feita nas

finais da Copa do

Mundo, tembem com o

mesmo fim. A capa tem

um-a foto com todo: os

jogado*-'?:; e o técnico Hclmuth

5clioen, além dc seus *3U»cgrafos
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Fia em festa tenta vencer Cruzeiro no Maracanã
Botajfogo perde
do América MG
em ótimo jogo

Talefoto Jo

Belo Horizonte (Sucursal)
— Em uma partida muito
boa, o América mineiro der-
rotou o Botafogo por 1 a 0'
no Estádio Minas Gerais, gol
de Êcíson aos 16 minutos do
segundo tempo, quando os
cariocas reclamaram impe-
dimento. O juiz foi Zepper-
man Torres, que substituiu
à última hora a Dulcidio
Boschilia. que não compa-
receu. A renda, mesmo com
chuva, somou CrS 76 mil 837.

O goleiro Neneca, apesar
de informado da morte do
pai, ocorrida à tarde em
Londrina, fez questão de jo-
gar e ganhou aplausos da
torcida todo o tempo, sobre-
tudo quando chorou muito
durante o um minuto de si-
lèncio. E, como tem aconte-
cido sempre nos jogos do
América, foi o melhor do ti-
me. A vitória dos mineiros
foi justa porque procuraram
sempre o gol, sem se preo-
cuparem com retranca.

MUITA EMOÇÃO

Cinco minutos depois do
começo, a torcida percebeu
que a partida seria tão boa
quanto a do dia 20 último,
quando Botafogo e América
empataram de 1 a 1. Muito
técnica, apresentou nos pri.
meiros 45 minutos vários
lances emocionantes, so-
bressaindo os goleiros Cao c

Neneca. Os ataques eram
constantes e os dois^ times
perderam boas chances.

A .substituição de Nelson
Torres por Luis Alberto, logo
aos 8 minutos, cm nada ai-
terou o América, que se
manteve firme na defesa e
agressivo no ataque. E era
exatamente esse também o
futebol do Botafogo. Candi-
do e Spencer, em ótima jo-
gada, estiveram por marcar
aos 20 minutos, mas Cao de-
fendeu. O Botafogo também
poderia ter assinalado, em
boias de Fischer e Nilson,
mas Neneca realizou exce-
lentes defesas.

O Botafogo iniciou melhor
o segundo tempo, com Ma-
rinho indo mais ao ataque,
mas quem marcou foi o
América, ao.s 16 minutos,
quando Edson aproveitou
bem um cruzamento do la-
tcral Luís Carlos. O Botafo-
go reclamou impedimento,
mas o juiz confirmou o gol.
Logo apus. Ferreti entrou no
lugar de Fuscher e isso de
nada adiantou, porque a
esta altura o time mineiro
já era melhor, superiorida-
de que manteve até o final.
Apenas aos 42 minutos le-
vou um susto, quando Ze-
quinha bateu falta da linha
cie fundo, Ferreti cabeceou e
Neneca defendeu, largou e
tornou a agarrar muito
bem.

Outros resuliados
Em Natal, no Presidente

Castelo Branco, o América
empatou com o Fortaleza
por 0 a o. Juiz Clinamute
França e a renda CrS
80.214.00.

Em Salvador, na Fonte
Nova, Vitória e Brasil empa-
taram por tal, gols de
Sarão e Deco. Juiz Gilson
Cordeiro e a renda CrS
98.795,00.

Em Curitiba, no Belfort
Duarte, o Coritiba venceu
por 2 a 1 o Atlético (PRI,
gols dc Bráulio e Orlando
contra um de Didi. Juiz Sc-
bastião Rufino c a renda
CrS 216.016,00.

Em Porto Alegre, no Olim-
pico. Grêmio c Corintians
empataram por 0 a 0. Juiz
Armando Marques e a renda
Cr$ 196.749,00.

Em Campo Grande, no
Pedro Pedrossian, Comercial
e Remo empataram por 1 a
1. gols de Jurandir e Caito.
Juiz Antônio Yiug e a renda
Cr$ 58.780.00.

Em Recife, no Arruda, o
Esporte venceu por 3 a 0 o
Ceub, gols de Mário, Moacir
e Odilon. Juiz Edson Pan-
tozzi e a renda CrS 51.708.00.

Em Goiânia, no Olímpico,
Goiás e Santa Cruz empa-
taram em 0 aO. Juiz José Al-
do Pereira o a renda Cr$
95.405,00.

Em São Paulo, no Morum-
bi. o São Paulo empatou

com a Portuguesa por 1 a 1,
gols de Tatá e Mirandinha,
Juiz Oscar Scólfaro e a ren-
da CrS 76.359,00.

Em Belém, no Evandro de
Almeida, a Desportiva ven-
ceu o Paissandu por 2 a ').
gols de Wilson Pereira e Zc-
zinho. Juiz Armando Cama-
rinha e a renda CrS 76.630.00.

Em São Luis, no Nhozinho
Santos, Moto Clube e Náuti-
co empataram por 1 ai, gols
de Jorge Mendonça e Cuca.
Juiz Valquir Pimcntel e a
renda Cr$ 30.045.00.

Em Aracaju, no Lourival'
Batista, o Rio Negro venceu
o Sergipe por 1 a 0, gol de
Jorge Cuica. Juiz Joaquim
Gonçalves e a renda CrS
32.230.00.

Em Manaus, no Vivaldo
Lima, o Nacional venceu o
Bahia por 2 a 1, gols de To-
ninho e China. Para o
Bahia marcou Tirson. Juiz
José Marcai e a renda CrS
57.924.00.

Em Campinas, no Brinco
de Ouro. Guarani e Santos
empataram por 1 a 1. gols
de Pele e Volici. Juiz Emí-
dio Mesquita e a renda CrS
225.855.00.

Em Teresina, no Alberto
Silva, Tiradentes e Ceará
empataram em 1 a 1, gols
clc Da Costa e Paraná. Juiz
Wilson Lume e a renda Cr$
124.326.00.
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Manfrini mostrou bom ritmo correndo o tempo todo, mas também foi mal nas finalizações,

Azar leva Flu a empate com Figueirense
Florianópolis 'Corrcspon-

dente — O Fluminense
tocou bem a bola, impôs
seu ritmo e criou ótimas
chances de gol, mas os
erros nas finalizações fo-
ram constantes, resultando
num empate de 0 a 0 com
o Figueirense. ontem à noi-
te no Estádio Orlando Scar-
peli.

A partida tecnicamente

agradou, pois se de um la-
do os torcedores aprecia-
vam a categoria dos joga-
dores cariocas, do outro
viam o time local lutar com
entusiasmo, criando até
mesmo oportunidades de
marcar em alguns contra-
ataques. A renda somou
CrS 104 mil e o juiz Gilbcr-
to Lima pôde apitar com
tranqüilidade.

Domínio carioca
Os times: Fluminense —

Roberto, Zé Maria., Brunel,
Assis e Marco Antônio;
Carlos Alberto, Gérson e
Cléber (Adilson); Dionisio
(Zé Carlos i, Manfrini e
Lula. Figueirense — Célio.
Marinho. Jailson, Moenda e
Casagrande; Adailton e
Fred: Severo (Cacoi, Tião
Marino. Mosca e Moacir.

Ao contrário do que se

esperava, Gérson foi o en-
carregado de jogar à fren-
te dos zagueiros, protegeu-
do a sua área. enquanto
Carlos Alberto atuou livre,
indo sempre ao ataque ten-
tar o gol. Numa dessas in-
vestidas ele perdeu um gol
certo. Foi depois que Gér-
son cobrou uma falta e o
goleiro falhou. Carlos Al-
berto, entre a marca do pc-

nalti e a risca do gol, che-
gou a tocar na bola, mas
Moenda conseguiu desvia-
Ia quando já ia entrando.
Um pouco antes Marco An-
tónio deu um chute forte
que bateu na trave, e Man-
frini também perdeu ótima
chance, chutando para fo-
ra uma bola bem servida
pelo lateral.

Por causa das pequenas
dimensões do campo, logo
no inicio Gérson desistiu
de explorar o.s lançamentos
longos, preferindo buscar
as triangulações com Clé-
ber e Manfrini. Essa jogada
deu certo apenas algumas
vezes, pois o Figueirense
jogava com muitos na de-
fesa, prejudicando o seu
desenvolvimento.

No segundo tempo Adil-
son entrou no lugar dc Clé-
ber, que já eslava jogando

machucado. Pouco depois
Zé Carlos substituía Dioni-
sio. que errava muito nas
finalizações. Mas nada dis-
so mudou as característi-
cas da partida.

Logo no inicio Roberto
provou ser um bom goleiro.
Adaiton deu um chute mui-
to forte de perto da gran-
de área e ele desviou para
córner. Isso aumentou ain-
da mais o entusiasmo do
Fluminense, que perdeu
mais uma chance excelente
para marcar. Lula se infil-
trou na área tabelando com
Zé Carlos e quando estava
sozinho na frente de Célio
chutou no peito do goleiro.
O time carioca continuou
buscando o gol, mas o Fi-
gueirense. satisfeito com o
empate, passou a jogar pa-
ra trás, a fim de ganhar
tempo c assim o jogo che-
gou ao final.
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Emerson recomenda;
use Havoline Super Premium
no motor mas não
faça do seu carro
uma arma.
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Conexão imediata
para Tóquio Panamá,

México Àcapulco,
Nova Iorque, Los Ángeies
Miami evancou ver.

Reabilitado parcialmente
após a vitória de domingo
último, em Florianópolis, e
vivendo um dia de festa,
pois comemora o seu 78'
aniversário efe fundação, o
Flamengo faz às 17h 30m no
Maracanã, uma partida de
grande importância contra
o Cruzeiro.

O Flamengo está mal co-
locado e realiza campanha
medíocre, praticamente
desclassificado para as se-

mifinais d o Campeonato
mas, esta tarde, tem uai*
r e s p o ns a bilidade muito
maior diante de sua torci-
da, que ainda não esqueceu
a humilhante goleada dc
6 a 0 que sofreu para o Bo-
tafogo, no ano p a s s a d o ,
também no dia em que co-
memorava seu aniversário,
O Cruzeiro está entre os
primeiros na colocação. O
gaúcho José Luis Barreto
será o juiz.

FLAMENGO X CRUZEIRO

Ubiríiars Hélio
Rondíntlll Pedro Paulo

Tinho Perfumo
Moreira Misael
Liminha Plazza

Rodrigues Neto Darci Meneses (Van de Hei)
Rogério Baiano

Geraldo {Afonsinho) ' Zé Carlos
(Toninho) Dario Palhinh»

Zico 10 Dirceu Lopes
Paulo César T! Lima

Bom presente
Uma vitória como presen-

te de aniversário à torcida
é o que Zagalo mais deseja
hoje. E este será o tema
de sua preleção aos jogado-
res, esta manhã, na concen-
tração.

— Não estou pensando
na classificação. Se conse-
guirmos, ótimo. Meu proble-
ma, no momento, é vencer
o Cruzeiro, pois a torcida
merece no dia em que o
Flamengo completa 78 anos
— dta Zagalo.

Embora confie muito no
seu time, ''pois ninguém de-
saprende de jogar", ele re-
conhece que terá muitas di-
ficuldades, especialmente

porque o adversário é ó
Cruzeiro.

— Neste Campeonato não
tem time fraco. Tem, é cia-
ro, alguns de um nivel fora
de série, como é o caso do
Palmeiras ou do Cruzeiro.
E como vamos enfrentar
uma equipe de categoria te-
mos maiores preocupações.
Mas ainda assim sou mais
o Flamengo.

Zagalo não sabe se pode-
rá contar com todos os titu-
lares. Afonsinho continua
sentindo uma contusão na
coxa e só horas antes, do
jogo é que o médico Célio
Cotécchia dirá dc suas con-
dições.

Vasco procura
reabilitação
contra Olaria

O Vasco enfrentará o
Olaria na preliminar de ho-
je no Maracanã, numa par-
tida que está sendo encara-
da — principalmente pelos
torcedores — como uma au-
têntica revanche. pois a
derrota por 1 a 0 e os acon-
tecimentos no jogo do turno
de classificação prejudica-
ram em muito a campanha
do time de São Januário no
Campeonato Nacional.

Renê, que teve seu julga-
mento adiado para a sema-
na que vem, jogará e o Vas-
co está completo. Mas o
Olaria, em plena ascensão
técnica, não contará com
seus titulares Ubirajara,
Joel e Gilberto e seu técnico
Paulinho mais uma vez re-
correrá ao jogo defensivo.
A partida começará às lõh
e o juiz será Romualdo Arpi
Filho.

VASCO OLARIA

Andrada Ronaldo
Miguel Mauro Cruz

Renê Mário Tilo
Paulo César. ¦< Batata

Alcir .5 Roberto Pinto
Alfinete Ademir
Jorginho Antonmbo

Zanata Gessê
Robtrlo Jair

Dé IO Silva
Luis Caries li Jair Pereira

Contra retranca
O Vasco realizou um trei-

no tático ontem dc manhã
em São Januário, e o obje-
tivo de Travaglini foi mos-
trar aos atacantes como de-
verão enfrentar a iminente
retranca que seu adversário
usará na partida de hoje.

A possibilidade de escalar
Renè deixou o técnico do
Vasco muito satisfeito, pois
ele não escondia o receio
de ser obrigado a deslocar
de posição o reserva Fidélis
para formar a dupla de za-
gueiros de área com Miguel,
com quem não está entrosa-
do.

Durante o treino tático,
que durou apenas 25 minu-
tos, Travaglini instruiu Al-
cir e Zanata liara não
avançarem muito, ''a fim de
náo embolar no miolo da
área." As jogadas deverão
ser feitas pelas extremas,
quando possivel indo â li-
nha dc funcio. c na área
apenas Dé e Roberto es-
tarão presentes. Após o
treino, os jogadores se con-
centraram na Lagoa Rodri-
go de Freitas. Além dos ti-
tdlares, foram os reservas
Mazaropi, Marcelo. Gaúcho,
Bouglcux, Luis e Fidélis.

AMÉRICA x ATLÉTICO MINEIRO

Belo Horizonte i Sucursali
— praticamente sem chan-
ce de classificação — ocupa
a 36a. colocação — o Améri-
ca do Rio enfrenta o Atiéti-
co mineiro às 16 horas, no
Minas Gerais, em partida
que não desperta muito in-
teresse na torcida, pois a
equipe local esta ainda bas-
tante desfalcada.

O juiz será Agcmar M
i.r.s e t-> lim s fo:i«si\ i
sim: Atlético: Mtusu e.
Maria. Grap:i£ Rai-.l F
nandss e CláucL ¦ van '

lcl e Danivai: A: >.n, C
pos, Beto (Bibii e Pr. ':..
siviéricu; Paiz, Ca ur.
Alex, Wilson e Alva.o:
e Tad;u; Fit cha. Edu, £
gio Lima c Jeremias.

ivo
cr-

PALMEIRAS x INTERNACIONAL

São Paulo iSucursal" —
Invicto há 20 jogos, o Pai-
meiras defende a liderança
do Campeonato Nacional às
21 horas contra o Interna-
cional. no Pacaembu. em
um jogo cuja previsã. de
renda é muito boa. devido
à excelente campanha do
clube paulista, campeão
brasileiro. O juiz é Arnaldo
César Coelho.

As duas equipes estão as-
sim e ca adas: Palmei as:
Leão. Eurico. Luh Pereira,
ATredo e Zeca: Dudu e
Ademir da Guia: Ronaldo,
Lcivinha, Fedato e Nei. In-
ter: Schneider. Edson Ma-
dureira. Figueiroa, Pontes e
Vacaria: Falcão e Paulo Cé-
sar: Valdomiro. Escurinho,
Claudiomiro e Djair.

I
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Fia em festa tenta vencer Cruzeiro no Maracanã
CAMPEONATO ISÀCIOÍSAL

\

COLOCAÇÕES
PG PP GP GC D

1° Palmeira; 34 26 _4 ??__H 6 _____

2°" Grêmio 31 _IJ ?____._____! 1

]_39__Çqritib_ 27 15 

~27 

_M 21 *J 5

4° São Paulo 27 15 25 13 21 _J_ 11 í

59 In.ernac ional 26 14 20 12 20 10 4

69 .Cruzeiro: 26 _] _______ ?

79- Corintians .-26 16 21 14 21
"a? 

Santo,  25 17 29 17 2] 5
"oo 

Goiás 25 17 24 13 21 7.5

109' Botafogo 25 17 23 13 21 4
"ll? 

Guarani 25 17 26 19 21 JJ _3

129: Fortaleza 25 17 21 15 2) 7 3
"l39 

Vitória V 
*.¦ 

24 ¦¦ 1*8 IB 13 2) 8 5

14? Am.iric» (MGI 24 18 17 10 21 10

159. 
"rTurnln.n» 23 19 20 17 21 6

169-Nacional 23 19 20 18 21 ___________

779 Tiradentes '22 20 14 13 21 6

180 Bahia 22 20 18 14 21 6

19? Allélico IMG! 21 19 22 _________ 7. 6

20? Rio Negro 21 19 17 13 20 7__J

21? Portuguesa 21 21 30 23 21 6

22? Vasco 21 _J9 18 13 20 5

23? Santa Cru; 21 21 18 25 21 6

24? Desportiva 20 22 15 14 21 8

25?__Amcri:a_-W 20 22 25 28 21 8___ 7

26? Coará" 20 22 13 17 21_ 12 5

270 Atlético (PR) 19 23 15 21 7_ 9

2S? R.mo 18 24 II 25 21 8_ 11

29? Remo 18 24 11 25 21 IV

30? Comercial 18 24 19 27 21 1

31? Esporte 17 25 19 28 21 U

32? JJIaria [7 23 16 
18 20 8

33? Figueirense 17 25 11 17 21 8

349 Náutico 
16 

26 J6 27 21 10

35? _____ __ 2-3- '7 
23 19-6 10

36°__Ccub __ 28 15 24 4 12

379 América (GB) 14 26 12 21 20 9

33? Brasil 11 31 13 31 21 13

399 Moto Clube 11 31 9_ 11

- Sergipe 10 32 
* 

7 33 21 14

40? Paissandu 8 34 13 34 21 4_ 15

Obs.: Classilicam-sc para a (ase semifinal os 20 clube; mais bem

colocados por pontos ganhos. Em caso de empate nos pontos ganhos,
prevalecerá o maior número dc vitórias, seguindo-se saldo dc go s,

g oi-a ver age, cenfrento direla e, finalmsnte, sorteio.
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Reabilitado parcialmente
após a vitória de domingo
último, em Florianópolis, c
vivendo um dia de festa,
pois comemora o seu 789
aniversário de fundação, o
Flamengo faz às 17h 30m no
Maracanã, uma partida dc
grande importância contra
o Cruzeiro.

O Flamengo está mal co-
locado e realiza campanha
medíocre, praticamente
desclassificado para as se-

mifinais d o Campeonato
mas, esta tarde, tem unia
respo ns a bilidade muito
maior diante de sua torci-
da, que ainda não esqueceu
a humilhante goleada de
6 a 0 que sofreu para o Bo-
tafogo, no ano passado,
também no dia em que co-
memorava seu aniversário,
O Cruzeiro está entre os
primeiros na colocação. O
gaúcho José Luis Barreto
será o juiz.

Apesar da chuva forte e o mau estado do
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gramado,, os jogadores do Fia treinaram com alegria

FLAMENGO CRUZEIRO

Ubir_iêr* Hélio

Rondinclli Pedro Paulo

Tinho Perfumo

Moreira Misacl

Liminha Ptazza

Rodrigues Neto Darci Meneses (Vírtdorlel)

Rogério Baiano

Geraldo (Afonsinho) Zé Cario*

(Toninho) Dario Palhinha

Zico .0 Dirceu Lopes

Paulo César 1*1 Lima
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Bom ])
Uma vitória como prose n-

te de aniversário à torcida
é o que Zagalo mais deseja
hoje. E este será o tema
de sua preleção aos jogado-
res, esta manhã, na concen-
tração.

— Não estou pensando
na classificação. Se conse-
guirmos, ótimo. Meu proble-
ma, no momento, é vencer
o Cruzeiro, pois a torcida
merece no dia em que o
Flamengo completa 78 anos
— diz Zagalo.

Embora confie muito no
seu time, "pois ninguém dc-
saprende de jogar"; cie re-
conhece que tora muitas di-
f i c uldades, especialmente

:fe?fe«Sffi%!

Mesmo nas horas de recreei cão. Andrada e Luis Carlos treinam 
'cam empenho e muita seriedade

Conexão imediata
para Tóquio, Panamá,

México, Acapulco,
Nova Iorque, Los Angeles
Miami e Vancouver.

resente
porque o adversário é o
Cruzeiro.

— Neste Campeonato não
tem time fraco. Tem. é cia-
ro, alguns de um nível fora
de série, como é o caso do
Palmeiras ou do Cruzeiro.
E como vamos enfrentar
uma equipe de categoria te-
mos maiores preocupações.
Mas ainda assim sou mais
o Flamengo.

Zagalo não sabe se pode-
rá contar com todos os titu-
lares. Afonsinho continua
sentindo uma contusão na
coxa e só horas antes do
jogo é que o médico Célio
Cotecchia dirá de suas con-
dieces.

Vasco tem Renê
contra Olaria
na preliminar
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O Vasco enfrentará o
Olaria na preliminar de ho-
je no Maracanã, muna par-
tida que está sendo encara-
da — principalmente pelos
torcedores — como uma au-
têntica revanche, pois a
derrota por 1 a 0 e o.s acon-
tecimentos no jogo do turno
de classificação prejudica-
ram em muito a campanha
do time de São Januário no
Campeonato Nacional.

René, que teve seu julgii-
mento adiado para a sema-
na que vem. jogará e o Va.s-
co está completo. Mas o
Olaria, em plena ascensão
técnica, não contará com
seus titulares Ubirajara,
Joel e Gilberto e seu técnico
Paulinho mais uma vez re-
correrá ao jogo defensivo.
A partida começará às 15h
e o juiz será Rcmualdo Arpi
Filho.

VASCO OLARIA

Andrada Ronaldo

Miguel Mauro Cruz

René .*! Mário Tito

Paulo César <t Batata

Alei. Roberto Pinto

Alfinete Ademir

Jorginho Antoninho

Zanata Gessc

Roberto Jair

Dé '.0 Silva

luis Carlos II Jí'. Pereira

O Vasco realizou um trei-
no tático ontem de manhã
em São Januário, e o obje-
üvo de Travaglini foi mos-
trar aos atacantes como cie-
verão enfrentai' a iminente
rei rança que seu adversário
usará na partida dc hoje.

A possibilidade cie escalar
René deixou o técnico do
Vasco muito satisfeito, pois
ele não escondia o receio
de ser obrigado a deslocar
de posição o reserva Fidélis
para formar a dupla dc za-
gueiros de área com Miguel,
com quem não está entrosa-
do.

Coniia retranca
Durante o treino tático,

que durou apenas 25 minu-
tos. Travaglini instruiu Al-
cu* e Zanata para não
avançarem muito, "a fim dr
não embolar no miolo da
área." A.s jogadas deverão
ser feitas pelas extremas,
quando possível indo à li-
nha de fundo, c na área
apenas Dé e Roberto es-
tarão presentes. Após o
treino, os jogadores se con-
centraram na Lagoa Rodri-
go de Freitas. Além dos ti-
tülares, foram os reservas' 
Ma/.aropi. Marcelo. Gaúcho,
Bougleux, Luis e Fidélis.

AMÉRICA x ATLÉTICO MINEIRO

Belo Horizonte ISucursall
— praticamente .sem chan-
ce de classificação — ocupa
a 36a. colocação — o Améri-
ca do Rio enírenta o Atléti-
co mineiro às 16 horas, no
Minas Gerais, em partida
que não desperta muito in-
teresse na torcida, pois a
equipe local e.sta ainda bas-
tante desfalcada.

O juiz será Agoniar Mar-
Uns e os times formarão as-
sim: Atlético: Mussula, Ze
Maria. Grapete, Raul Fer-
nandes e Cláudio; Vander-
lei e Danival; Arlem. Cam-
pos, Beto (Bibit e Paulinho.
.,mcricu: Paiz. Cabrita,
Alex. Wilson e Álvaro: Ivo
e Tadeu; Flecha. Edu, Ser-
gio Lima e Jeremias.

PALMEIRAS x INTERNACIONAL

São Paulo iSucursall -
Invicto há 20 jogos, o Pai-
meiras defende a liderança
do Campeonato Nacional às
21 horas contra o Interna-
cional, no Pacaenibu. em
um jogo cuja previsã de
renda é muito boa. devido
à excelente campanha do
clube paulista, c a m p e ã o
brasileiro. O juiz 6 Arnaldo
César Coelho.

A.s duas equipes estão as-
sim escaladas: Palmeiras:
Leão. Eurico. Luis Pereira.
Aifredo e Zeca; Dudu e
Ademir da Guia: Ronaldo!
Leivinha. Fedato e Nei. In*
ter: Schneider. Edson Ma-,
dureira. Figueiroa, Pontes e^
Vacaria: Falcão e Paulo Cé-
sar: Valdomiro, Escurinho.
Ciaudiomiro e Djair.
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0 TRAJETO REAL PARA
UMA VIDA EM GOMÜM

Dentro do mais rígido pro-
toco Io, apesar de alguns to-
quês de modernismo, a Prin-
cesa Anne da Inglaterra ca-
sou-se ontem com o plebeu
Mark Phillips, Capitão dos
Dragões da Rainha. Ela ga-
nhou do noivo, como presen-
te de casamento, um broche
dc pedras preciosas com o es-
cudo de seu Regimento, en-
quanto ele recebeu abotoa-
duras e botões de camisa em
esmalto vermelho e azul,
confeccionados com diaman-
tes e tendo inscrito o mono- '
grama AM. A multidão que
se comprimia nas ruas e os
milhões de telespectadores ,
assistiam ao último casa-
mento, nesta geração, de
uma Princesa da família
real dos Windsor.

Londres i AFP-JB i — As pri-
meiras horas da manhã de ontem.
íi Princesa Anne foi acordaria em
sua alcova no Palácio de Buckin-
gham, cujo pessoal vive em pé de
guerra há vários dias. Antes de en-
trar na roda-vlva dos preparativos
finais para o casamento, ela asso-
mou à janela que dá para o par-
c|iie — onde uma luz outonal im-
pregna dc certa melancolia os
grandes olmos em volta do lago ar-
tificial — e contemplou por alguns
momentos o ballet dos cisnes des-
lizando pelas águas. Toda sua in-
fancia decorreu nessa paisagem,
entre as margens arborizadas e o
imenso gramado.

Em seguida a Princesa se en-
trega às mãos de maquiladoras,
tnanicuras e de seu cabeleireiro, o
famoso Michael. que há muito tem-
po cuida do penteado da Princesa
Alexandra e da maioria das estre-
las do teatro londrino.

Às 9h. chegam David Harring-
ton, diretor da casa de alta cos-
tura Susan Small e Maureen Baker,
que confeccionou o vestido da noi-
va. para proceder á última prova
e aos derradeiros retoques. Até esse
momento o vestido e os ciados so-
bre sua confecção tinham sido
guardados com absoluto sigilo nos
ateliers rie Susan Small. vigiados
como as jóias da Coroa expostas na
Torre de Londres.

Às Uh (G.M.T.), inicia-se o
grande espetáculo aguardado an-
siosamente pela multidão, na
maior parte postada desde a vós-
ipera nos melhores lugares do per-
curso — o primeiro a chegar con-
íessou com orgulho que presencia-
ra todos os casamentos reais, des-
de 1922. A primeira carruagem a
•aparecer atravessando a trote o
pátio cio Palácio e entrando no
Mail é a da Rainha, puxada por
•ftiatro cavalos tordilhos. Em roxo-
púrpura-escuro, o veiculo é condu-
zido por dois cocheiros de calças
e gibões vermelhos, à francesa, c
é precedido de dois pelotões de
Blues and Royals, com sabre ao ai-
to, túnica azul coberta de couraça
dourada, calças brancas e botas
negras altas, capacete dourado de
fios vermelhos, seguidos pelo porta-
estandarte real e dois pelotões dos
Life-Guards, com túnica vermelha
e capacete deslumbrante, adorna-
do de fios brancos.

Na carruagem, junto a sorri-
dente Rainha, vêem-se a Rainha-
Mãe, o Príncipe de Gales, herdeiro
do trono, e seu irmão caçula. Prin-
eipe Andrew. Atrás da escolta mon-
tada a cavalo, da Rainha, vèm duas
outras carruagens — a da Prince-
sa Margaret e seu esposo. Conde
de Snowdon, e a da Duquesa de
Gloucester e seus três filhos. De-
pois. os três landaus do Duque de
Kcnt, da Princesa Alexandra c das

damas da corte da Rainha-Mãe.
Os olhos do público se perdem no
chamejar de objetos multicoloridos,
diademas cintilantes e chapéus da
última moda.

A CARRUAGEM DE CRISTAL

Finalmente, aparece o cortejo
da Princesa Anne. Sob ensurdece-
dora aclamação do povo, em meio
ao ondear de penachos, fios de ca-
pacetes e estandartes, surge a Car-
ruagem de Cristal, puxada por
quatro tordilhos, precedida e se-
guida por dois pelotões de Life-
Guards e Blues and Royals. A noi-
va está sentada à direita do Duque
de Edimburgo. Ela sorri de uma
forma simultaneamente tímida e
algo crispada. O vestido branco
contrasta com o uniforme de
Grande Almirante clc seu pai e o
funcio atapetado azul-rei da car-
ruagem.

Pela janelinha abaixada do \
landau seguinte duas mãos infan- j
tis agitam lenços bordados: são as j
da pequena dama de honra e do -
pajem da Princesa Anne. Lady Sa-
rah Armstrong-Jones e o Princi-
lie Edward. o filho mais moço da
família real. ambos de nove anos.
Sob o.s olhares atentos de sua da-
ma de companhia, eles se mantêm
de mãos dadas e parecem estar li-
teralmcnte bebendo o espetáculo.

Ao longo do Mail, da imensa
Horse Guards Paradc e de Whi-
tehall. a multidão é igualmente
densa e entusiástica, estimulada
ainda mais por brindas militares
que percorrem o trajeto de mais
de dois quilômetros executando mú-
sicas marciais c melodias romanti-
cas.

Na Abadia de Westminster. a
nave já está ocupada pelos convi-
dados. Um caleidoscópio de tiniíor-
mes e roupas coloridas reúne tudo
quanto o antigo Império Britânico,
conta como representantes, in-
cluindo os Governadores da Com-
monwealth. membros do Gover-
no e da Oposição de Sua Majes-
fade. 30 lordes e 30 deputados, além
de representantes dos mais afasta-
dos paises.

NOBRES E PLEBEUS

Ali estão também ex-reis. pre-
tendentes ao trono de diversos pai-
ses. príncipes de monarquias rei-
nantes e os parentes estrangeiros
da família real britânica. Os úni-

\ cos monarcas reinantes presentes
! .são o Príncipe Rainier e a Prin-

cesa Gracc, de Mônaco. Entre os
outros, figuravam o Rei Cons.tan-

¦ tino e a Rainha da Grécia, a Prin-
cesa Beatriz e o Príncipe Claus. da
Holanda, o Príncipe e a Princesa
herdeiros Ha ralei da Noruega c o
Príncipe Juan Carlos e sua esposa,

, da Espanha.
Entre os 1 SOO convidados,

há outras presenças menos nobres
— amigos pessoais da Princesa
Anne e de Mark Phillips, provedo-
res e membros do pessoal do Pala-
cio de Buckingham e os pais de
Mark, Sr. e Sra. Peter Phillips. Há
ainda convidados mais plebeus, li-
gados sentimentalmente à família
do noivo: Bert Tidmarch. 61 anos,
ferreiro da localidade de Wiltshirc.
que sempre ferrou os cavalos de
Mount Hotise, a mansão dos Phil-
lips. c o casal Smith — ela, Brid-
get, empregada da casa de Mark.
ele, Fred. chofer de caminhão.

Às llh 04m, a carruagem da
Rainha chega ao pórtico da Aba-
dia. recebida pelo Dr. Ene Abbot.
decano de Westminster. Forma-se
longa procissão, que cruza a nave
e se coloca no coro da igreja, onde
tinham sido dispostas poltronas.
em um e outro lado do altar. Al-
guns minutos depois, outro cortejo
se perfila, não menos solene, lide-
rado pelo Dr. Michael Ramsey, Pri-
maz da Igreja da Inglaterra e en-
carregado de proceder ao casamen-
to real. Mark entra discretamente
pela porta que dá no claustro do
templo, acompanhado por sua tes-
temunha de casamento, Capitão
Eric Ground. companheiro de re-
gimento do noivo e que ostenta um
uniforme exatamente igual, criado
especialmente para a cerimônia.

As llh 30m o decano dc West-
minster recebe a Princesa Anne e

Duque de Edimburgo. Forma-se
outra procissão, enquanto volta a
soar um longo toque de trombeta.
seguido por uma alvorada compôs-
ta para a ocasião por Sir Arthur
Bliss.

O SAGRADO MATRIMÔNIO

Precedida pela Cruz de West-
minster, as crianças do coro con-
duzindo círios acesos, canónicos e
dignitários da Abadia, Anne cami-
nha de braço dado com seu pai,
muito ereta, um pouco pálida e vi-
sivelmente emocionada. Atrás deles,
vai a pequena Lady Sarah e seu
primo Edward. com farda escocesa,
carregando a cauda de um metro
de largura do vestido da noiva.

Diante do altar e dos prelados
que oficiarão a cerimônia, a Prin-
cesa solta o braço do pai e coloca-
se á esquerda do noivo. O Duque
de Edimburgo continua atrás dela.
enquanto o Capitão Grounds fica
atrás de Mark Phillips. O Dr. Abbot,
decano de Westminster. pronuncia
então a introdução ritual aos ca-
samentos anglicanos, que salienta
o caráter sagrado da união. De-
pois, pergunta se alguém tem ra-
zões de se opor a ela.

O casamento propriamente dito
vai começar. O Dr. Ramsey. Arce-
bispo de Canterbury, emocionado

- no mesmo dia ele completava
íií) anos — pergunta a Mark An-
thony Peter se "recebe como es-
posa a esta mulher para viver com
ela segundo a lei de Deus no estado
do sagrado matrimônio". Com voz
forte, Mark responde. A pergunta
se repete em relação a Anne Eli-
zabeth Alice Louise, mas a resposta
desta vez sai numa voz débil, num
murmúrio.

Em seguida o Arcebispo per-
gunta: 

"Quem entrega esta mulher
para casar com este homem?" O
Duque de Edimburgo responde:
"I do", e avança para colocar a
mão direita da Princesa entre as
mãos do Arcebispo. O Dr. Ramsey
pega então a mão direita de Mark.
coíoca nesta a mão da noiva e pe-
de-lhe que repita o juramento so-
Iene do matrimônio.

Às 12h 20m. a Princesa Anne,
de braço com seu marido, anda
lentamente pelo templo, sorrindo
de felicidade .sob o véu de noiva.
Radiantes, mas um pouco cons-
tranüidos. o.s dois aparecem no
pórtico, sob aplausos e vivas da
multidão, enquanto repicam os si-
nos. Seguindo o mesmo itinerário da
ida. a Carruagem de Cristal colo-
ca-se agora na frente do cortejo
para regressar ao Palácio de Bu-
ckingham. Ao lado de Whitehall,
a Avenida dos Ministérios onde se
constrói a política do pais, Anne
responde ao entusiasmo do povo,

I acenando com um lenço branco.
Mark também cumprimenta, mas
seu gesto tem a timidez da inexpe-
riência. Em meio à massa humana,
turistas agitam bandeirinhas brita-
nicas.

Saudados enfim pela guarda
que lhes apresenta as armas, os
recém-casados entram em Bucking-
ham. Faltavam ainda, para termi-
nar a cerimônia, o almoço de ca-
sa mento e a aparição no balcão do
Palácio, a fim de saudar os súditos.
Então a grande festa terminaria e
começaria para os dois a vida fa-
milíar.

No salão de baile do Palácio.
120 pessoas participaram do almo-

j ço, divididas em torno dc aproxi-
madamente 15 mesas redondas. No
menu, redigido em francês, figura-
vam ovos drumkilbo. lagosta, cama-
rões, maionese, perdizes à cocotte
bonne fenime, couve-flor, glacê de
batatas, salada, bomba glacê real

! e o tradicional bolo de casamento,
| cortado pelo jovem casal.

Hoje. Anne e Mark seguem de
avião para Barbados, onde subirão
a bordo do iate real Britannia. que
os levará em viagem de lua-de-mel.

i Em sua viagem, segundo informa-
ções da Embaixada no Equador, eles
visitarão Bogotá. Quito e Guaiaquil.

! e posteriormente irão para as ilhas
Galápagos, consideradas um parai-
so natural e situadas a mil quilo-
metros da costa equatoriana.
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O Arcebispo de Canterbury, Primaz da Inglaterra, abençoa os noivos
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Já casado?, a Princesa, eo Capitão deixam o altar, observados
pelos membros da família real britânica

A CRISE ATRÁS DA FESTA
Lcnclrcs (UPI-JB) - Na agência

postal do Parlamento, amontoam-se
cartões de racionamento de gasolina.
Lá fora, Rolis-Royces e ônibus de dois
andares transportam assistentes e con-
vidades so casamento real.

Enquanto isso, na Rua Downing,
10. a pcuca distancia da Abadia de
Westminster, o Primeiro-Ministro Ed-
ward Heath preside a uma sessão de
emergência motivada pela possível pa-
ralisação da Grã-Bretanha.

Em frente aos gradis do Palácio
de Buckingham, uma velhinha vende
o London Evening Standard. Manche-
te: Crise! No texto se lê que 

"um 
pro-

grama de emergência para impedir
uma crise econômica de grandes pro-
porções foi anunciado hoje pelo Go-
verno, devido às desastrosas cifras do
comércio exterior... O setor financeiro
está atônito..."

Na vardade, Iodos sabem que es-
ta não é a hora mais brilhante da In-

glaterra. O Império está extinto, a
Irlanda arde. Mas... sim, evidentemen-
te, Anne casa-se. Na taverna St. Sta-
phen, em frente à praça do Parjamen-
to, um corpulento sargento da Cavala-
ria real, vestido de uniforme ornado
com pele 

"de tigre — reminiscência de
uma vitória na índia — ergue um copo

¦de absinto e brinda pelo casamento da
filha de sua soberana.

Em frente a Buckingham, camelôs
vendem postais comemorativos do
evento. E fizeram ótimos negócios ven-
dendo posters dos cantores Elvis Pres-
ley e Donny Osmond, que nada têm
a ver com a família real. Ao contra-
rio do que aconteceu em ocasiões an-
teriores, agora não se pediu permis-
são aos donos de lojas de Whitehall
p3ra ocupar lugares nas janelas dos
pavimentos superiores.

O ex-Primeiro-Ministro Harold
Wilson lamentou recentemente que a
Grã-Bretanha já perdeu o timão de co-
mando. Os jornais dizem que, graças
à crise no Oriente Médio, o país pas-
sou à potência de segunda ou talvez
terceira categoria. Mas na taverna St.
Stephen, um velho gontleman de cha-

péu de feltro levanta a sua dose dup.a
de scotch e recita, necessariamente fo-
ra de contexto, versos do grande sau-
dosista da era dourada do Império, o

poeta Rudyard Kipling:

"O tumulto e a gritaria se desva-
necem.

Os capitães e os reis partem.
Mas ainda permanece teu velho

sacrifício,
Um coração humilde e contrito.
Deus, grande senhor dos sobera-

nos, acompanha-nos ainda.
Esqueçamo-nos, esqueçamo-nos..."
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MUSICA
Renzo Massarani

CINEMA
José Carlos Avellar

0 Festival Vila-Lobos
O Museu Vila-Lobos, em co-

laboracão com o Programa de
Ação Cultural do Ministério da
Educação e Cultura, comunica
que o Festival 1973, a realizar-se
nestes diau. no Rio. com entrada
franca, terá a organização que
se segue. Sexta-feira, 16, às 21
lioras. no Municipal, Orquestra
do Teatro e soprano Maria Lú-
cia Godói, sob a regência de
Mário Tavares: Bachianas Bra-
sileiras N? 7 e Floresta do Ama-
zonas; no final da primeira par-
te, a famosa cantora Bidu Saião,
há 20 anos ausente do Brasil, se-
rá homenageada pelo Governo do
Estado da Guanabara. Do Gover-
no federal. Bidu Saião já rece-
beu a Medalha de Ouro Vila-Lo-
bos, conferida pelo Museu Vila-
Lobos, e a Comenda Rio Branco,
do Ministério das Relações Exte-
riores.

Sábado, 17 às 11 horas, na
matriz de São Paulo Apóstolo
i.Rua Barão de Ipanema, 85)
missa em memória do 141? aniver-
sário do falecimento de Vila-Lo-
bos. De domingo, 18, a quarta-fei-
ra, 21, Concurso Internacional cle
Canto, na Sala Cecília Meireles.
O Concurso será aberto com as
provas eliminatórias (Serestas,
de Heitor Vila-Lobos e outros
compositores nacionais i, que
continuarão até quarta-feira, 21,
às 21 horas. Quinta-feira, dia 22,
às 16h30m, prova final com o
concurso da Orquestra e a apre-
sentação dos três primeiros cias-
sificados: serão divulgados os
nomes dos vencedores dos Prê-
mios Vila-Lobos, Vera Janacó-
poulos e Lorenzo Fernandez.

Sábado, dia 24, às 16 horas,
no Municipal, o maestro Henri-
que Morelenbaum regerá Desço-
brimento do Brasil na sua edição
integral, com a Orquestra e o Co-
ro do próprio Teatro. Domingo,
dia 25, às* 16 horas, também no
Teatro Municipal, encerramento
do Festival Heitor Vila-Lobos
1973, com a participação da Or-
questra Nacional da Rádio Minis-

tério da Educação e Cultura, ten.
do como regente o maestro Má-
rio Tavares, e como solistas a
pianista Improta e o vencedor do
Concurso Internacional de Canto.

Conforme observa Ademar
Nóbrega. "num pais dc realiza-
ções musicais descontínuas, como
é o Brasil, 12 Festivais consa-
grados à música de um único au-
tor revestem-se do sentido de
permanência de uma tradição. E
uma tradição cara à nosssa sen-
sibilidade, em se tratando de
música dc Heitor Vila-Lobos. En-
caradas pelo prisma de sua ex-
pressão numérica, essas expres-
soes anuais promovidas pelo Mu-
seu Vila-Lobos sugerem uma son-
dagem que nos leva à signlficatl-
va constatação: a de que poucos
compositores contemporâneos re-
sistiriam, sem repetições cansati-
vas, a 12 Festivais. A fecundidade
não é traço marcante da criação
musical em nosso tempo. Entre-
tanto, o Festival Vila-Lobos 1973,
tendo como pólo de atração o
Concurso Internacional de Can-
to, abrange em seus programas
algumas primeiras audições, não
poucas revelações para os que
freqüentam concertos, no Rio,
nos últimos 15 anos, e ainda da-
rá oportunidade à audição inte-
gral das Serestas, das quais os
intérpretes cantam, geralmente,
apenas os mesmos seis números.
Um levantamento sumário da
música executada nos últimos
sete anos destes Festivais revela-
nos como os programas, embora
variados, polarizam-se, de cada
vez. nos quartetos cle cordas
il9G6i; na música pianistica
juntamente com obras camaristi-
cas 1967 e 1968; nas páginas sin-
fónicas (1970); no repertório pa-
ra violão, e nos choros (1971);
na música para conjuntos cama-
risticos cle sopro e corda e nas
Bachianas Brasileiras (1972).
Enfim, chegou a vez do repertó-
rio de solistas vocais, de que ape-
nas num ano. 1968, foi apresen-
tado o ciclo das Serestas."

ARTES PLÁSTICAS
Walmir Ayala
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Jóia premiada de Ricardo Mattar

Da jóia ao joio
Finalizou-se com grande su-

cesso o concurso de jóias com
diamantes, promovido pela tir-
ma De Beers Consolidated Mi-
nes Ltd. O primeiro prêmio da
categoria -Anéis com Diamantes
coube a Ricardo Mattar, que
criou um anel confeccionado em
prata, com um único diamante
de 30 pontos. O anel pode ser
colocado no dedo de várias ma-
neiras, tornando-se sempre uma
peca diferente. É de grande im-
portancia este concurso por pos-
sibilitar uma renovação no es-
pírito dos designers profissionais
cle jóias. E é auspicioso o fato
de ter ganho o primeiro prêmio,
numa das categorias, um joa-
lheiro como Ricardo Mattar, que
sempre se dedicou ao artesanato
da peça única, dentro do con-
ceito da jóia de arte, e que na
verdade é um escultor de mi-
niaturas que não complementam
o vestuário e o corpo, mas dão-
lhe um toque de originalidade e
dinamismo. Outros premiados
neste concurso: Mareei Kung,
Hans Stahr, Gunnar Lathe, Casa
Masson. Importadora Dreizik,
M. Rosenmann. H. Stern. Indús-
tria de Jóias Duque, Álvaro Sal-
meron Saez.

DICIONÁRIO

Marcado para dentro de
poucos dias o lançamento do
primeiro volume do Dicionário
Brasileiro de Artistas Plásticos,
editado pelo Instituto Nacional
do Livro na gestão de Maria Ali-
ce Barroso. Esta obra, das mais
importantes no gênero, está pro-
gramada para cinco volumes,
com o registro mais completo
que se possa imaginar dos artis-
tas plásticos em atividade no
pais desde a época colonial. O
primeiro volume, dedicado às le-
trás A. B e C. tem 3 mil verbe-
tes, 455 fotografias e 500 pági-
nas. Foi coordenado pelo critico
Carlos Cavalcanti e constitui-se
em obra de informação de pri-
meira necessidade nos meios ar-
tisticos p. universitários do pais
r do exterior. O volume será
vendido ao preco cle CrS 55.00.

O Senac. realizou recente-

mente um concurso nacional cle
Vitrinas comemorativas ao Ano
Nacional do Turismo, para alu-
nos dos cursos cle vitrinismo dos
Estados cle São Paulo. Minas
Gerais e Guanabara. Uma co-
missão julgadora, composta cle
Marta Fonseca ido Senac), Ar-
tur Bosisio ido Senac), Edival
Ramosa (artista brasileiro radi-
cado cm Milão) o do titular des-
ta coluna, conferiu o primei-
ro prêmio, por unanimidade, à
vitrina do Senac cle São Paulo,
que teve como tema Embu. Ter-
ra da Arte e do Artesanato e que.
f o i montada na fachada da
Sears cle Botafogo. O segundo
prêmio, também por unanimlda-
cle. foi conferido ao Senac da
Guanabara, por trabalho mon-
tado na Loja Piano, na Avenida
Rio Branco.

SALÃO CURITIBANO

O XXX Salão Paranaense,
inaugurado no Teatro Guaira,
em Curitiba, divulgou a lista de
premiados, entre os quais alguns
artistas da Guanabara. O júri
foi constituído pelos críticos Má-
rio Barata. Olney Kruse o Ênio
Marques Ferreira, respectiva-
mente do Rio, de São Paulo c
do Paraná. Foram premiados o.s
seguintes artistas: Danúbio Gon-
çalves (R. G. Suli, Carlos Zilio
iGBi, Pedro Escosteguy 'GB'.
Ottila Mestriner (SPi. Romanita
Marlins iR. G. Sul), Maria Tn-
maseli Cirne Lima (R. C. Sul*.
Rones Tadeu Dunke i Paraná i,
Isabel Backer (Paraná), Marle-
ne Hori iGBi, Valdemar Rosa

i Paraná t. Tancredo cle Araújo
'GBi. Maníredo Sousa Neto
tMGi, Eduardo Cruz (R. G. Sul',
Daisi Aderne Carneiro iParaná).
O Sr. Edilson Costa, diretor do
Departamento de Artes da Se-
cretaria de Educação e Cultura
do Paraná, homenageou os ar-
tistas paranaenses com uma sala
especial, sem interferência do
júri (?) e com nomes o.s mais
variados do meio artístico local.
A falta rle um critério de sele-
çáo, num caso desses, pode ma-
tar a homenagem. É sempre reu-
doso separar o joio do trigo.

A arte cle beber cerveja
Dentro de um luxuoso reboque para

acampamentos um rapaz tira uma lata de
cerveja da geladeira. Abre, toma um gole,
volta o rosto para ver uma mulher que cá-
minha em sua direção, toma outro gole. Ao
abrir a geladeira apanha uma lata cle
Brahma, ao beber o segundo gole tem na
mão uma lata de Skol. A ação é narrada em
dois planos, e ao passar dc uma imagem
para outra uma falha de atenção coloca uma
lata diferente na mão do ator. No plano nú-
mero um o personagem abre a geladeira,
apanha a lata e bebe o primeiro gole. No
plano seguinte olha a mulher e bebe cle
novo.

Este erro de continuidade não é o pro-
blema maior de O Ultimo Êxtase, de Válter
Hugo Khouri. Uma falta de atenção, que
apesar de injustificável não pode servir como
um argumento convincente para mostrar o
que está fora de lugar no filme. Os equívocos,
em verdade, não se encontram na superfi-
cie, isto é, não são simples falhas de aten-
çáo na hora de registrar a imagem. A troca
das latas de cerveja é um detalhe, um aci-
dente. Mas é bom começar a ver o filme atra-
vés deste erro, porque ele é a conseqüência
de uma visão do mundo errada, um estilo cle
composição dramática errada.

Todas as vezes que O Último Êxtase pro-
cura compor uma atmosfera natural comete
erros semelhantes. A troca de um objeto pa-
ra outro é certamente mais visível, mas coi-
sas idênticas acontecem dentro de uma só
imagem, na marcação dos atores, na utiliza-
çào da faixa sonora. Os gestos dos intérpre-
tes são esfriados, alterados para passar uma
permanente idéia de tédio. Os atores se mo-
vimentam lentamente, falam pouco, quase
nenhum ruido chega ao espectador. Muitas
vezes uma imagem em tudo movimentada é
vista praticamente em silêncio, nenhum diá-
logo, nenhum som natural. Mas sc alguém
no grupo abre uma lata de cerveja, escuta-se
o ruido.

A imagem mais aberta não interessa, c o
filme a todo instante corre para o detalhe,
quer na faixa de imagens, quer na faixa cle

som. Através de movimentos cle spom os
planos saltam para o rosto dos personagens,
ou mais exatamente, para os olhos dos per-
sonagens. Da mesma forma num plano cle
conjunto o microfone corre como num movi-
mento de soohí para captar apenas o som
de um detalhe da ação. O filme sc compõe
como se a proximidade da câmara com o ob-
jeto que filma criasse automaticamente
maior intimidade, colocasse o. espectador por
dentro do personagem.

Quando se afasta do detalhe O úUimo
Êxtase comete erros. Em verdade, na sua cs-
trutura a imagem aberta não tem vez. a
ação cotidiana não tem vez. Quando o olhar
cia câmara se desvia dos doses dos persona-
gens, dos detalhes de poças de água, lanter-
nas, panelas, teias de aranha, ou de quais-
quer objetos, deixa passar um pouco mais do
mundo real, e isto provoca um conflito in-
terno. A imagem aberta coloca em dúvida a
correção do olhar microscópico dos outros
instantes.

Em verdade os planos aproximados cle
O último Êxtase não são uma visão mais in-
Uma das coisas, e sim uma visão parcial. O
filme nào chega mais perto de .seus persona-
gens, nem mesmo examina em detalhes os
seus conflitos pessoais. Tudo é visto parcial-
mente, e quando algo tem que ser mostrado
cle um ponto-de-vista mais afastado, quando
o elosc é incapaz de definir uma ação, quan-
do é preciso ver um gesto por completo, o
falso comportamento sc revela. O erro dc
composição salta à vista, como no momento
em que uma lata de cerveja muda dc um
plano para outro.

O que importa c o detalhe, a exemplo
aliás dos filmes anteriores cle Khouri. Como
de hábito ele separa os personagens de seu
cenário habitual, coloca-os numa área redu-
zida, espécie de mesa cle ensaio de laborató-
rio, c passa a examiná-los com uma lente de
aumento. O mundo real fica fora do filme.
Aiia reco rapidamente no começo e no fim,
e o espectador pode tomar conhecimento do
mundo apenas através das reações provoca-
das por ele nos personagens em estudo.

O inundo, visto nesta mesa de laborató-
rio que Khouri constrói novamente de filme
para filme, é tima espécie cle organização
monstruosa por natureza, inalterável por
condição, hostil ao homem. O herói é -aque-
le que aceita um sofrimento simploriamente
definido como angústia, e compreende que
estar vivo é sentir-se mal. Estar vivo e cons-
ciente é saber-se vitima de um processo do
destruição, que é próprio da condição hu-
mana. Não há nada em particular que pro-
voque o sofrimento. A vida é assim. Por isto
nos filmes de Khouri quase nada se passa,
quase nenhuma ação existe. .Sua conver-
sa resulta desta equivocada idéia central, na-
da se pode fazer, uma vez que o mundo não
pode ser alterado pelos homens. Nada a fa-
zer, nada para -falar. Os personagens faliüi
pouco, e quando o fazem é para trocar pa-
lavras altamente conceituais lou para cle-
monstrar uma total falta cle jeito para o
bate-papo como no instante em que desço-
orem o esquecimento do açúcar).

O detalhe, a parte, é tomado pelo
todo, o erro está aqui. Na exata medida em
que o filme corre para doses dos rostos dos
personagens, mais sc afasta dc um registro
mais íntimo das pessoas. O único caminho
encontrado aqui para demonstrar esta visão
parcial do mundo é a corrida para planos
que mostrem a realidade parcialmente, dc
modo a que ela possa se adaptar a esta ta-
completa compreensão do mundo. Filmar
bem cle perto. Tirar os personagens da cida-
cle. Colocar a câmara bem junto dos rostos,
o microfone bem junto dos objetos. Colher
um pedaço da imagem, um pedaço do som.
Ninguém se movimenta muito, ninguém con-
versa muito. E quando a câmara, por um aci-
dente, recua um pouco para mostrar uma
imagem mais aberta, a lógica aparente des-
ta conversa sc destrói por um detalhe tam-
bém: as pessoas se atrapalham com uma lata
de cerveja.

*

O ULTIMO ÊXTASE — Direção o roteiro da Válter
Hugo Khouri. Intrjrpretoj: luigi Picchi, Lilian Um-
mertr, Wilfrcd Khouri, Marie Oorothéo Bouvicr,
Everlon dc Castro « Ãngels Valério.

TELEVISÃO
Valério Andrade

TEATRO
Yan .Michalski

Kennedy: 10 anos Papa" na Suíça & outras
O Globo Repórter Pes-

quisa desta semana não
esteve à altura de suas
edições anteriores nem
fez'jus ao tema aborda-
do. E' claro que não se
pretendia encontrar —
em apenas 50 minutos de
projeção — um painel
completo sobre a tida dc
John F. Kennedy c os
seus mil dias na Casa
Branca. Mas, por outro
lado, esperava-se que a
condensação exibida no
vídeo fosse mais revela-
dora em relação aos ja-
tos marcantes da Admi-
nistração Kennedy, in-
clusive ..em termos de ex-
posição visual.

Também, esperava-se
que houvesse uma fusão
perfeita, entre o texto e
a imagem. Mas tal nâo
aconteceu. Enquanto o
narrador afirma q u e
John Kennedy foi à Eu-
ropa em 1963, as cenas
que vemos dizem respeito
à sua viagem, dc 1961. E,
o que é mais grave, pela
falta de entrosamento
entre a informação ver-
bal e a imagem, fica-se
com a impressão de que
o encontro entre Kenne-
dy c Kruschev (Viena,
julho, 61) ocorreu em
1963.

Em um documento
histórico deste vulto não
se admite que em nome
da montagem seja alte-
rada a cronologia visual.
Afinal, não estamos di-
ante de unia narrativa dc
ficção e tudo aquilo que
nemos na tela diz respei-
to a um fato real c.
acha-se preso à sua épo-
ca. O documentário so-
bre Kennedy também to-
mou esse tipo de liberda-
de ou — melhor — alte-
rou a verdade em movei-
to de uma narrativa fel-
ta. com mais pressa ão
que sentido de pesquisa.
Tal abuso levou o res-
ponsúvel pela seleção do
material cinematográfi-
co a introduzir cenas
pertencentes a outro fa-
to, inclusive na fatídica
viagem a Dallas.

Na medida que esse
Globo Pesquisa — lança-
do por ocasião do déci-
mo aniversário (22 de
novembro) da morte de
John Kennedy -- desti-
na-se ao grande publico,

não se entende, também,
a omissão de certas in-
formações de cunho jor-
nalistico. Enquanto fa-
la c apresenta cenas das
campanhas de Kennedy
para o Congresso, curió-
somente, não apresenta
nada sobre a campanha
presidencial de 1960. O
texto nem sequer revela
quem joi o candidato
(Nixon) derrotado. Tam-
bém não cita Robert
Kennedy uma única vez,
embora, na ocasião, este
fosse Procurador-Geral
da. Justiça e uma figura-
chave na administração
dos mil dias.

Idêntico silencio tam-
bém se estendeu aos de-
mais membros da equipe
que Kennedy levou para
a Casa Branca. A Globo
poderia, pelo menos, ter
usado o recurso da legeu-
da gráfica para identifi-
car as personalidades
que aparecem nas foto-
grafias.

A desastrosa invasão
da Baia dos Porcos
(abril 61) — o mais la-
meniável acontecimento
ocorrido durante o Go-
verno Kennedy — teve o
devido destaque dentro
da exposição histórica,
mas, em compensação, a
famosa crise dos mísseis
soviéticos em Cuba (ou-
tubro, 62) não foi anali-
sada nu mencionada. A
crise de. Berlim — por
causa da construção do
Muro — também passou
em branco e nem uma
palavra foi dita sobre o
encontro de Viena (ju-

í lho. 61) entre Kennedy
e Kruschev.

Embora oportuna e po-
si tiva. a idéia de se fa-
zer um balanço sobre a
Era Kennedy — 10 anos
após a tragédia de Dal-
las — a execução do pro-
jeto. na prática, revelou-

i se incompleta c decep-
eionante. E se tal ocor-
reu. não se pode argu-
mentar que foi por falta
dc informações c mate-
riul cine ma t ográjico.

Ao pretender fazer
uma revisão do mito
Kennedy, a Globo, no
fundo, não chegou se-
quer a dar ao telespecta-
dor um retrato de corpo
inteiro dc John F. Ken-
nedi/.

"O Dia em que Rapta-
ram o Papa íoi um bom dia
para o Schauspielhaus. O
público, encantado, deixou-
se levar para a terra de nin-
guém que só o palco sabe
criar: uma ficção parece de
repente real, o impossível
torna-se possível".

Este é um trecho da cri-
lica do jornal Zuri Leu so-
bre a verdadeiramente triun-
tal estréia européia de O Dia
em que Raptaram o Papa,
cle João Bethencourt, reali-
zada no Schauspielhaus de
Zurique no inicio do mès.
Saldo da estréia: inúmeros
aplausos em cena aberta,
uma ovação de 10 minutos
e 15 cortinas no final, críti-
cas qua.se unanimemente ía-
voráveis, e perspectiva cle uni
dos maiores sucessos de pú-
blico que o famoso teatro
suíço, recentemente também
muito bem sucedido com A
Compadecida, de Suassuna,
tenha tido nos últimos anos.

"O humor que pulsa na
peça transformou o público,
sem encontrar resistência,
numa unidade gratificada,
relaxada e ao mesmo tempo
tensa, contra a qual nenhum
crítico, por mais que o qui-
sesse, cogitaria de se mani-
testar" —- escreve o crítico
rir Die Tat.

O colunista da Neue
Zurcher Zeitung comenta:
"O 

público da estreia mos-
trou-se entusiasmado, comn
há muito não acontecia; cle
agradecia calorosamente por
uma noite sem um momento
cle monotonia, que propor-
cionava um divertimento
exemplar e satisfazia mani-
festa mente uma profunda
necessidade da platéia: a de
poder rir cle coração aberto,
sem ser forçada a um pesado
trabalho cle reflexão".

Peter Muller, crítico do
Tages - Anzeiger, proclama:"Não há dúvida cie que Be-
thencouvt entende do seu
ofícjo. O Dia cm que Rapta-
ram o Papa é uma peça íei-
ta com habilidade. Uma peça
de efeito, ce humor, c cujos
personagens foram desenha-
dos com fine traço".

A grande atração do es-
petáculo c a atuação do octo-
genário ator Hcmrich Gre-
tler no papel do Papa, aqui
criado por Alonso Stuart. 

"O

grande velho, com a sua voz
rachada, consegue transfor-
mar a noite numa experiên-
cia inesquecível", comenta
um dos críticos.

Os não adultos que. falam
francês terão à sua disposi-
ção a partir de amanhã, e
durante alguns dias, rio Tea-
tro Maison de France. um
espetáculo que promete ser
curioso: Jeanne et le Yaourt,
texto que Bernard Schnerb
adaptou de um argumento
do famoso humorista Copi, e
que o diretor Jcan-Jacques
Bonin transformou num es-
petáculo lúdico-musical, pro-
duzido pelo Groupe de la
Maison de France, elenco
franco-brasileiro de língua
francesa integrado por Sil-
via Martins, Silvia Heller,
Suzanne Sehenerb, Anne-
Marie Ciernor, Hubert Vindes
e Richard Roux, este tam-
bém responsável pela trilha
musical. Os não adultos aos
quais n espetáculo se destina
são, segundo a definição cio
grupo, 

"as crianças e todos
os que não se consideram
gente séria". Jeanne et lc
Yaourt. será apresentada
amanhã, às 17h 15m, sábado,
às 10b, domingo, às 10b, se-
gunda e terça-feira, às 21h,
e quarta-feira, às 17h 15m.

O teatro brasileiro tem,
entre seus divulgadores nos
Estados Unidos, a professora
Teresinha Alves Pereira, que
leciona Português na Geor-
getown University de Wa-
shington, usando amplamen-
te a dramaturgia brasileira
no seu curso, através de
montagens ou de leituras.
No momento, a professora
está ensaiando, para apre-
sentação ainda este mès. as
pecas Trompete, de Aldo Cal-
vet, e A Mocidade Precisa dc
Amor, de Odaléia de Queirós.
Cunha.

. ü antigo Teatro Alvorada
de Niterói já está em pleno
funcionamento, agora reba-
tizado de Teatro Leopoldo
Fróis. Sob o patrocínio do
Instituto Niteroiense de De-
senvolvimento Cultural, está
sendo apresentada todos os
domingos a peça Três Peral-
tas va Praça, dc José Valuz-
zi. cnm direção de Paulo Ma-
tosinho. Há cinco anos o
INDC mantém um elenco
permanente rie teatro in-
fantil.
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PANORAMA
Duzentas alunas da Academia de Ballet Leda

luqui apresentarão domingo, às 16h, no Teatro

Municipal, a primeira audição do ballet Rebouças

na Corte, de Edmundo Carijó, inspirado num epi-

sódio real que envolveu o engenheiro baiano An-

dré Rebouças, a Princesa Isabel e o Conde d'Eu

num dos muitos saraus do século XIX, no Rio de

Janeiro. O programa será completado com Alice

no País das Maravilhas, com coreografia de Cerne

Jambay, e Divertissements, de Leda luqui.

Uma exposição conjunta de pintores brasilei-

ros e japoneses está sendo exibida em várias cida-

des do Brasil, depois de ter percorrido Tóquio,

Osaka e Atami, no período de setembro a outubro

deste ano. A mostra é iniciativa da Fundação Mes-

sianica do Brasil e dela participam, entre outros,

Aldemir Martins, Volpi, Clóvis Graciano, Caribe,

Inimá, Manabu Mabe, Milton Dacosta, Yoshiya Ta-

kaoka, Ikuma Arishima, Seiji Togo, Ytaro Noguchi

e Morio Nomura. Até o dia 23 estará aberta no

Museu de Arte Moderna de São Paulo e, a partir

do dia 27, no Tijuca Tênis Clube, do Rio.

Quatro cariocas estão entre os 1 4 artistas pre-

miados no XXX Salão Paranaense de Arte, que per-

manecerá em exposição até o próximo dia 30, em

Curitiba. O maior prêmio da mostra foi concedido

a Carlos Zílio, artista do Rio, que teve seu traba-

lho adquirido pelo Museu de Arte Contemporânea

do Paraná. Os outros três cariocas são Marlene Ho-

ri, Pedro Escotegui e Tancredo Araújo.

Domingos Oliveira, ligado à televisão des-

de seu último filme A Culpa, de 1971, prepara sua

volta ao cinema ao lado de Joaquim Assis, do-

cumentarista premiado no recente Festival de

Curta-Metragem do JORNAL DO BRASIL, e Rober-

to Baker, produtor. O filme, que será rodado no

início do próximo ano, é no estilo nostálgico de

Houve uma Vez um Verão (Summer of 42).

A reedição do filme Doutor Jivago, anunciada

para o começo de 1974, vem com uma novidade

na versão brasileira: a dublagem. O filme adaptado

do romance de Boris Pasternak será falado em por-
tuguês, com as vozes dos dubladores que atuam

para os filmes de TV.

Com coquetel na ABI, terça-feira próxima, às

18h, o semanário Opinião lança o número come-

morativo do seu primeiro aniversário de fundação.

i—— '¦ 1

deixe de olho grande
no seu amigo que sabe
inales. Inscreva-se no Curso Herald.

«>'-' Você vai falar, escrever, ler
e compreender inglês em apenas 4 meses.
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Pó da Poluição ide-
posi-adÓ" er#.. seu
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PRESENTES DE NATAl
Escolha com calma e ile-

g,e „ viria de suas crian-

cas, com ..s sugestões
"Dorn Gatão"
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ESCALADA

Tony Mnyrink Veiga não faz por
menos: depois de se encontrar no últi-
mo fim de semana em Paris com Sta-
vros Niarchos, tem um novo encontro
marcado, sábado, desta vez com Ari
Onassis. O assunto é o mesmo: freta-
mento de navios para o comércio ma-
ritimo brasileiro.

VAIVÉM

Extraordinária a recuperação de
Beatriz Carneiro, para alegria de seus
inúmeros amigos.

No Rio, para uma temporada de três
semanas, a Baronesa Marc de Boehtlingk
(nascida Sônia da Fonseca Machado).
. Odile Rubirosa Marinho seguiu on-
tem para Paris. Volta daqui a três se-
manas.

HORA E MEIA

Jean Manzon está preparando um
' filme de uma hora e meia de duração

sobre o Brasil de hoje para mostrar em
Cannes, no festival do ano que vem.-O
texto será do jornalista Raymond Car-
tier, com quem Manzon fez recentemen-
te uma viagem de 28 dias pelo pais, in-
clusive Amazônia.

ZIGUEZAGUE

Bernardo Ridolfi é o Kung Fu de
sua geração: ganhou a faixa roxa em
caratê.
. O Embaixador dc S. M. Britânica,
Sr. Derek Dodson, esteve ontem de ma-
nhã na CNI para uma visita de cordia-
lidade ao Sr. Tomás Pompeu de Sousa
Brasil Noto.

Maria Eudóxia c Otacilio Gualbnrto
recebem para jantar no dia 28.

"DÉBUT" EUROPEU

O pianista brasileiro Antônio Guedes
Barbosa faz no dia 19, no Higmore Hall,
de Londres, seu début europeu. O artis-
ta. que desde 1970 está radicado nos
Estados Unidos, faz também, no mesmo
locnl, um segundo recital no dia 26.

A propósito do pianista: ele assinou
com a Connoisseur Society, dos Estados
Unidos, um contrato para a gravação
de 25 LPs, a serem lançados também no
Brasil, no ano que vem, pela Imagem.

zÓZIMO
Ms lf\

GB é Cruzeiro do Sul
• Está sendo estudada pelo Conselho de De-
senvolvimento do Estado da Guanabara a com-
pra de parte do controle acionário da Cruzeiro
do Sul. A companhia aérea passaria, dessa for-
ma a ser ligada à Guanabara do mesmo modo
como ocorre entre a VASP e o Governo de Sao
Paulo.

. Sc o Conselho de Desenvolvimento sc mani-
jestar contra a operação, estaria aberta a porta
para que fossem iniciados os estudos no sentido
de uma composição futura entre a Cruzeiro e
a Varig.

. Comenta-se, também, nos meios aeronáuti-
cm — como decorrência da necessidade de as
companhias se fortalecerem para fazer frente
aos grandes investimentos que exigiram a re-
novacão de suas frotas — uma composição fu-
tura entre a VASP e a Transbrasil.
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CONTRAPONTO

• O filme Joanna Francesa foi indi-
cado pelo INC para representar o Brasil
no Festival de Cinema de Teerã.
. Seguiu ontem para a Europa em fé-
rias a Sra. Haydée Mafra.
. Boa noticia para os notivagos: o
Prive carioca, que vai funcionar na Pra-
ça General Osório, no lugar do antigo
Cine Poeira, abre suas portas daqui a
40 dias.

NA RUA SÃO CLEMENTE

. O Embaixador da Inglaterra e Sra.
Derek Dodson entrai am com o pé di-
rcito na vida social carioca recebendo
anteontem para cocktails na bela man-
são da Rua São Clemente. Uma estreia
de grande categoria, que reuniu a so-
ciedade tradicional e elegante do Rio
numa noite de elegância e requinte. ¦

PONTO FINAL

. Foi leiloada ontem e arrematada por
CrS 7 mil e 600 a motocicleta BMW-750,
branca, que pertenceu a Jó Soares. _0
bólido foi vendido pelo Detran de São
Paulo, que a apreendeu há meses numa
de suas batidas.

O Itamarati está organizando uma
mesa-redonda de criticos dc arte para
debater a exposição da Costa do Mar-
fim. no MAM. considerada a mais im-
portante mostra de arte negra já mon-
tada no Brasil.
. Tais A. expondo desde segunda-fei-
ra na Chica da Silva.

ALTO iSÍVEL
E' fácil sc compreender por que o

show Brazilian Folhes, que o Hotel Na-
cional-Rio está apresentando, fez gran-
de sucesso durante toda sua temporada
cm Acapulco, durante n congresso da
ASTA, K' um espetáculo muito vivo, bem
montado, rico, entrosado, com tudo, en-
fim. paia encher os olhos de turistas e
mesmo dc brasileiros, que raramente
têm oportunidade de conhecer um show
tipico dessa categoria.

. sem texto — c isso c importante num
show para turistas — o espetáculo apre-
senta um time dc mulatas tle primeiris-
sima qualidade, um corpo de bailarinas
excelente, alem do Trio de Ouro, dc Al-
tamiro Carrilho e sua Banda e de Pcri
Ribeiro.
• Eliana Pittman é a única em todo o
elenco a destoar da uniformidade artis-
tica c estética do espetáculo. Ela, cm
torno dc quem deveria girar o show. c
totalmente eclipsada pela presença so-
bria, correta c vibrante dc Peri Ribeiro,
que, apesar de rápida, c um dos pontos
altos do .show.

O 

vestido de noiva da Princesa Anne: na
teoria e na prática. O destaque coube ao
buquê, formado de 15 rosas brancas im-

portadas da Holanda, 15 lirios-do-vale trazi-
dos de Ascott, um pedaço de mirto (nascido
de um broto cortado ao buquê usado 'pela Rai-
nha Vitória em seu casamento), orquídeas de
Cingapura. flores de laranjeiras e flores bran-
cas do campo

WATERGATE
NO CINEMA

• Está livre o caminho para o cineasta
Costa Gavras (Z, A Confissão, etc.)

realizar seu sonho — levar para o cinema
o caso Watergate.

• Seu colega americano Elia Kazan,
a quem foi proposto o projeto,

recusou e não quer mais ouvir
falar no assunto.
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BRASILEIROS EM
NOVA IORQUE

. O Embaixador Sette Câmara, recuperado da
operação dc apendicite. reapareceu (com Elba)
socialmente na feijoada oferecida no ultimo do-
mingo pela Sra. Lourdes Borda em seu aparta-
mento nova-iorquino. Entre os presentes, tam-
bém, o Embaixador e Sta. Sérgio Armando
Frazão.

. Em mesa do Casino Russe. assistindo an
show de Ben Vereen (um Saramy Davis Júnior
menos feio), Shirlcy MacLaine e licito Guer-
reiro.

. Evandro Carlos de Andrade, os olhos com-
pridos de nariz colactb na vitrina da famosa
casa de brinquedos Schwartz. na esquina da
Quinta Avenida'com Central Park.

. O arquiteto Marcos Vasconcelos hospedado
no Waldorf Astoria.

E EM WASHINGTON
. O Embaixador Válter Moreira Sales eonva-
lesce de sua operação de ponte safena hospe-
dado no Adams Hotel, de Washington.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

AUTO-HIPNOSE EM

GRUPO, INTENSIVO

Fumante. Inibi.õos Inaònia
O-sguturaliza .fio. Cínica Jfa.ter
Mastrccoila ¦ CRM 13 559.
Av Frsnkli" Roosevolt. 39, s. 7IB

Te!.: 231-2605

Cursos

Intensivos
Anal se dc Balanço»
Cerre.ao Monetária

AKvo Imobiliz-.clo
Gerência Financeira
Matemática Financeira
Sociedades Anônimas

Sistemas
Método;

pert (Cuslo o Tempo)
Proyr<itn.i(;-.io Linear

Ambientes
Organização

Comun.cação Verbal
Expressão corporal
_>prcsr,.o gráfica
RpI.jçocs Humanas

Informações no

Rua Frederico Silva, 86
telefone 221-5679

Aqueles tempos
voltaram.
no mais tradiciona
oaiffo do I2io

Abrcm-üc as portas do
NOVO Q\UaODOSmLÕEÔ.

Dua Voluntários da Pátria.204-.
esquina dc Dona Mariana.

Os lem

i Palácio .
dc quem

acresc

As sala- e sal,
para elevar a

ou uni Hotel Oi
sistema tii

Aquel

ipos das mansões iluminadas e dos bailes á.i corte
voltaram para o mais aristocrático bairro do Rio.

nado por I mani leiloeiro para receber as pessoas
o tempo nao tirou o requinte e o bom gosto. Mas

enlou a seus hábitos de bem viver os confortos da •
moderna tecnologia.

lócs do Novo Palácio dos Leilões toram projetados
leiloaria brasileira ao mesmo nível de um Solhe by

rouot: estacionamento privativo, ar condicionado,
íntercomunicação sonora, circuito interno de ty.

, tempos voltaram para você viver a excita.aii (le
inesquecíveis leilões.

COMUNICADO
A "Associação Brasileira de Professores de Yoga", comunica a

iodos seus associados e simpatizantes, que não participará do Congres-

so de Yoga que se realizará no Estado de São Paulo.

Í__monmjÉi^

ímDi LEILÃO INAUGUDAL
. Valiosa rolocin de objetes de arte,

móveis e pratarias. tapeies, Companhia
<J,i:_ índias, quadro* .intiflos e

modernos, etc.
tXPOSICAC):

15 Ib. 17 e 18 de novembro,
de 17:00 a 22:00 boras.

INICIO:
.9 de novembro;

21:00 boras.

Presidente

Prof. Jean-Pierre Bastiou

Vice-Presidente

Prof. Vayuãnanda

Diretores

Prof. Victor Binot e Prof. Orlando Cani
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^^¦^^p^i-l.-. ¦;.¦'''¦''."¦ - "C'-

¦ ¦ •-'.-.¦'. _ _y E'- &À 
~ 

\jj^

»-"" j5_/*i>_, i __-_¦__>--' *"'"sSSC^ "¦•* '¦* '"• ¦¦¦¦ > ^^¦fecr -""«iiSl^^^^SSBâ

__B_fl__-____f ^K_B_____i__________TB-fc________E^______H_B_«-_-----ãr-Í -B :4_3_V. foi. —--....-.*--_'' 
'Jl1-*^*:^ i*'í,^V*rf 

"T%*^.^rt*l/ I



PÁGINA 4 u CADERNO B D JORNAL DO BRASIL _XL_Ria„de_Janeiro,'quinta-feira, 15 de novembro de 1973

RITA LEE *
¦à NOVA FACE
DA MUTANTE
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Ela se considera "mais madura, mais mulher",
mas não perdeu o espírito brincalhão

Depois de um mês em cartaz em São
Paulo e de apresentações em várias ci-
dades do Sul, o show de Rita Lee, Tutti-
Frutti, estréia amanhã, às 21 horas, no
Teatro Teresa Raquel, para uma curta
temporada no Rio. O espetáculo, com
direção de cena de Antônio Bivar, fil-
mes especiais de Abrão Berman e dire-
ção geral de AAônica Lisboa, faz uma
recriação dos anos 50 e mostra o tra-
balho da cantora/compositora depois de
seu desligamento de Os AAutantes. Seu
novo grupo é formado por Lúcia Tur-
buli (guitarra, violão de 12 cordas e vo-
cal), Lee Marcucci (baixo e vocal), Luís
Sérgio Carlini (guitarra, harpa elétrica e
vocal) e Emílson Colantonio (bateria)

São Paulo (Sucursal) — Ã primeira vista o cho-
que. Rita Lee muito maquilada, voz sexy e rouca,
mais gorda. Alas de repente o sorriso. O mesmo da
Ritinha de Os Mutantes, espécie de símbolo do con-
junto, juntamente com todas as suas improvisa-
ções. E para ela o início da carreira "com os meni-
nos", a época em que foi lançada como estrela pela
Rhodia e a fase atual com o novo conjunto, nada
mais são que etapas necessárias na carreira dc uma
mutante.

O show procura recriar os anos 50 e não faltam
nos slides projetados durante o espetáculo os olhos
violeta de Liz Taylor, o busto de Jane Mansfield, o
topete de Sal Mineo. E não faltam, músicas como
Que Será, Será e Quizás, Quizás. Para Rita, o show
c a união de gente disposta a "transar uma de as-
irai, curtir uma boa, sem essa de fossa que real-
mente não dava mais".

Mudança evidente

Mas a Rita Lee Jones mudou mesmo? Rita pen-
sa que sim.

Na verdade não sei estacionar. Foi assim
desde que estava com Os Mutantes. Naquele tempo,
apesar de estar sempre em movimento, sempre
numa nova, as pessoas náo notavam muito, pois eu
continuava dentro dc um esquema. Quando me des-
liguei do conjunto há cerca de um ano as coisas se
tornaram mais visíveis.

Ma.s a ligação com Sérgio e Arnaldo do conjun-
to Os Mutantes continua boa. Há pouco tempo, eles
chamaram Rita para cuidar da parte cle ilumina-
çáo do seu show no Teatro da PUC, de São Paulo.
! — Foi bom demais. Passei a gostar mais ainda
da gente, pois, sabe, eu também pertenço aos Mu-
tantes. Acho que o conjunto deles é simplesmente
fantástico, realmente o melhor que existe no país.
Agora, acho que não deve haver nada de estranho
pelo fato dc eu estar com um outro conjunto. Pelo
contrário, acho importante a existência dos Mu-
tantes e do meu conjunto, como acharia legal que
surgissem outros grupos semelhantes.

O Conjunto novo

O conjunto atual tem Lúcia Tumbull na gui-
íarra, Lee Marcucci no baixo, Emilson Colantonio
na percussão c Luisergio Carlini em outra guitarra.

Todos são inexperientes, todos sensacionais,
todos cheios de coisas novas. A Lúcia era uma
menina que sempre acompanhou a carreira dos
Mutantes, uma das maiores fãs da gente. Em todos
os espetáculos ela estava na fila da frente nos
mostrando a foto do Paul MacCartney.

Com eles e mais a produtora Mônica Lisboa,
o diretor musical Zé Rodrix e mais o diretor Antõ-
nio Bivar, Rita acha que íaz um s/ton* "cheio do
boas vibrações".

Vida intensa

Depois do desligamento dos Mutantes, Rita Lee
quis por uns tempos apenas viver, "desencucar de
todo". E por isso passou uns tempos parada, ape-
nas "pensando, deixando a vida correr, se apaixo-
nando várias vezes".

As músicas novas que estão no shoiv pinta-
ram de repente, sem que me desse conta disso.
São bem gozadoras e os títulos já dizem tudo —
Gente Fina É Outra Coisa, Mamãe Natureza, Pai-
xão da Minha Existência.

E, sem que ela sentisse, as coisas íoram acon-
tecendo: o encontro com Mônica Lisboa, a desço-
.berta de Bivar, o reencontro com Lúcia. O show
então surgiu naturalmente.

O FILÓSOFO EM LINGUAGEM DE TEATRO
Sócrates, do autor espanhol Enrique Lio-
vet e que esteve dois anos em cartaz
em Barcelona, tem estréia marcada para
o próximo dia 17 (sábado), no Teatro
Copacabana. Trata-se do primeiro tra-
balho de direção de Paulo Nolasco e que
traz de volta ao palco, no papel prin-

cipal, depois de três anos de ausência,
o ator Luís Linhares. Nesse trabalho de
reapresentação dos clássicos, "em lingua-

gem atual", o filósofo grego aparece
como "um homem fascinante, irônico e
anarquista"
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Contando o julgamento e a morte de Sócrates, a peça de Enrique Llovet traz de volta Luís Linhares depois de uma ausência de três anos

Os produtores Artur e Luiza Martins
resolveram montar a peça no Brasil dc-
pois cle assisti-la na Espanha. Paulo No-
lasco, formado pela Fundação Brasilei-
ra de Teatro e com uma longa experiên-
cia como ator, foi chamado para a di-
reção.

— Não comecei antes porque achei
que precisava de maior conhecimento de
direção.

Nolasco, ao se formar, criou o grupo
os Duendes. Foi quando conheceu o di-
retor João Bethencourt, que o chamou
para As Trovas tle Amor. Depois, ficou
quatro anos no Tablado, onde fez Sha-
kespeare e Molière, ao lado de Maria
Clara Machado. Em seguida, com produ-
ção de Rute Escobar, fez Júlio César, de
Shakespeare, e esteve também no elenco
de Se Correr o Bicho Pega..., de Oduvaldo
Viana Pilho e Ferreira Goular, no Opi-
nião. Ainda como ator, trabalhou no Tea-
tro Nacional de Comédia, em Rastro
Atrás, de Jorge Andrade, Beco sem Saida,
de Artur Miller, Arena Conta Tiradentes,
de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto
Boal, e O Estranho. Viajou por todo o

Brasil com O Dia em que Raptaram o
Papa c Álbum cle Família.

O aprendizado da função em que es-
tá agora foi feito em Chicago 1930, Freud
Explica, .logo do Crime e Sermão para
um Machão, peças em que trabalhou co-
mo assistente de direção.

Luís Linhares

Depois de três anos afastado do pai-
co, tempo que passou em sua cidadezinha
de Minas (A^tolfo Dutra), Luís Linha-
res reapare no papel de Sócrates. Paulo
Nolasco acha o seu desempenho "sensa-
cional".

Embora um pouco jovem para o
papel, ele dá um banho, pois consegue
chegar aos mínimos detalhes do perso-
nagem.

Na peça, ele tem inteira liberdade de
movimentar-se em cena e está comple-
tamente à vontade, "fugindo ãs concep-
ções do teatro clássico".

Faço associação entre o pensa-
mento de Llovet e o de- Jean Anouilh,

em Antígona. Em ambas as peças, o
problema da liberdade é ficalizado de
um angulo superior, sem participação
popular. Compreendo bem isso, pois há
pouca referência ao elemento povo na
época da ação.

Formado em 1947 pela Escola Mar-
uns Pena, Luis Linhares íez o Teatro do
Estudante, e o do Universitário, e ex-
cursionou pelo interior do Brasil com a
companhia de David Cabral. Permane-
ceu seis anos no Teatro Brasileiro de Co-
média, em São Paulo e no Rio. No Tea-
tro Nacional cle Comédia, participou de
três peças — Boca de Ouro, cle Nelson
Rodrigues, Círculo de Giz Caucasiano, cle
Brecht, e O Pagador de Promessas, de
Dias Gomes. Atualmente, é contratado
da TV Educativa, onde faz a novela
João da Silva.

No cinema, participou de oito filmes,
inclusive de Os Inconfidentes. Para esse
filme, o diretor Joaquim Pedro de An-
drade foi buscá-lo na cidadezinha de Mi-
nas. Seu trabalho mais recente é em
Sagarana — O Duelo, que o diretor Pau-
lo Thiago acabou cle rociar e que conta

a história cle um ator cle circo muito
pobre.

Enrique Llovet

Espanhol de Málaga, Enrique Llovet
tem uma obra que vai da novela ao guia
cinematográfico. Já foi jornalista, fez
poesia, crítica de teatro, cinema e tele-
visão. Na Espanha, ganhou o Prêmio Ma-
riano de Caria, o Prêmio Nacional de
Teatro e, por várias vezes, o Prêmio Na-
cional cle Cinema.

Sócrates, seu último trabalho, pre-
tende contar o julgamento e morte do
filósofo em linguagem atual. Preocupa-
do com o que classifica cle modernização,
cios clássicos, fez novas versões para As
Sabichonas, Tartufo e Lisístrata. Atual-
mente, é diplomata cle seu pais em Bue-
nos Aires.

Na montagem brasileira cle Sócrates,
os cenários são cle Pedro Lousada e os
figurinos cle Betty Coimbra. Armando
Luis Pahl, que fez o papel cle carcereiro,
é também assistente cle direção. Não há
música especial — os efeitos sonoros fi-
carão a cargo dc um instrumento de
percussão.

APRESENTA HOJE, EERIADO

TARDE NOITE DANÇANTE
Dis 18 às 24 horas

C/ o coniunto clc JONI MAZZA e =s SUPERBACANAS
Homenagem do C.B.P. pela Prcclamação do República

AVENIDA 13 DE MAIO, 13 - 3.° ANDAR

Telefones: 22-1-91 I I e 224-327.1

Serviço de bar-rrstaurnntt das 3 1 às 2 horas

Vamos Dançar Todas as Noites no

ALT BERUN Apresenta o seu NOVO SHOW
"MULHERES, ALEGRIA

a SAMBA"

Produção: Mário Lúcio Vaz — Com: MÍRIAM BATUCADA, Carlos
Hamilton e suas Mulatas Rcbolõtívas.

De 2a. a 5a. às 23,30 hs. — óas. e sábs.: 0,30 li.
1 Solões especiais para bonqueter. o reuniões de fim de ano,

com muita alegria e categoria.
•)f Cozinha Internacional — Ar Refrigerado Central.

Rua Visconde de Pirajá, 22 — Reservas: 287-0302

ISTd^MORRO do URCA
(acesso sem fila pelo bondinho do Pão de Açúcar)

CMFU
0 MAIS APRAZÍVEL RES1AURANIE 00 filO

Contato cam a naturc.:a e a cidade a seus pes
PÃO DE AÇÚCAR • DOCE ALEGRIA 00 RIO

Diariamente ale as_22 hs. Tel. 276 2767
Praia Vermelha • Fstanonamonto íi vontade
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_4S ESCOLHAS
DE LAROCHE

ARtETTE CHABROt

Grepé sintético de muitas flores vara
o longo com casaco tipo camisa

Para as calças largas de gaoardina branca, camisa com
desenhos geométricos e casaco cor ãe geránio

Paris (Sucursal) — As mulheres se-
rão mais românticas na próxima
temporada. As saias tomarão defi-
nitivamente o lugar das calças. Os
estampados de flores ocupam o
lugar dos estampados geométricos.
Essas, são as ordens ditadas pelos
criadores e, logicamente, pela
indústria.
Mas na realidade é que, na multi-
plicidade de personalidades, na di-
versificacão de atividades, as mu-
lheres usarão ainda muitas calças

Sobre o vestiãinho escocês bronco e
vermelho, blazer dc mangas curtas

largas, re*as, de bolsos e pences
mas usarão saias também — li-

geiramente évasées ou de piegas
batidas — e embora venham a es-
'.ampar seus vestidos com muitas
flores, não deixarão de lado os es-
tampados geométricos.
Guy Laroche, um costureiro previ-
dente, pensou nisso tudo, oferecen-
do ampla escolha em suas criações

para o próximo verão, a fim de

que cada mulher possa sentir-se
bem à vontade.

A morte da segunda dama da costura francesa
Nem bela nem esguia, mas profun-

damente criativa, Elsa Schiaparelli que
dominou a moda nos anos 30 e 40, mor-

reu oníem aos 77 anos. Em suas lojas

londrinas e parisiense, criou o estilo feio

elegante - uma linha de roupas de om-

bros largos, lançada em 1931 e que rei-

naria até ser derrubada pelo new look

de Christian Dior, em 1947.

Nascida em Roma, há 77 anos,

Schiaparelli conheceu a fama, em outro

país, que viria a ser sua segunda pátria,
a França. Num último andar da famosa

Rue de Ia Paix, Elsa criou sua moda, a

princípio classificada apenas de diverti-

da, especializando-se em blusas e saias,
trajes esporte.

A partir de 1935 estendeu seu do-

minio e passou a produzir perfumes.
Seu novo endereço, na Place Vendôme,
indicava um grande estabelecimento,
dedicado à alta costura, cuja decoração
fora confiada a Salvador Dali. As fáb*-
cas recebiam encomendas especiais da
maison Schiaparelli; tecidos desenhados e

Arquivo (1971)
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SCHIAPAREUI, O ADEUS A UM MITO

assinados por nomes como Jean Cocteau,
Christian Bérard e Vertes.

Precursora do prático na alta coslu-
ra, foi a primeira entre os criadores da
moda a adotar inovações como zippers.
Criou uma cor e a ela foi fiel toda sua
vida — o rosa-choque — usando este
nome em um de seus perfumes mais co-
nhecidos internacionalmente, Shocking.
Shocking life seria o título do livro su-
tcbiográfico, publicado em 1954, depois
de ter-se retirado da haute couture.

Nos anos da II Guerra Mundial,

Schiaparelli fez palestras nos Estados
Unidos e levantou fundos para a Fran-

ça. Trabalhou também como ajudante de

enfermagem no Bellevue Hospital, em

Nova Iorque.

Terminado o conflito, reabriu as

portas de sua casa na Place Vendòme.

Mas sem o antigo entusiasmo. Os novos

caminhos da moda lhe eram estranhos

e desagradáveis e assim permaneceriam
até recentemente (1971), quando decla-

rou a jornalistas que as mulheres anda-
vam horrivelmente vestidas. Muilo antes

disto, em 1950, fechara sua maison e

aposentara-se ccmo figurinista.

Seu nome, no entanto, passou a

pcnto de referência capaz de evocar a

extravagância em chapéus e perucas co-

loridas ou bizarros (em forma e tama-

nho) botões. E podja ser lido em ver-

dadeiras obras-primas da perfumaria
francesa.

Antes da moda, Elsa Schiaparelli
escreveu roteiros para filmes e foi tra-

dutcra. Depois dedicou-se, na qualidade
de free-lancer, ao jornalismo. Fez tam-

bém trabalhos de ourivesaria, procuran-
do uma forma de expressar sua enorme

criatividade.

Apontada por alguns como a gran-
de rival de Coco Chanel, para outro El-

sa Schiaparelli seria apenas a segunaa

dama da costura francesa. Morreu em

sua residência em Paris, em consequèn-
cia de uma longa enfermidade. Seu cor-

po será sepultado, sábado próximo, nas

proximidades de Amiens, no Norte da

França.

anos
Dr um enoiid.
de Andrade

Rui e o
carro N.° 883

Rui Barbosa e seu exemplário cívico an-
davam meio entregues às baratas? Seu auto-
móvel Daimler-Benz, modelo 1903, no saguão
da Caixa Econômica, está provocando a revi-
vescência de sua glória.

Quem vai ali para a exposição comemo-
rativa do cinqüentenário do falecimento do
Conselheiro, ou apenas para tratar da vida,
subordinada a hipotecas e financiamentos, e
dá de cara com p veículo fabuloso, estaca, fas-
cinado.

Não é um carro, é uma catedral negra,
ameaçando esbarrar no teto altíssimo, é uma
construção fora de escala e preceito, é talvez
a arca de Noé, vazia, pousando no solo da Ave-
nida Almirante Barroso.

Vazia? Aquilo está cheio de mistério, sem
embargo de suas portas escancaradas, que dei-
xam ver a separação entre chofer e passagei-
ro, e entre os dois e o mundo de hoje. Sacra-
lidade do ambiente. Dois vasinhos de flor, sus-
pensos como em altar invisível. Onde estão as
imagens, as alfaias, o canto gregoriano, os
fiéis prosternados, a púrpura do cardeal ofi-
ciante? Carece um pouco ãe imaginação para
descobri-lo. Mas tudo está ali dentro, só que
em forma presumível ãe longos discursos
cáusticos, cstirados artigos polêmicos, corajo-
sas petições ãe habeas-corpus em favor ãe pre-
sos políticos, num girar e revoar de palavras
mágicas, duas delas fulguranão entre todas:
a palavra justiça, a palavra liberdade.

Aparentemente, os curiosos admiram um
fóssil automobilístico, na inevitável compara-
ção mental com os modelos onãulosos, aero-
dinâmicos, sofisticados, de hoje. Não perce-
bem que da contemplação passam à medita-
ção interrogativa. Que espécie de homem se-
ria este, que usava tal carro? Como se com-
portava diante da vida? Seria um monarca,
um potentado do petróleo, um guerreiro prus-
siano, um sumo-sacerdote?

Os objetos ãa exposição, postos astucio-
somente em redor, encarregam-se de respon-
der. Não senhor, trata-se áe um advogado
militante no foro do Rio de Janeiro. Aí está
a sua pasta de profissional, com. o nome e o
endereço do escritório, gravados: 

"Rua ão Ro-
sário, 74". Veja estes rascunhos (impecáveis)
de seus trabalhos. Seu pince-nez nada impe-
rial ou litúrgico. Seu diploma de bacharel. E
mais isto e aquilo, testemunhos de uma vida
rotineira.

O envolvimento do observador pela figu-
ra mítica opera-se através de daáos descon-
cert.avt.es. O homem do automóvel catedrales-
co era um pequeno-burgués com obrigações
comuns. Mas o comum, ele o transformava
em algo extraordinário. Advogado e político,
destacava-se entre todos. Fotos ampliadas
mostram que vivia cercado cie multidões deli-
rantes. Carta manuscrita do Presidente Afon-
so Pena comunica à sua três chèrc amie a
Rainha da Holanda que, como prova de espe- ,~
ciai apreço à sua augusta pessoa, despachou

para Haia, na qualidade de representante do
Brasil à Conferência dc Paz, o ilustríssimo
Barbosa. Sucedem-se, nos painéis, os triunfos -¦¦>

rie Rui: em geral, triunfos morais, resultantes
de derrotas políticas.

O automóvel de placa n° S33. que. não foi
comprado como símbolo de poder, mas ofere-
cido pelo amigo Joaquim Pereira Teixeira, e
a fachada espiritual de uma carreira tanto
mais brilhante quanto mais se assemelha a
uma imensa frustração. No cartão de visita de

quem foi o homem público mais famoso de
sua época poderia estar impresso: "Rui Bar- ...
oosa. o que não chegou à Presidência da Re-

pública". Afonso Arinos dc Melo Franco, em
seu notável estudo crítico-histórico, cm torno
da biografia de Rodrigues Alves, áesvenâa o ¦

segredo psicológico deste fracasso. Rui era o

primeiro a impedir, nos momentos decisivos,

que seu nome fosse aceito pelos elementos do-
minantes da política — elementos que ora ti-
nha como companheiros ora como adversa-
rios. Na ocasião de compor, amaciar arestas.
atirava novos flechas. Inimigo de si mesmo,
em sua grandeza contraditória.

O fato é que o basbaque, sem perceber,
<iassa ãa contemplação do monstro de rodas
vara o conhecimento visual do fenômeno Rui.
¦nima exposição que reúne o doméstico ao
mundial, c documenta a. estranha mistura de

grandeza c fraç/Vdaâc dc um destino humano.
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Flamengo, 72): 14h45m, 17h05rn,
19h25m, 21h45m. (18 anos).yinema

ESTRÉIAS
UM VERÃO RUSSO (Onc Russian
Summer), do Antônio Calenda. Com
Oiiver Reed, John McEnory c Claudia
Cardlnaie. Mctro-Boavista (Rua do
Passeio, 62 - 222-6490): 12h, 14h,
16h, ISh, 20h, 22h. Metro-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 749 — . . .
237-9797), Motro-Tijuca (Rua Cde.
de Bonfim, 366 — 248-8840), Piraiá
(Rua Vise. de Piraiá, 303 - ... .
247-2668), Icarai (Niterói): 14h, lóh,
ISh, 20h, 22h. Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54, Santa Alice:
ISh, 17h, 19h, 21h. Lagoa Drive-ln
(Av.Borges de Medeiros, 1 426 —
227-6686): 20h30m, 22h30m. (18
anos).

POÇcTdE ÓDIO (Óldahoma Crude^
de Stanley Kramer. Com George C.
Scott, Faye Dunnaway, John Mills e
Jack Paltance. Super-Bruni-70 (Rua
Vise. de Piraiá, 595 — 287-1880),
Rio: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14
anos).

UZA (liia), de Ralph Baum. Com
Catherine Deneuve e Marcello Mas-
trotanni. Rícamar (Av. Copacabana,
680), Pax (Rua Vise. de Piraiá, 351
- 287-1935): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

MEU CACHORRO, O LADRÃO (My
Dog, the Thief), de Robert Steveil-
son. Com Dwayne Híckman, Mary
Ann Mobley e Joe Clynn. Produ-
cão de Walt Disney. Império (Pça.
Marechal Florianó, 19 — 224-5276):
14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Améri-
ca (Rua Cde. de Bonfim, 334 —

248-4519), Copacabana (Av. Copaca-
bana, 1 801 - 255-0953): 16h20m,
18h50m, 21li20m. (livre).~CÕMÕ 

EVITAR O DESQU1TE (brasi-
leiro), de Konstantín Tkaczenco. Com
Sueli Fernandes, Roberto Batalin,
Francisco di Franco e Nidia Paula.
Plsza (Rua do Passeio, 78 — . . .
222-1097): lOh, llh30m, 13h, 14h
30m, lóh, 17h30m, 19h, 20h30m,
22h. Sáb. e dom., a partir de 14h
30m. Éden (Niterói), Art-Copacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895),
Art-Tiiuca (Rua Cde. de Bonfim, 406
- 254-0195), Art-Méier, Arl-Madu-
reira, Arl-Petrópolis: 14h30m, . . .
lóh. 17h30m, 19h, 20h30m, 22h. Sá-
bado, sessão h meia-noite. (18 anos).

SLIM E' O MEU NOME (Posale le
Pistole Reverendo), de Leopoldo Sa-
vona. Com Mark Damon e Richard
Melville. Complemento: Perdidos no
Deserto, com Dirkie e James Hayes.
Asteca (Rua do Catete, 228 - 
245-6813: 14h, 17h20m, 20h40m,
(18 anos)^

O ÚLTIMO, lÊXTASE (brasileiro), de
Válter Hugo Khouri. Com Lílian
Lemmert, Luigi Picchi e Everton de
Castro. Palácio (Rua do Passeio, 38
— 222-0838), S. Luis (Rua do Cale-
te, 315 - 225-7459), leblon (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805),
Tiiuca (Rua Cde. de Bonfim, 422 —

248-4518): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54): 13h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. (18 anos).

HARRY, O MÃO LEVE (Harry in Your
Pocket), de Bruce Geller. Com Ja-
mes Coburn, Trish Van Devere e
Michael Sarrazin. Carioca (Rua Cde.
do Bonfim, 338 - 228-8178): . . .
16h05m, 18h05m, 20h05m, 22h05in.
Capri (Rua Voluntários da Pátria 88):
de 2a. a óa., IBh, 20h, 22h. Sáb.
e dom., lóh, 18h, 20h, 22h, Impera-
lor (Rua Dias da Cruz, 170): 15h, ..
17h, 19h, 21 h. Vitória (Rua Senador
Dantas, 45 - 242-9020), Rian (Av.
Atlântica, 2 964 - 236-6114): 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

OS EMIGRANTES (The Emigrants),

de Jan lroell. Com Max von Sydow
e Liv Uilman. Caruso-Copacabana

(Av. Copacabana, 1 3ó2 •—....

227-3544): 14h, 16li30m, 17hl0m,
21h45m. (14 anos).

CAMORRA (Camorra), de Pasquale
Squilieri. Com Raymond Pellegrini,
Fábio Testi o Jean Seborg. Cômodo-

ro (Rua Haddock Lobo, 145): . . .

13h30m, I5h40m, 17h50m, 20h, ...

22hl0m. Condor-Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães, 286 — . . .
255-2610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Pathé (Rua Marechal Florianó, 145
- 224-6720): 12h, 14h, lóh, IBh,
20h, 22h. Paratodos, Mauá: 15h, ....
17h, 19h, 21 h. (IB anos).

sTÊERNARDO (brasileiro), de leon
Hirsznian. Com Óton Bastos e Isa-
boi Ribeiro. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 281): lóh, 18h, 20h, 22h.
Sáb. e dom. a partir das 14h. (14
anos),
VOLTANDO AOS BONS TEMPOS
(Let the Good Times Roll), dc Sid
Lewin e Bob Abel. Documentário
musical sobre o rock and roll. Com
Chuck Berry, Litlie Richard e Bill
Halley e seus Cometas. Bruni-Méier,
S. Pedro, Matilde, Scala (Praia
de Botafogo, 020): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h, (Livre).
O DIA DO CHACAL (The Day of lhe
Jackal), de Fred Zinnemann. Ficção
em torno de alentado contra De
Gaulle. Com Edward Fox, Terence
Alexander e Michel Aucliar. Roxy
(Av. Copacabana, 945 — 23Ó-6245),
Odeon (Pca. M. Gandhi, 2 — ....
222-1508):" 13h30m, 16hl5m, 19h,
21h45m. (18 anos).

ANTES QUE O DIVÓRCIO CHEGUE

(We'll Cali him Andréa), de Vitlo-
rio de Sica. Com Nino Manfredi o
Mariangela Mclato. Estúdio-Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 —

265-4653): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(18 anos). Sábado, sessão à meia-
noite.
GODSPELL, A ESPERANÇA (Gods-
pcll), de David Greene. Musical.
Com Victor Garber e David Haskell.
Roma-Bruni (Rua Vise. de Pirajá, 371
- 267-2382): 14h, lóh, 18h. 20h,
22h. (10 anos).
LOIRO ALTO DO SAPATO PRETO

(Le Grand Blond Àvec Une Chaus-
sure Noire), de Yves Robert. Come-
dia. Com Pierre Richard, Bernard
Blier e Jean Rochefort. Condor-lar-
go do Machado (Lgo. do Machado,
29 - 245-7374): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Sábado, sessão
à meia-noite.

ALFREDO, ALFREDO (Alfredo, Alfrt-
do), de Pietro Germi. Comédia. Com
Dustin Hoffman, Stefania Sandrelli,
Carla Gravina. Italiano. Veneia (Av.
Pasleur, 184 - 226-5843): 13h30m,
15h40m, 17li50m, 20h, 22hl0m. (18
anos).

Yeápresentações
ELVIRA MADIGAN (Elvira Madigan),
de Bo Wideberg. Com Thommy Ber-
gren o Pia Degermark. Jóia-Cinema-
teca (Av. Copacabana, 680 — . . .
237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(18 anos).
A BATALHA DE MIDWAY (Tailieyo
no Arashi), de Shue Matsubayashi.
Com Toshiro Mifune e Tatsuya Miha-
shi. Osaka (Rua Maior Ávila, 455):
ISh, 17h, 19h, 21 h. Sáb. c dom.,
14h, lóh, I8I1, 20h, 22h. (10 anos).

ENCURRALADO (Fuel), de Stephen
Spielberg. Com Dennis Weaver, As-
tor: 15h, 17h, 19h, 21h. (10 anos).

ONDE DÓI MAIS (Where Does il
Hurt), de Rod Amateau. Com Peter
Seller; o Jo Ann Pflug. Bruni-Copa-
cabana (Rua Barata Ribeiro, 502),
Bruni-Piedadc: 14h, 16h, IBh, 20h,
22h. (18 anos).

FESTIVAL — Exibição, hoie, de
Quando a Mulher Quer. Festival (Ed.
Av. Central, sobreloja - 252-2828):
lOh, 12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h,
(18 anos).

JULES E JIM (Jules cl Jim), de Fran-

çois Truffaut. Com Jeanne Moreau e
Oscar Werner. liiuca-Palace (Rua
Cde. de Bonfim, 214 - 228-4610):
141-1, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

WEEK-END À ESCANDINAVA - De
Palie Kiaerulf Schmldt, Com J. Os-
rerholm e B;rgb Brue!. Rivoli: 12h,
13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m
20h20m, 22h. (18 anos).
CABARET (Cabaré!), de Bob Fosse.
Com Lisa Minrlli, Michael York e
Joel Grey. Bruni-Flamengo (Praia do

SONHOS DE
Again Sam), de
Woody Allen e
dio-Tiiuc.t (Rua
dro, 101): 14h,
(18 anos).

SEDUTOR (Play it
Herbert Ross. Com
Diane Keaton. Eslú-
Desembargador Isi-
16h, IBh, 20h, 22h.

SEM DESTINO (Easy Rider), do Den
nis Hopper. Com Peter Fonda e
Dennis Hopper. Alasca (Av. Copa-
cabana — Posto Seis): 14h,16h, 18h,
20h, 22h. (18 anos).

PROFISSÃO, BÍGAMO (Professione,
Bigamo), do François Legrand. Com
Lando Buzzanca e Terry Tordale.
Mesbla (Rua do Passeio, 42 — . . .
242-4880): 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.
(18 anos).

A O 1 T AV A ESPOSA DO BARBA-
AZUL (8lucbeard's 

--ghlh Wife), de
Ernst Lubít-^-h. Com Claudete Cot-
berl, Gary Cooper c David Niven.
Cinema 2 (Rji Raul Pompéia, 102 -
247-8900): 151-1. 16h45m, 13h30m, ...
20h)5m 22h. (10 anos).
O DIABO A OUATRO (Duck Soup),
de Leo McCarey. Comédia. Com os
Irmãos Marx. Bruni-Tijuca: 14h, 15h
40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h
20m. (Livre).

HORIZONTE PERDIDO (lost Hori-
_on) — Musical. Baseado no ro-
mance de James Hilton. Com Liv
Ullmann, Peter Finch. Coral: ....
14h30m, 17h, 19h30m, 22h. (10
anos).

Matinês
TRINITY AINDA E' MEU NOME -
Carioca (Rua Cde. dc Bonfim, 338 —
228-8178): 14h. (10 anos).

VIVA O PALHAÇO -

(Av. Copacabana, 801
14h. (Livre).

Copacabana
- 255-0953):

FILLMORE — Documentário sobre o
Teatro Fillmore West, com a apre-
sentaçáo de vários conjuntos de
rock. América (Rua Cde. de Bon-
fim, 14h. (18 anos).

EXTRA

SERVIÇO
CONTOS DA LUA VAGA (Ugelsu
Monogatari), de Kenji Mizoguchi.
Com Machiko Kyo e Masayuki Mori.
Hoie e amanhã, às 18h30m, e sá-
bado, às 20h30in, na Cinemateca do
MAM;

Os horários e os programas de ci-
nema divulgados neste roteiro são
fornecidos pelas ampresas », por.
tanto, da exclusiva responsabilidade
doa distribuidores • exibidores.
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_M ___P^' *¦__

Bp .',"ffi**t__l_R_If___>';_____
fB^^P ^£^*fj|__?3>' _ií^Sf^-^^B

^w1^'MT*r_-^fiíff_*i .**•£-¦: ___ __¦«Sr $fi_______________T'fó D
]TifTy; yj\, -Mflí*M3feh;4f ¦
** •" 'r* v^jup^ ^^Kj| BÉyXfi ¦ *______¦

B^___ÜJ_Í»(_______l8b__f ,A1 _K_I
^%^%'W^^^?- *$StlwMi»_l_i_l

MADRE JOANA DOS ANJOS - Tex-
to de Clóvis Levi e Tânia Pacheco,
a partir da criação coletiva do gru-
po. O episódio das freiras endemo-
ninhadcis de Loudum fornece pretex-
to para uma cerimônia moderna de
exorcismo, Dir. de Vilma Dulcelti.
Eicnro do Grupo Aldeia. Foyer c!o
Museu dc Arte Moderna, Av. BeÍ<a
Mar (231-1970). De 3a. a dom., às
21 h. Ingressos a Cr$ 12,00 e CrS
6,00 (estudantes).

O TRÁGICO FIM DE MARIA GOIA-
BADA — Comédia absurda de Fer-
nando Meio. Uma velha zeladora
apaixonada por um jovem professor
provoca rebuliço no mundo inteiro.
Dir. de Fernando Torres. Com Dario-
ne Glória, Osmar Prado, Cecil Thiré,
Norma Dumar, Cléber Drable. Teatro
Nacional de Comédia, Av. Rio Bran-
co, 179 (222-C367), de 3a. a óa.
21h30m. Sáb., 20h30m e 22h30m
dom., 21h30m, vesp. 5a., 17h o
dom., 18h. Ingressos a CrS 30,00,
6,i. sáb. e dom., CrS 25,00, de 3a.
a 5a., e CrS 15,00, estudantes, com
excecio dos sábados.-*

CRIMETERAPIA - Comédia policial
de Denis Wentworth, Um crimino-o
obsessivo e suas pos?/veis víti-
mõs. Dir. de João Bethencourt.
Com Iracema de Alencar, Mauro
Mendonça, Beatriz Lira, Ênio Santos
¦2 outres. Teatro Glória (Rua do
Russel, 632 - 245-5527), 21h30m,
sáb., 20h e 22h30m, vesp. 5a., 171.
c dom., 18h. Ingressos a CrS 10,00
e Crí 5,00 (estudantes).

Iracema
Alencar
volta ao
¦palco em
Crimetera-
pia, no
Teatro
Glória

biruta ministra à platéia uma aula
rica em ensinamentos inesperados.
Dir. de Aderbla Jr. Com Marilia Pé-
ra. Teatro Ipanorra, Rua Prudente
de Morais, 82t (247-9794). 4a.,
5a. e dom., 20h30m. 6a., 21 h. Sáb.,
20h e 22h30m. Vesp. dom., 1 Sh.

APARECEU A MARGARIDA - Co-
medir, monólogo de Roberto de
At^ide. Uma professora primaria

AS DESGRAÇAS DE U\"iA CRIANÇA
— Comédia de Mart.ns Pena, atua-
lir_da e transformada em comédia
musical, com músicas de John Necsh-
ling (lambem diretor musical), Aílton
Escobar e Lafaiele Galvão. Dir. dp
Antônio Pedro. Com Camila Ama-
do, Marieta Severo, Marco Nanini,
Lafaiete Galvão e Wolf Maia. Teatro
Casa-Grandc, Av. Afranio de Melo
Franco, 290 (227-6475), do 3a. a 6a.,
e dom., às 21h30m, sáb., 20h30m e
22h30m. Vesp. 5a., 17h e dom., ...
18h3Cm. Ingressor. a partir de Cr$
5,00.

GRETA GARBO, QUEM DIRIA?,
ACABOU NO IRAJA' — Comédia
de Fernando Melo. Grandezas e misé-
rias do bas-fonds carioca. Dir. de
Leo Jusi. Com Nestor Montemar, Ar-
lete Sales, Mário Gomes. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13
(232-8531). De 2a. a óa., e dom.,
às 21 h. Sáb., 20h e 22h. Vespe-
.al dom. e 5a., às 18h. Ingressos
a _C 1-SjÍOO

MAMÃE" PAPAI ESTÁ FICANDO RO-
XO — Comédia de Oduvaldo Viana,
adaptada por Oduvaldo Viana Fi-
lho. Um papai mal compreendido
pela Gu-j família. Dir. de Válter
Avanclni. Com Renata Fronzi, Ari
f-"ontou;a, Felipe Carone, João Pau-
Io Adour e outros. Teatro da Gale-
ria, Rua Senador Vergueiro, 93

(225-8846), de 3a. a 6a., 21hl5m,
sáb., 20h30m e 22h30m e dom.,
IBh e 20h30m. Ingressos de 3a. a
5a. e dom., a Cr$ 25,00 e CrS
15,00, estudantes, 6a. e sáb., a
Cr$ 30.00.
OS EFEITOS DOS RAIOS GAMA SO-
BRE AS MARGARIDAS DO CAMPO
— Comédia dramática de Paul Zin-
dei. Conflito entre o cotidiano dr?
cadente e as ambições fantasiosas
de uma senhora americana. Dir. de
Sérgio Brito. Com Eva Todor, Patn*.
cia Bueno, Maria Helena Pader, Ma-
rina Sanches e Maura Pena. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45

(256-2746). De 3a. a óa., às 21h30m,
sáb., às 20h e 22h30m, dom., às
21h., vesp. 5a., às lóh e dom., às
18h. Até domingo.

O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montagem da comédis Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha,
Dir. do autor. Com Vera Gou-
lart, Medeiros Lima, Olegário de
Holanda, Monique Lafond e Aurimar
Rocha. Teatro de Bolso (Av. Ataulfo
de Paiva, 2Ó9 — 287-0871). De 3a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 21 h a
22h45m, dom., às 20h, vesp. 5a., às
lóh, e dom., às 18h. Ingressos a
CrS 30,00, óa., sáb. e dom. CrS ...
25,00, de 3a. a 5a., Cr$ 16,00 vesp.
de 5a., e CrS 25,00 vesp. de dom.
Estudante a Ct$ 8,00 em qualquer
sessão

MEGRO DESBUM - Comédia de
Oduvaldo Viana Filho. Um iovem
publicitário procura sair da roda-vi-
va da sociedade de consumo. Dir.
de José Renato. Com Gracindo JÚ-
nior, André Villon, Berta Loran, Re-

gina Viana c outros. Teatro Ginásti-*
co, Av. Graça Aranha, 187 
(221-4448). De 3a. a óa., às 21hl5m.

Vesp. dom-- 18h. Ingressos às 3as..
4as., 5as., e dom. a CrS
25,00 platéia e Cr$ 10,00 balcão.
óas., a Cr$ 30,00, platéia e CÍ$.
20,00, balcão, sábados, preço único
de CrS 30,00.

ÍÕ AMANTE DE MADAME VIDAL -

ComécMa de Louis Verneuil. Triânrju-
lo matrimonial no alegre ambiente
de Paris de 1926. Trad. de Milor Fer-
nandes. Dir. de Fernando Torres
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Augusto, Fernando Torres, Afonso

Stuart, Jaqueline Laurence e ou-
tros. Teatro Maison de France, Av.
Pres. Antônio Carlos, 58 (252-3456)
de 4a. o óa., às 21 h, sáb.{ às... -
19h o 22h, Dom., 21 h, Vesp. 5a. lóh
e.dom., 18h. Ingressos a Cr$ 25.00
e CrS 15,00 (estudantes) 4a. e 5a..
CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantes)
6a. o dom., e a CrS 40,00 e CrS
20,00 (estudantes), aos sáb.

EXTRA
DRÁCULA — De Bram Stoker, adap-
tação e direção de Miguel Oniga.
Elenco: Jackson Parnes, Elsa de An-
drade, Cermeval Figueira, Marcos
de Andrade, Zezé e Ronaldo For-
miga. Sala Molière, Kua Üuvivler,
43, térreo, tel.: 255-4334. 5a-.:, óas.,
sábs., dem. e 2as.-feiras, às 21h30m.
Preço ú lico Cr$ 5,00.

DOS MISTÉRIOS — Baseado nos
Mistérios da Missa, de Caldoron de
Ia Barca. Produção do Centro de
Pesquisa Ex-Teatro. Dir. de Airton
Kerensky. Com Edgar Ribeiro, Pauli-
no de Abreu, Elias Nunes da Silva
e Sara Kopczynki. Às 2as., 3as..
5as. e óas.-feiras, às 22h., sáb., às
21h30m e dom., às 20h. Na Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz
Barreto, 54.

DYSANGELIUM (Hic e Hoc) - Pro-
ducão do Cenlro de Pesquisa ex-Toa-
rro. Dir. de Airton Kerensky. Com.
Edgar Ribeiro. Sábados às 23h. Na
Aliança Francesa de Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 54.

NOVA CONSCIÊNCIA — Jogo-rilual
underground de criação livre, ba-
seado nos Sete Sermões, de Luís
Carlos Macile. Música pop e rock
cie pesquisa. Pelos alunos do Teatro
Laboratório, sob a direção de Pedro
Jorge. No Centro Comercial de Co-

pacabana, Rua Siqueira Campos, 43
sala 1 014 (236-6451). Sábados e

domingos, às 18h.

É ISSO AÍ... TCHAU! OBRIGADO!)!
De Luis Artur. Com o Teatro Ex-

perimental S. Vicente de Paula. Ri-
tuai livre que devasso toda a inti-

midade da criação. Dc 5a. a sáb.,
às 21 h, no auditório cio Colégio Di-
vina Providência, Rua Lopes Quintas,
274 (245-6954). Até dia 30.

Revista
AS BONECAS TAMBÉM... - De Ivã
Cardoso. Com os travestis Fabetc,
Susy Wong, Camille o Marlene,
Maurício Loiola, Vanessa Noll, Car-
los Aguilera e o conjunto Tema Trio.
Teatro Miguel lemos, Rua Miguel Le-
mos, 55 (236-6343). De 3a. a 6a.,
às 21h30m, sáb., às 20h e 22h, dom.
às 19h e 21li30m.

IPANEMISSISSIMA — Dir. de Amai-
dio. Com Regina Célia, Amandio,
Roberto Ronei, Fernando José, Ar-
naldo Peduto, Márcia Gastaldi e par-
ticipação especial de Susana Viei-
ra. Teatro Santa Rosa, Rua Vise. tle
Piraiá, 22 (247-8661). De 3a. a 6a.,

c dom. às 21h30m. sáb.. ás 20h30m
e 22h30m. Vesp. 5a., 17h e dom.,
13h. Ingressos de 3a. a 5a., e dom.,

a CrS 20,00 e CrS 10,00 (esludan-

tes). 6a„ a CrS 25,00
(estudantes) e sáb., ao
de CrS 25,00.

e CrS 15,00
preço único

O MUNDO E' DAS BONECAS - Dir.

geral de Yang. Coreografia de
Adriano. Espetáculo de travestis.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33.
De 3a. a sáb., às 20h e 22h, dom.,
às 18h, 20h e 22h.

COM MULHER A GENTE SE ENTEN-
DE — De José Sampaio e Álvaro
Marzulo. Direção de Manoel Vieira.
Com Juiu Sandrini, Almeidinha, Cha-

guinhas, Manon Propf, Geane Gilsc,
o cantor Vitor Zambito e três strip-
teosers. Teatro Carlos Gomes, Pça,
Tiradenles. (222-7581); de 3a. a
sáb., às 18 h, 20 h, 22 h; dom., às
19 h c 21 h.
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Os filmes da TV

Televisão

Com a decisão da Rio em apre-
sentar dois longa-metragens du-
rante o dia por causa do feriado, a'
programação de hoje aumentou pa-
ra cinco cartazes. Nada há de es-
pecial: O Leão Está Solto é espe-
táculo para as crianças; Guerrilhei-
ros do Pacífico é, pelo menos. Lima
tentativa — americana — de mos-
trar a guerra .sob angulo diverso
daquele a que Hollywood habituou
o espectador; Somente Deus por
Testemunha é uma eficiente — ain-
da que meio amorfa — versão in-
glesa do naufrágio do Titanic, em
1912.

121, _ TV Rio, canal 13 — 0
LEÃO ESTA SOLTO (Fluffy). Pro-
ducão americana, em Eastmancolor,
de 1U64, dirigida por Earl Bellamy.
No elenco: Tony Randall, Shirley
Jones, Edward Andrew.s, Howard
Morris, Ernest Truex, Jim Backus,
Frank Faylen, Célia Kaye, Whil Bis-
sell, Connie Gilchrist.

Randall é um biólogo que con-
seguiu obter um leão manso. Fluffy,
que no entanto não é aceito pelos
demais, apavorados com a presença
da fera. O humor dos qiíiproíjuós
humanos não sai do corriqueiro,
mas a participação de Fluffy é gos-
to.síssima e seguramente agradará à
criançada.

ISh 30m — TV Rio. canal 13 —
OS COVARDES NÃO VIVEM (The
Half Breed). Produção americana,
originariamente a cores, de 1951,
dirigida por Lewis D. Collins. No
elenco: Robert Young, JanlsCarter,

Jack Buetel, Barton MacLane, Por-
ter Hall, Sammy White. Judy Walsh.
Reed Hadley, Connie Gilchrist, Da-
mian OTlynn. Chief Thundcrcloud.

Western corriqueiro sobre lutas
entre íncíios e brancos. Buetel é o
mestiço do titulo original.

23h — TV Tupi, canal G — MEU
CORAÇÃO TEM DOIS AMORES
(Woman Obsesscd). Produção ame-
ricana, em De Luxe Color e origina-
riamente em Cinemascope, de 1959,
dirigida por Henry Hathaway. No
elenco: Susan Hayward, Stephen
Boyd, Dennis Holmes. Theodore Bi-
kel, Barbara Nichola. Ken Scott. Ar-
thur Franz, James Philbrook, Fio-
rence MacMichael, Jack Raine.

Hayward 6 uma fazendeira ca-
nadense viúva, que resolve partir
para um segundo casamento icom
Boydi sem imaginar os problemas
que advirão para o filho menino
(Holmes). Melodrama rural no ve-
lho estilo, explorando os velhos re-
cursos cTYamáticos da protagonista.
Um dos trabalhos mais insignifi-
cantes da numerosa carreira do ha-
bilidoso Hathaway. A rigor, uma
única qualidade: as cores das boni-
tas paisagens.

24h — TV Globo, canal 4 —
GUERRILHEIROS DO PACÍFICO
(Back Door to Hell). Co-produção
americano-filipina, em prelo e
branco, de 1964, dirigida por Mon-
te Hellman. No elenco: Jimmie Rod-
gers, Jack Nicholson, John Hackett,
Annabelle Huggins, Conrad Maga,
Johnny Monteiro, Joe Sison, Henry
Duval.

Rodgers. Nicholson e Hackett
são três soldados americanos em
missão numa praia filipina, às vés-
peras do ataque das Forças dos Es-
tados Unidos contra os invasores ja-
poneses. na II Guerra Mundial.
Tentativa meio realizada, meio
frustrada de relatar um drama de
guerra em termos opostos aos tradi-
cionais de Hollywood, sonlbrio e sem
mocinhos. O realizador — sempre
um anti-hollywoodiano — grangeou
respeito junto a uma facção da cri-
tica européia. E há, ainda, a curió-
sidade de ver Jack Nicholson antes
da fama.

lh _ TV Tupi, canal G — SO-
MENTE DEUS FOR TESTEMUNHA
(A Night to Remember). Produção
britânica, em preto e branco, de
1958. dirigida por Roy Baker. No
elenco: Kennetb More, Ronald
Allen, David McCallum, Michael
Goodliffe.. George Rose, Antrony
Bushell, Jane Downs, Honor Black-
man.

O relato da famosa catástrofe
do afundamento do transatlântico
Titanic, em sua viagem inaugural,
no início do ano de 1912, lembrado
por um oficial sobrevivente — in-
terpretado por More. As ambições
do filme são primordialmente co-
merciais. Entretanto, a presença de
Eric Ambler (famoso novelista po-
licial nos anos 40) na adaptação e
do diretor Baker (artesão compe-
tente), garantem a suficiência mi-
nima do espetáculo.

RONAID F. MONTEIRO

CANAL_4
10hl5m: Abertura. 10h30m: Curso
dc Francês, llh: Vila Sésamo, llh
45m: Globinho. 12h: Tani. 13h: Ho-

jo (a cores). 13h30m: Uma Rosa com

Amor. I4hi Bam Bam e Podrita. I4h
30m: Zorro. ISh: Terra dos Gigantes

(a cores), lóh: Vila Sésamo. 17h:
Globo Cor Especial: Foslival Hanna
B-rbcr-a, com 05 desenhos: Laborato-
rio Submarino, Os Munarcllas e
Charlie Cham. IBh: Globo em Dois
Minutos. 18h02m: Shaiam, Xerife &

Cia. 18h50m: Carinhoso. ]9h32m:
João Saldanha. 19h45m: Jornal Na-
cional (a cores). 20hl0m: O Semi-
deus. 2lh: A Grande Familia. 22h:
Os Ossos do Barão (a cores). 20h
45m: Jornal Internacional (a cores).
23h05m: Jogo Mortal (a cores). 2-lh:
Sessão Coruja, filme: Os Guerrilhei-
ros do Pacífico.

CANAL 6
10h: Padrão a Coros com Audio-
musical. 10h26m: Abertura. 10h20m:
IV Educativa. Ilh02m: Supordina-
mo. Ilh30m: A Feiticeira (a cores).
12h: Fantman. 12h30m: Plantão Per-
manente. 12h35m: Esporte cm Cima
da Hora. 12h50m: Dois Minutos com
Maria da Glória. 12h52m: Rede Flu-
minense de Noticias. 13hl5m: Pro-

grama Edna Savaget. 14hl8m: Per-
nalonga. 14h50m: Festival Hanna
Barbora (a cores). 15h30m: Os Flints-

tones (a cores), lóh: Plantão Pcrma-
nento. 16h02m: Tom x Jerry e seus
Amigos (a cores). 16h32m: Daniel
Boone (a cores). 17h32m: Viagem
ao Fundo do Mar (a cores). 18h3óm:
Plantão Permanente. 18h38m: Rosa
dos Ventos. I9h23m: Rede Tupi dc
Turismo. 19h2óm: Um Minuto de

Economia (a cores). 19h30m: Rode
Tupi de Noticias (a cores). 19h50m:
Mulheres de Areia. 20h35m: Beto

Rockefeller. 21h: Futebol - Atlético
x América (GB). 22h50m: Rede Tupi
de Noticias. 23h: Filmes Incsqucci-
veis: Meu Coração Tem Dois Amo-
res. Ih: Longa-Metragem: Somente
Deus por Testemunha^

CANAL 13 
" 

12h: Filme: O leão Está Solto. 13h

30m: Filme: Os Covardes Não Vi-

vem. Uh-IOm: TV Educativa. !5h

lOm: Dedicado a Você. lóhlOm: Eu

e a Molo. lóh-IOm: Brasinltas do Es-

paço (a cores). 17h05m: Os Tromon-
does (a cores). 17h30m: Viagem
Fantástica. 17h55m: Teletipo Rio.

18h: Vidas Privadas. 18h35m: Teleti-

po Rio. 18h40m: Os Astronautas (a
cores). 19hl0m: Teletipo Rio. 19h

15mt Fuiileiros das Arábias. 19h
•45m: Câmara 13 (a cores). 20hl5m:

Vendaval. 21 h: Cannon (a cores).

22h05m: Teletipo Rio. 22hl0m: O

Mundo Maravilhoso dos Espiões. 23h

lOm: Teletipo Rio. 23hl5m: Encon-

tro (a cores).

Bailei 5?

FESTIVAL DE DANÇA — Apresenta-
cão do trabalhos do pesquisa coreo-

gráfica. Programa: Formas Aleató-
rias, de Helenita Só Earp. Espaço
entro Gerações, de Nino Giovanetli.

Surrealismo 2001, de Gilberlo Mo-

ta,"o Suite Barroca, de Nina Verchi-
nina. Sábados e domingos, ès 19h,

no salão do exposições tio Museu

dc Arte Mooderna. Ingressos a CrS
10,00 c CrS 5,00 (estudantes). Até

dio 2 de dezembro.

TEATRO DA PRAIA

NU
MZ

E AGORA?

Artista exclusivo Cdeon. Roteiro
e direção: Antônio Chrysóstomo.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sá,
83. Res.: 267-7749. De 3a. a sábc-
do: 21,30 hs. Domingos: 20.30 hs.

^ v^Hr *

GRUPO OPINIÃO apresenta

BANDA DE PÍFANOS
DE CARUARU

Sebastião, Biano e Filhos

(Artistas Exclusivos da C.B.S.)

HOJE, VESP. ÃS 17 HS. E 21.30 HS. - Últimos 4 dias

TEATRO OPINIÃO - Rua Siqueira Campos, 143 - Tel: 235-2119

t"iiffiitiií i urn-ninit

8enil Santos apresento 5ARAU

> EXCLUSIVO ¦ VU<*"DA 0DE0N
ÉRGIO CABRAL ELTON MEDEIROS

PART. ESP CONJUNTO EP0CA DE OURO

TEATRO DA LAGOA *«• 227-358^
h. De 4." ò sáb: 21.30 h. ¦ Doms. 20 hs. 22/-66°oJ

DESFILE NA INDIAN STORE —
Hoje à tarde, as boutiques da R. Car-
los Góis promovem um desfile espe-
ciai, onde serão mostradas novida-
des da Indian Store, da Krishna e
objetos da Box 234. Os manequins
serão maquilados com produtos da
Koisa. Local: R. Carlos Góis, 234,
atrás do cinema Leblon.

SAIAS LONGAS — Modelos exelusi-
vos, cm brim, algodão, voile ou te-
cido atoalhado pintado a mão, desde
Cr? 89,00. Na Yá-Yá: R. Teresa, 580,
em Petrópolis.

AQUECEDOR DE MAMADEIRAS —
Na Pitoca, o novo aparelho plástico
da linha Nenê-Quent, com três fun-
ções diferentes: esquenta as mama-
deiras tradicionais, as papinhas e
cremes e também serve como nebu-
Jizador. Custa Cr$ 48,00. R. Viscon-
de de Pirajá, 156 — loja L.

PATÊS SUÍÇOS — Em dois tama-
nhos, as latinhas de pâté de truffes
Le Favori, recém-chegadas na Só
Nata. Preços entre CrS 50,00 e Cr?
140,00. R/Teixeira de Melo, 41.

BOLSAS DE VINIL — Bolsas gran-
des, de vinil em todas as cores, pa-
ra a praia ou para as compras. Por
Cr$ 60,00, na Thame: R. Farme de
Amoedo, 80 — loja A.

SANDÁLIAS COM SOLA DE COR-
TIÇA — Novo lançamento em mate-
ria de sandálias esportivas: os mo-
delos mais finos, que combinam ti-
ras tle couro artesanato em vários
tons de marrom e bege. Na Mini-
Shop existem quatro sandálias di-
íerentes, neste estilo, e dois tipos de
tamancos, a partir de CrS 115,00. R.
Barata Ribeiro, 250 — loja A.

iWlíllJ
(ÍKt,

SALEIROS DE ACRÍLICO — Salei*
ros e paliteiros de desenho simples,
em acrilico transparente, por Cr$
40,00 e Cr$ 34,00, respectivamente.
Exclusivos da Útil Fútil: R. Viscon-
de de Pirajá, 444 — loja 124.
ALGODÃO ESTAMPADO — Algodão
e crepom indiano, em vários tipos de
estamparia miúda, tipo provençal,
com flores e desenhos delicados, por
CrS 9,80 o metro. Na Casa São Jor-
ge: Av. Ataulfo de Paiva, 341 — lo-
ja A.
PRATOS DE CERÂMICA — Pratos
de cores vivas, com íeitios de folhas
ou frutas, como laranja, couve, por
CrS 20,00 cada um. Na Raquel Pre-
sentes: R. Prudente de Morais, 237
— loja C.

O PRATO PARA O FIM DE SEMANA

"Feijão branco com melado"

Meio quilo de feijão branco cozido e
temperado da maneira usual, 1 língua
defumada cortada em fatias finas e cozi-
da em um molho bem temperado, 200g de
presunto, 1/2 xícara de melado (da me-
lhor qualidade), salsa picada, margarina
o quanto baste, 3 cebolas batidinhas e 2
dentes de alho socados.

Escorrer todo o caldo do feijão. Le-
var uma panela ao fogo com margarina,
cebola, alho, sal e salsa picada, refogar
rapidamente e reservar. Em terrina re-
fratária untada, colocar 2 conchas de
grãos de feijão; sobre estes, uma camada
do refogado de cebola, fatias de língua
e uma de presunto. Repetir até terminar
com feijão puro. Regar com 2 xícaras de
caldo de feijão e, por último, com o me-
lado. Tampar a terrina e levar ao forno
brando por 40m, aproximadamente. Serve
também como acompanhamento para'
rosbife, carneiro assado, carne assada, etc.

MYRTHES PARANHOS

Dia 19 l-o Toatro Armando Gonjaga nn Mal. Hormos

ARIKA PRODUÇÕES apresenta

MAMÃE, PAPAI TÁ FICANDO ROXO
Com: FELIPE CARONE, RENATA FRONZI, ARY FONTOURA

João Paulo Adour, Marina Miranda, Denise Dumont
Sol.inge Jnu*win e Tomil

TEXTO- ODUVALDO VIANNA - ADAPTAÇÃO: ODUVALDO VIANNA

HLHO - DIREÇÃO: WALTER AVANCINI

Cen e Fig. Juarez Machado - Música cio Carlos Lyra

Cor. Nelly Laport. TEATRO DA GALERIA -

Rua Senador Versueiro, 93 - Tels.: 225-9185 e 225-88-16

Hoje, às 21,15 hs.
2." MfcS DE SUCESSO
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COMPLETO
uShows -)•)

TEATRO
MPB-4 NO FONTE DA SAUDADE -

Show com o coniunto MPB-4 acom-

panhado de Bolo (bateria) e Nilson

(baixo). Dir. de Anlônio Pedro. Tea-
tro Fonle da Saudade, Av. Epitácio
Pessoa. 4 666 (226-8724), de 3a. a
sáb., às 21h30m, dom., às 20h. In-

gressos a CrS 25,00 e CrS 15,00

(estudantes).
BÃNDA~DrTpÍFANOS DE CARUARU
— Coniunto pernambucano de mú-
sica folclórica, integrado por Sebo;-
lião, Biano e seus filhos. Teatro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143 ....

(235-2119). De 3a. a dom., às 
21h30m. Até domhigo.

E AGORA? — Show com o canlor
e compositor Paulo Diniz acompa-
nhado de seu sexteto. Dir. musical
cie Artur Verocai. Dir. de Antônio
Crisóstomo. Ttatro da Praia. Rua
Francisco Sá, 88 (227-1083). De 3a.
a sáb., às 21h30m. Dom., às
20h30m.
POR VIA DAS DÚVIDAS - Show
com o travesti Rogaria, Rui Cavai-
canii e Luís Pimentel. Dir. de Ágil-
do Ribeiro. Textos de Max Nunes
e Haroldo Barbosa. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 186

(236-3724): de 3a. a 6a. e dom.,
às 21h30m, sáb., às 20h30m c 22h
30m e vesp. 5a., às lóh e dom.,
às 18h. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom., CrS 30,00, 6a. e sáb., Cr$
40,00 e vesp., Cr$ 20,00. Estudan-
tos!_às_4as.._Cr$J 5,00.

SARAU — Show com o canlor e
compositor Paulinho da Viola. Par-
ticipacão do Sérgio Cabral, Elton
Medeiros e do conjunto Época de
Ouro. Teatro da Lagoa, Av. Borges
de Medeiros, 1 426 (227-3589 e . ..
227-6586): de 4a. a sáb., às 2ih
30m: c dom., às 20h.

EXTRA
FESTIVAL DE SAMBA-ENREDO -

Divulgação dos melhores sambas dos
blocos e escolas para o carnaval de
1974. Todas as sextas-feiras a partir
das 23h, no Copaleme Praia Clube,
Ladeira Ari Barroso, 1 (236-6049 e
223-1425).

JAM SESSION — Direção de Paulo
Sanios e Juarez Araújo. Com Ci-

pó, Vítor Assis Brasil, Rubinho, Alex
c outros. Na Boate Fossa, R. Rr-
nald de Carvalho, 55. Todos os do-
mingos, das ___h às 23h.

FERNANDO LÊBEIS — Espetáculo J"
canções folclóricas com o cantor
acompanhando-se ao violão. No Tea-
tro Ipanema, Rua Prudente de Mo-
rais, 824 (247-9794). Tod;s as se-

gundas-feiras, às 21h30m. Até a pró-
xima segunda-feira.

1-ERÇO DO SAMBA — Com sambis-
ias, passistas e, como convidados,
Xangô da Mangueira Aluisio Ma
ch.do, Aparecida, Jorginho Peçar.ha
c Sidnei da Conceição. No Orfeão
Portugal, Rua Aguiar. 60, na Tiiur.a
Todas as segundas-feiras, a partir
cie 21h30m.
NOITADA DO SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra, Conjunto Nosso Son.ba, í?ab'ina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todas as se-

gundas-feiras, às 21h30m, no Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143

(235-2119),
JOGADA DE SAMBA — Com a par-
ticipacão de Elsa Soares, Trio Pele,
Os Autênticos do Sambo, passistas c
ritmistas. Todas as quintas-feiras, às
21h, ro Clube Marabu, Rua Clan-
mundo de Melo — Encantado.

CASAS NOTURNAS
ALÉM DA VELOCIDADE - Show
com o cantor e compositor Roberto
Carlos, Acompanhado pela Orqucst."
MC2. sob a regência do maestro
Chiquinho de Morajs, Coral de Sc-
verino Filho e Quarteto dc Cordas.
Direção de Miele e Bôscoli. Antes e
depois do espetáculo, apresentação'das 

Garotas do Rio, grupo de dança
moderna. Canecão, Av. Venceslau
Brás, 215 (2460617 e 246-7188).
4a. o 5a., às 22h30m (CrS 35,00),
6a. e sáb., às 23h30m, Cr$ 40,00, c
dom., às 18h (Cr$ 20,00). Permitida
a entrada dc crianças de mais dc
cinco anos no espetáculo de domin-
BO.

CASINO DA URCA - Texto de
Cario. Machado e Acioli Noto. Cv
Grande Otelo, Nilza Magalhães, Ro-
berto Azevedo, Ana Maria Maoa-
Ihães c grande elenco. Boate Nighl
and Day, no Hotel Scrradcr — Ci-
nelandia (242-7119 c 232-4220): dc
2a. a 5a., às 23h, 6a. e sáb., às
21h30m e 0h30m.
BRAZILIAN FOLLIES - Dir. de Msu-
rido Shermann. Figurinos de Arlin-
do Rodrigues. Com Eliana Pittma.-..
Peri Ribeiro, Trio de Ouro, Altamiro
Carrilho c Black and White Dancers
Hotel Nacional — São Conrado. Con
sumação de CrS 70,00. De 3a. a

dom.," ás 22h30m e 0h30m.

SERESTA — E música ao vivo para
dançar, de 4a. a sáb., com as can-
toras Teresa Cúri e Gracicla e par-
ticipacão especial de Gregório
Barrios Cervejaria Capelão, Ru»1

Senador Dantas, 84 (242-2348).

MULHERES, ALEGRIA E SAMBA -

De 2a. a sáb., a partir das 20h, com

Míriam Batucada e os cantores Maria

Helena e Márcio José e música ao
vivo para dançar com o coniunto
dc Moacir Marques. À 0h30m, show
com o cantor Carlos Hamilton. Alt-

Berlin, Rua Vise. de Piraiá, 22 . . .

(287-0302).

CHURRASCARIA PAVILHÃO - Show
dc 5a. a sáb., das 20h3Om a 0h30m,
e dom., das 12h às lóh, com o con-

junto Som-4, a cantora Dora e a
dupla de cantores chilenos Sérgio e
Verônica. Campo de São Cristóvão,
102_ (234-5_>_8)^

VIVARÁ — No l.° andar, música ao
vivo para dançar, com o conjunlo do

organista Gilberto Lima. No térreo,
churrascaria com pista de dança a
música estéreo. Av. Afranio de Me-
lo Franco, 296 (247-7877).

BIG NIGHT SHOW — Show de 2a.

a sáb., a lh, com Montenegro, Chi-
mango, Everardo, Cy Manifold. Ero-

tika, Av. Prado Júnior, 63 ... .

(237-9390).
SEXY BUSINESS - De 2a. a sáb
às 3h, show com Chimango, Cy M>-
nifold e Montenegro. Cowboy. Pça.
Mauá, 39 (223-5003).

SHOW — De 2.1. a sáb., com Din_
Trindade, Ellen de Lima, Adélia Pe
clrosa, Antônio Campos, o pianistt
Don Charles e os guitarristas Antô-
nio Ferreira e Silvino Pinheiro. Res-
taurante Lisboa à Noite, Rua Fran-
cisco Otaviano, 21.

MÉIER, SAMBA E CHACRETES -

De 3a. a dom., show com Maria
de Fátima, Os Pagodeiros, passistas
o ritmistas. Couvert: Cr$ 
10,00. Churrascaria O Ci irgalo

(Shopping Center do Méier), 2"
andar - 229-0095 e 229-0074).

GRUPO FU7.UÉ — Aprosenla-se de
2a. a sáb. a parlir das 22h, com
os cantores Sônia Santos o Miguel
e o mágico William Wu. Às 3h.
show de variedades. Sem couvert
22h, o Show Samba e Participação,

produzido por Sérgio Cinelli. Com
Beth Carvalho, Marcos Moran,
Ari do Cavaco, Xangô :1a Man-

gueira, os conjuntos Lá Vai Samba
c Nossa Gente, entre outros. Cou-
vert: CrS 15,00. Aos domingos, o
conjunto do saxofonista Juarez e o
canlor Everaldo. Bierklause, Rua Rc-
naid de Carvalho, 55 (237-1521).
ZÉ MARIA — Ao piano todas as
noites, no Restaurante Forno e Fo*

gão, Rua Sousa Uma, 48 (287-4212)

GRINCHA BANK - E sua b.ndinh
se apresentai., de segunda a domlr,-
go, a partir das 20 horas, na Chur
rascaria Leme, Rua Rodolfo Dant.'-.

_____7-5399___ _ _____
2001 - SAMBA SHOW -- Dirigido
e apresentado por Gasolina, Samba
Quatro, Mica c seus Pande'rtnhos
de Ouro. Vílor Hugo e Sc:s
Mulatas, de 2a. a sáb., a partir
das 22h. Todas as noites, mús.ca ao
v.vo n? nor,.' c!o jantar, corn o:-
conjuntos de Válter Amaral 9 Ed
Richard c sua Harpa Havaiana. Chur-

rascaria Las Brasas, Rua Humaitá,
110 (246-7S581.  _

SAMBA É BRASA - De 3a. a dom.,
com a participação de Olavo Sar-

gentelli, o cantor Evandro, As Dia-
bóNcas e grande elenco. Dia-
riamente; a parlir das 20h
30m, música para dançar com Ed
Bernard Trio. Aos domingos shows
infantis durante o almoço, sem cou-
vert ertístíco. Cervejaria Schnitt, Rua
Voluntários da Pátria 24 (226-2904).

SAMBA, HUMOR E MULHER - Show
às óas. e sábs., às 23h30m, apre-
sentando Lady Hilda e um elenco de
35 mulatas, passistas e ritmistas. Dir.

de Ernani Filho. À lh, apresentação
do cantor Ivon Curi. Aberto

todas as noites, com cozinha brasi-
leira. Sambão e Sinhá, Rua Constan-
te Ramos, 1 40 (237-5368).

SAMBA — Show diariamente, às ...

22h, com a participação di cantor
Carlos Hamilton, Sargentolli Filho,

passistas e ritmistas da Mangueira e

Portela. Schinittão, Rua Voluntários
da Pátria, 24 (226-2904).

NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Coico-

grafia de Mary Marinho. Com Ro-

sem.ry, Dalila, Abílio Martins, lonc
Fernandes, o Coral de Raul Moreno,
Os B.tuqueiros, o Grupo Maculelê
da Bahia e a Seleção Brasileira de

Mulatas. De 3a. a Sa. e dom., a

partir das 23h. sábados, às 22h30m
e lh. Na Sucata (Borges dt Medei
ros). Reservas: 227-3589, 227-2050 o

227-6686.

TITO MADI, MARISA E RIBAMAR
— Show dc hora em hora. As 22h,

apresentação exlra da canlora Va-

lesca. Na Boate Fossa (R. Roívild do

Carvalho, 55 - 237-1521). Ccuvcrl:

CrS 25,00. Nao funciona aos do-

mingos.

SPANKY WILSON - Apresentação
de 3a. a dom., a parlir dc Oh, com
Edson Frederico ao piano e a Banda
do Numbor One. Às 2h, show com os
cantores Eddy Star e Áurea Martins,
acompanhados do conjunto de Em.

de Oliveira. Number One, Rua Maria
Quiteria, T9 (267-2231).
AS MULATAS DA BARRA — Show
de Mauiício de Paiva com os Pan-
deiro di Ouro, Trio Pele, Conjur.-
to Os Amigos da Velha Guarda e
oito patsistas. Diariamente a partir
das 23h Macumba, Barra aa Tijuca

(399-1368). .
O CASO — Show cor.i dire-
cão de Luís Carlos Mlelt. Com
Sandra Brea, Mieli e Pedrinho
Mattar. De 3a. a 5a., à meia-noite,
6a. e sáb. à lh o dom., às 23h.
M. Pujol, Rua Aníbal de Mendon-
ca, 36 (287-0105).
SAMBALÉIÊ — Às 2as., Roda de
Samba, com mestre Candeia, Os Na-
turais do Samba e a cantora Sabri-
na. De 3a. a 5a., Seresta, com a

cantora Márcia dos Santos c convi-

dados especiais todas as semanas.
Às óas. o sáb., show com o con-

junto Os Modernos do Samba, pas-
sistas e ritmistas. Churrascaria Bel-

vedere, Shopping Center do Méier.

VARIEDADES — Todas as 2as., con-

curso de cantores iniciantes. As 3as..

Super Roda de Samba, a partir das

21h, com o compositor Válter Rosa.

Abílio Marlins, Nílton Russo da

Mangueira e outros. Às 4as., Seres-

ta com e participação do guitarrista
Válter, Mário Melo, Abílio Marlins

e Hélio Justo. Dc 5a. a dom., apre-

sentação do conjunlo do Ubirajara
Silva e vários cantores. Domingo,

almoço com música ao vivo para
dançar e show infantil com palha-
cos e mágicos. Churrascaria Tem Tu-

do. Rua Pe. Manso, 180 (390-6054).

COLETIVA — Trabalhos de Milton
Mariano da Silva, Lilian Vilas Boas
Marinho (pinturas) e Aliomar Gui-
marãos (talha). Galeria Lia Roquete
Pinto, Av, Marechal Câmara, 186.
De 2a. a 6a. das 9h às 17h.

ORLANDO DA SILVA — Papclografin.
Galeria da Aliança Francesa de Bo*
tafogo, Rua Muniz Barrolo, 54. De
2a. a 6a., das 13h às 22h, e sáb.,
das 15h às 22h.

TíNTESE DA PINTURA DO BRASIL -

Quarenta e cinco obras do acervo
do Museu Nacional dc Belas-Artes,
desde o século XVII até hoje. Tijuca
Tênis Clube, Rua Cde. de Bonfim,
451 (268-5446). Diariamente, das
12h às 22h. Visitas guiadas podem
ser marcadas pelo telefone ....
242-4354, das 13h ás 17h.

FERNANDO COELHO - Pinturas.
Galeria da Praça, Rua Maria Quilo-
ria, 41. De 2a. a sáb., das 14h às
23h. Alé sábado.

SINISCA — Estruturas variáveis em
forro, acrílico e praia. Museu d«
Arte Moderna, Av. Beira-Mar, 3.°
andar. De 2a. a sáb., das 12b às
19h e dom., das 14h às 19b com
entrada francas aos domingos. Até
9 de dezembro.  

DAVI PASCAL — Pinturas comi-
cas. Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar. Dc 2a. a sáb., das l?h
às 19h e dom., das 14h às 19h,
com entrada franca aos domingos.
Até dia 9 de dezembro.

MALUBA — Pinturas. Hotel Regen-
te, Av. Atlântica, 3.716.

Melo, 31. De 2a. o sáb., das 9h às
12H e das T4h30m às 21 h. Até sá-
bado. ____
D'AVILA — Pinturas. Galeria Ponto
de Arte, Rua Aires Saldanha, 92.
De 2a. a óa., das I4h às 22h. Até
dia 21.
COLETIVA DE GRAVURAS — Traba
lhos de Marlene Hori, José Paixão,
Líria Palombini e Marisa Dias Costa.
Galeria do IBEU, Av. Copacabana,
690. De 2a. a 6a., das 16h às 22h.

MARY ANN — Tapeçarias. Galeria
do Copacabana Palace, Av. Allanli-
ca, 1 702. De 2a. a 6a„ das lOh às
22h o
dia 19

Hoje na RADIO
JORNAL DO BRASIL

sáb.. das 1 Oh às 19h. Alé

IAZID THAME — Serigrafias e pa-
neaux. Galeria Grupo B, Rua das Pai-
meiras, 19. De 2a. a óa., das 14h
às 22h, e sáb., das 9h às 13h. Até
sábddo.

HELENOS — Pinturas.Galeria Marte-
21, Rua Farme de Amoedo, 76. De
2a. a 6a., das T4h às 22h.

RICARDO CAREGNANI — Pinturas.
Galeria Irlandini, Rua Teixeira de

COLETIVA — Dos seguintes artistas:
Madeleine Colaço. Augusto Rodri-

gues, Adélson do Prado, Carriconde
e outros. Black Galery, Av. Borges
dc Medeiros, 3 200. De 2a. a cáb.,
das lOh às 22h. Último dia.

NORI LANTOS — Pinturas. Real
Galeria de Arte, Rua Vise. de Pin-

já, 168. De 2a. a óa., das lóh às
22h. Alé amanhã;

GLAUCO RODRIGUES — Pinturas.
Centro lume, Av. Delfim Moreir..
54. De 2a. a sáb., das 17h às 22h.
Até amanhã,

ROGELIO POLESELLO - Pinturas e
esculturas. Galeria Bonino, Rua Ba-
rata Ribeiro, 578. De 2a. a sáb.,
das lOh, às 12h., e d. s lóh às 22h.
Até sábado. p___

ALEXA 0UGCN — Pinturas. Curso
Yazigi, Av. Copacabana, 500 — so-
breloja. Até dia 23 do novembro.

PAISAGENS^ DA AMAZÔNIA -

Exposição dc pinturas de João AAc-
deiros. Galeria Gead, Rua Siqueira
Campos, 18. De 2a. a sáb., das 14h

às 22h. Até amanhã.

VANDA PIMENTEL - Pinturas. Petito
Galerie, Rua Barão da Torre, 220.

De 2a. a sáb., das lóh às 22h. Alé

dia 23.

ZYD-66
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Aonde levar as crianças
TEATROS
BELELÉU EXISTE MESMO - Produ-

ção do Grupo O Degrau. Texto de

Ramón Pallut e música de Ailton

Escobar. Direção de Nelson Luna e

Ciro Negreiros. Com Míriam Pérsia,

Eduardo Coutinho c outros. No Tea-

tro da Galeria (R. Senador Verguei-

ro 93 _ 225-8846). Hoje, às 17h.

O RAPTO DAS CEBOLINHAS - Pro-

dução de Roberto dc Castro, apre-

sentação do Grupo Carroussel. No

Toatro da Praia (K. Francisco Sá, 88
- 227-6014 c 227-1088). Hoje, às

lóh.

DODSPELL, A ESPERANÇA - Roma-

Bruni. Ver em Continuações em Ci-

nemas. (10 anos).

A BATALHA DO MIDWAY - Osaka.

Ver cm Reapresentaçõcs em Cine-

mas. (10 anos).

ENCURRALADO - Aslor. Ver em
Reapresentaçõcs em Cinemas. (10
-.nos). _________
A OITAVA ESPOSA DO BARBA-AZUL
— Cinema-2. Ver cm Reapresenta-

ções em Cinemas. (10 anos). __
O DIABO A QUATRO — Bruni-Tiju-
ca. Ver em Reapresentaçõcs em Ci-

nemas. (Livre).

Exposições
EXPO-LIVRO 73 — Promoção do De-

parlamento de Cultura da GB, em
colaboração com o Departamen-
to de Assuntos Culturais do MEC.
cm comemoração ao Dia cia Cultu-
ia c da Ciência. Cerca de 100 edi-
toras apresentam seus lançamentos
do ano de 1973. No l.° andar do
Palácio da Cultura.

RUI, RETRATO DE UM IDEALISTA -

Exposição sobre a vida e a obra do

Rui Barbosa, patrocinada pela Fun-

dacão Casa de Rui Barbosa em co-

memoraçâo ao Dia da Cultura e da

Ciência. O projeto vencedor para a

sua montagem é dc autoria de Fer.iy

Carneiro. No Saguão da Caixa Eco-

nômica Federal, filial da Guan.ba-
ia. Av. Rio Branco, 174. Visitas ori-

eniadas de 2a. a óa., das 9h as 17h.

Até dia 30.

fitos do crítico Clarival do Prado
Valadares sobre a arte barroca mi-

neira. No Museu Nacional de Belas-
Artes, Av. Rio Branco, 199. De ter-

ça a sexta-feira, das 13h às 20h,

sábados c domingos, das 14h30m às
I9h. Até dia 30.

PALÁCIO DA FAZENDA DE 1943 A
1973 — Exposição comemorativa da

inauguração do prédio cio Minislé-
rio da Fazenda, com reproduções
fotográficas o documentos. No Hail

principal do Minislério da Fazenda.
De 2a. a 6a., das lOh às 1.7h. Alé

dia 15 de dezembro.

MUSICA CONTEMPORÂNEA Ü5h) —
Manfrcd _VIann's Earth Band, Flash, John
Lennon. e Gênesis.

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) —
Prelúdio da Suíte Brasileira, de Alexandre Levy
(OSB); Musette e Dança dos Espíritos Aben-
coados, de Cluck (Ormandy); Concerto para
LMano e Orquestra ü? Movimemo, de Mosz-
kowski (Michael Ponti) e Floresta do Amazo-
nas (2a. Farte), de Vila-Lobos (Bidu Saião e
Orquestra Sinfônica do Al-, regência de Vila-
Lobos).

NOTURNO (23h) — A arte de Herb Alpcrt
e Tijuana Brass.

SAO BERNARDO 2021 (Oh 40m) — De 2a.
a dom., música modulada.

NOTICIÁRIO — De 2a. a 6a. 6h 30m, 7h
30m, 8h 30m, 9h 30m, lOh 30m, llh 30m, 12h
30m, 13h 30m, 14h 30m, 16h 30m, 18h 30m, 20h
30m, 21h 30m, Oh 30m, lh 30m e 2h 30m.

Aos sábados, domingos e feriados, 8h 30m,
12h 30m, 18h 30m, Oh 30m e 2h 30m.

BOLSA DE VALORES — Segunda a sexta
às 10h45m (abertura), 14h45m (fechamento)
e 18h55m (resumo).

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente das lOh às 24h

A REVELAÇÃO ÓTICA DO BARRO-
CO MINEIRO - 60 painéis folográ-

MOSTRA DE SELOS FRANCESES -

Em colaboração com os Serviços

Culturais c de Cooperação Cientifi-

ca o Técnica do Consulado Geral da

França no Rio do Janeiro. Clube Fi-

latélico do Brasil, Av. Graça Ara-

nha, 226 ¦ 4o andar, sala 406.

Leilão
LEILÃO - Ernani Leiloeiro expõe arlistas nacionais e estrangeiros. Lei-

partir de hoje, até domingo, das !7h i.o cha 19, a partir das 21h. Pala-

as 22h, coleção de objetos do arte, cio do5 Lei|5e5i RvJil Voluntários da
móveis, pratarias, tapetes, louças da

Companhia das índias o quadros dc Pátria, 204.

CLÁSSICOS EM FM <12h às 13h 30mi —
Suite cm Lá Menor, de Telemann (André
Kieux — 27'); Les Petits Ricns, de Mozart
iMarriner — 22'1 e Concerto para Piano N? 1,
de Beethoven i.Arrau & Haitink — 38').

ESTÉREO SHOW (16h 30m) — ÍOI Strings,
Henry Mancini, Cascading Strings, Skitch
Hendcrson e Cyril Stapleton.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 22h) —
Concerto para Órgão, N? 14, de Haendel (Pres-
ton & Menuhin — 18'); Les Roseaux, de Cou-
perin: Sonafti cm Dó Maior, de Mozart (Ali-
cia de Larrocha — 13'21); Coriolano, de
Beethoven e Sinfonia N? 1, de Brahms (Hai-
link — 55'i.

ESTÉREO SHOW (22h30m) — Jimmy
Smith, Jacqucs Brell e Arthur Fiedler.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — De
¦>a a 6a. llh, Í2h, Uh, Uh, Uh, 17h, Uh, 22h,
23h e 24h. Sábados, Uh, 12h, Uh, Uh, llh, Uh,
19h, 22h, 23h e 24h. Domingos, 12h, 257., Uh,
17/., Uh, 19h, 22h e 24h.

Correspondência p.ra i RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Av. Brasil, 500 — 7." andar — Telefont 264-4422.

CINEMAS
MEU CACHORRO, O LADRÃO - lm-

pério, América, Copacabana. Ver cm

Estréias em Cinemas. (Livre).

V0LTA~NDÓ~À0S BONS TEMPOS -

Bruni-Méier, São Pedro, Matilde, Sca-

Ia. Ver em Continuações cm Cine-

mas. (Livre).

HORIZONTE PERDIDO — Coral. Ver

om Reapresentaçõcs em Cinemas.

(10 anos).

O programa em São Paulo

TR1NITY AINDA E' MEU NOME -

Carioca. Ver em Matinês em Cine-

mas. (10 anos).

VIVA O PALHAÇO — Copacabana.
Ver em Matinês em Cinemas. (Livre).

CINEMA

SHOW — Todas as sextas i sábados,
a parlir das 22h, o domingos, na
hora do almoço, com o coniunto de
Rubin'iO e os cantores Mário Cesòr
_ Norimar. Churrascaria las Palmas,

Rua Nicarágua, 468 (280-4948).

ELLEN DE LIMA — Acompanhada
dos cantores Cy Manifold

c <los conjuntos Os Grilos e Samba
Show. Rincão Gaúcho da Tijuca, Rua
Marquês de Vaion.s. 48 (264-6659,
264-3545 e 248-3663). No Rincão
Gaúcho de Niterói. toda* as noit^ü.
show com os conjuntos Penny La-
ne e Esquema Novo e os cantores
Roberlo Rcrrann, AAarylar.d e 5icinpi
Magall. Às 6as., apresentação da
cõntora Ellen dc Limo c aos sábs.,
Cy Manifold. Hoje, apresentação de
Nelson Gonçalves, em Niterói.

BWANf.'. OUARTET - Tocando to-
das as noiics, a p.iriir dos 2*1 h,
acompanhado dos cantores Lorcna
e José Luis Machado, na Cíiur-
rascaria Tijucana, Rua Marquês dc
Valença, 71 1228-8870).
OSMAR MILITO - E sou conjunto
e o cantor Emílio Sõnliapo. Díj.íò-
m?nte no Flag, Rvj.í Xavier da íil!-
vei.a, 13 (255-0735). Sam couvert.

POKER BAR - Aorcsentantlo show
com Josemir Barbosa e Célia Reis.
De 2a. a sáb. a partir das I3h Rua
Alm. Gonçalves, 50_- (235-3485_._
_AM.r,ATÜQUENTE - Show apr-
sentado d- 2a. a 2a.. das 23h30m
à lh. c.m Célia Paiva, Sílvio Alei-
xo, The Brazilian Gris, o conjun
to Sambu Quatro c Lorettí Trio
Boate tOtariombe, Av. Copõcabrim.
1 241 1267-2735).

TANGO - De 2a. a sáb., a narlir
das 23h, show de tangos, boleros
e sambas-cançóes. Apresentado poi
Josc Fernandes. Com Juan Daniei.
Perez Moreno, Luís César, Di-
na Gonçalves, Evandro. Sônia
Melo, o Conjunto Típico Portenho,
o Conjunto de JuÜnho do Acordeão
e atrações diversas todos as senvv
nas. f ^.ntaçao especial da can-
tora Vaicsca, todas as óas. c sáb.
Casa do Tango, Rea Voluntários
da Pátria, 24 — 1.° andar —

(226-2904).

Planetário
DA CRIAÇÃO AOS NOSSOS DIAS -

Focalizando a criaçáo do universo e

uma viagem planetária a Marte. Ses-

soes públicas aos sábados, domingos

c feriados ás 15h, 16h30m, IBh,

19h30m e 2lh. Sessões escolares dc

3a. a 6a., às 14h, 15h c 16h (com
reservas pelo telefone). Rua Padre
Leonel Franca, junto à PUC

(267-6230 e 267-3520). Preço único:
Cr$ 3,00. Proibido o ingresso a me-

nores de sete anos.

. xttr^üüúirtd*ü&irtrk4rUíH. <4 >í

Artes Plásticas
COLETIVA DE PINTURA - Obras

dc Décio Vilares, Jordão de Oliveira,

S. Caruso, C. Magano, S. Gomes
Cjrolo, enlre outros. Galeria de Arte

Matias, Rua Sorocaba, 277. Diária-

mente, das lOh às 23h. Até dia 30.

COLETIVA - Obras dc Milton Da-

costa, Di Cavalcanti, Volpi, Teruz,
Roni Brandão, Toyota e Aldemir
Martins, pertencentes ao acervo.
Galeria Vernissage, Rua Hilário de

Gouveia, 57. De 2a. a sáb., das 14h

ás 22h. Até sábado.

THÕR — Tapeçarias. Oca, Rua Jau-

gadeiros, 14-C,

COLETIVA OE DESENHOS - Dc Ma-
ria Lúcia luz, Osmar Fonseca e Ro-

gério Luz. Galeria Atelicr, Rua Gal.
Òionísio, 63. De 2a. a 6a., das 9h

às 22b o sáb., das 9h às I2h. Até

dia_22._

SÔNIA VON BRUSKI - Desenhos.
Galeria Ipanema, Rua Aníbal de

Mendonça, 27. De 2a. a 6a., das

1 Oh às 22 h e sab-, daa lOh is 13h.
REMO BERNUCCI - Esculturas Pie-
cola Galeria, Av. Copacabana, 919.

De 2a. a 6a., das 9h às 12h e das
15h às 19h,

ARTE CONTEMPORÂNEA DE ISRAEL
— Ta. Mostra Internacional do acer-
vo da Galeria de Arie Lim, de Te-
laviv, com obras de Frenkel, Na-
hum Gilboa, Jules Perahim, A. Gold-
berg e oulros. Galeria do IBAM.
Rua Vise. Silva, 157. Diariamente das
12h às 22h. Até dia 27.

1.» SALÃO DO HUMOR E QUA-

DRIMHOS - Promoção da Cinema-

leca do MAM c do DCE da Univer-
sidade Mackenzie. Com cerca de 36

trabalhos de humor e 35 histórias
cm quadrinhos. Museu de Arte Mo-

dorna, Av. Beira-Mar. Dc 2a. a sáb.,

das 12h às 19h e dom., das 14h às

19h. Com entrada franca aos do-
mingos. -

MUSEU DA COSTA DO MARFIM -

Cerca de 5C0 peças pertencentes ao
Museu de Abidjan, entre máscaras,
tambores, esculturas c objeto: ri-
luais. Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar. Dc 2a. a sáb., das 12h

17h, dom., das 14h às 19h, c o m

entrada franca aos domingos. Ate

ó\n 9 cie dezembro.

REBOLO GONSALES - Pinturas. Ga-

loria Intercontinental, Rua M a ri a

Guitéria. 42. Do 2a. a sáb., das

)0h às 22h,

IRLANDINI — Pinluras. Quadrante
Galeria de Arte, Rua Vcnancio Fio-

res, 125. De 2a. a sábado, das lOh

às 22h.

THAIS A. — Pinturas. Galeria Chica
da Silva, Av. N. Sa. de -pacabana.

1 146. Dc- 2a. a sábado, das lOh

as 22h. Até o dia 24 de novem-

bro.
ALBERTO HARRIGAN Desenhos.
No Museu da Cidade, Estrada Santa
Marinha s/ n.° De 3a. a 6a., das

13h ás 17h. Sáb., dom. e feriados

das Uh às 17h. Alé o dia 5 de

dezembro.

SOU UMA MULHER (En To Yu
Onnai, de Tadashi Imai. Japno,
1971. Um dos 10 melhores filmes de
71 na seleção da revista Kincmu
.1 umpo. Roteiro de Naoyuki Suzu-
ki A cores, com Shima Iwashita,
Ken Ogata, Kyoko Kishida, Maki-
ko Ito. Cine Níppon (Rua Santa
Luzia. 30 — Liberdade i. 12h,
141130111, 1711, 19h30m, 22h. 118
anos i.
BARBA AZUL (Blue Beardi. dc
Edward Dmytryk. A cores, com Ri-
chard Burton, Rachel Weleh, Vir-
na Lisi, Karin Schubert, Sybil
Danning, Natalie Delon. Windsor
(Av. Ipiranga, 974), Rio (Av. Pau-
lista), Coral (7 de Abril, 381), Cen-
ter (Av. Brigadeiro Faria Lima,
11011. Horário normal. (18 anos).
SÃO BERNARDO, dc Leon Hirsz-
man. Brasil, 1972. Baseado no ro-
mance homônimo de Graciliano
Ramos. A cores, com Oton Bas-
tos e Isabel Ribeiro, música dc
Caetano Veloso. Horário normal.
Cine Belas-Artes (Sala Portinari,
esquina da Avenida Paulista com
a Rua da Consolação). U4 anos).
MAIS FORTE QUE O DESTINO
(Shinobugaioa), dc Kei Kumai.
Japão, 1972. A cores, com Komaki
Kurihara, Go Kato, Hisahi Igawa,
Kinzo Shin. Cine Jóia (Praça Car-
los Gomes, 821: 12h, 14h20m,
16h40m, 191-1, 211i20m. (18 anos).
ATE US DEUSES ERRAM (The
Offense), de Sidney Lumet. Ingla-
torra, 1973. O drama de um agente
policial. A cores, com Sean Con-
ncry, Trevor Howard, Vivien Mer-
chand, Iam Bammcn, Derck Ne-
wark, John Hallan. Horário nor-
mal. Cines Marrocos-Pullmann,
Rua Conselheiro Crispiniano, 352
e Muracha-Augusta, Rua Augusta
778. '18 anos).

TEATRO

BODAS DE SANGUE — De Fedcri-
co Garcia Lorca. direção de Antu-
nes Filho. Com Maria Delia Costa,
Jonas Melo, Nei Latarraca c Mar-
cia Real. No Teatro Itália. Av. São
Luis, 50. Dc 4a. a sábado, ás 211i
lõm; domingos, ás 18h e 22hlõm.
(18 anos).

UM GRITO PARADO NO AR — De
Gianfranccsco Guarnieri, direção
de Fernando Peixoto e música de
Toquinho. Com Oton Bastos. Mar-
ta Overbeck e outros. No Teatro da
Aliança Francesa. Rua General
Jardim, 182. De 3a. a Ga., ás 21h;
sábados, às 20h e 22h; domingos
;-s 18h e 21h. (18 anosi.
CIRCULO DE FOGO — De Juran-
.'•ir Pereira, direção do autor. Com
.lizabeth Gasper, Osmano Cardoso

¦ outros. No Teatro Oficina. Rua
Jaceguai, 520. De 4a. a Ga., ás 21h;
sábados, ás 20h c 22h; domingos,
às 18I1 c 2lh. (18 anos).
EL GRANDE DE COCA-COLA -
Texto (falado em espanhol) e mu-
sica de Ronald House e Diane Whi-
te. direção de Luis Sérgio Person.
Com Sueli Franco. Cacilda Lanuza,
Armando Bogus, Rivardo Petraglia
e outros. No Auditório Augusta.
Rua Augusta. 943. De 3a. a Ga.. às
2lh; sábados, às 20h o 22h30m;
domingos, às 18h e 21h.
MULHERES A BORDO — Musical
revivendo o.s anos 30, de George
Hainninson, Robin Millcr e Jim
Wisc, direção de Elói Araújo. Com
Adolfo Machado Paulo Hesse. Jan-
dirá Martini e outros. No Teatro
Paiol, Rua Amaral Gurgel, 164. Dc
3a. a Ga., às 21h; sábados, às 2()h
e 22h; domingos, às 18h e 21h. (14
anos).
GOLDSPELL — Peça dc John Ml-
chel Tabelak, musicada por Ste-
phcn Schwarts, direção de Altair
Lima. Com Antônio Fagundes, Ana
Braga e grande elenco. No Circo
Arco-íris. Rua Rui Barbosa, esqui-
na com Rua Passalaqua, na Bela
Vista. De 3a. a 6a., às 21h. sabá-
dos, às 20 e 23h; domingos, às
18h e 21h.
"SHOW"

BADEN POWELL — Contos e can-
tos, com o violonista e compositor
traçando o esboço de uma história
da música popular brasileira, de
Mário Reis a João Gilberto. Parti-
cípaçâo especial da cantora Sílvia
Maria. Até o dia 25 no TUCA (Tea-
tro da Universidade Católica ¦—
Rua Monte Alegre, 1024). De terça
a domingo, às 21h.
INEZ1TA BARROSO — Números
de folciore. Diariamente, das 20h

às 22h, no Telecoteco (Rua Santo
Antônio, 10/15).
ZIRIGUIDUM OI — Show de sam-
ba com Osvaldo Sargentelli e suas
mulatas. De 3a. a 6a., às 23h30m;
sábados, às 23h30m e lh30m. No
Cafc-Conccrto, no Centro do Par-
que do Ibirapuera. Couvert artis-
tico por pessoa: CrS 50,00.
UMA NOITE COM CHICO ANÍSIO
— Com o humorista acompanhado
pelo conjunto Tempo 7, direção de
Osvaldo Loureiro. No Teatro Aqua-
rius, Rua Rui Barbosa, 266. De 5a.
a sábado, às 21h; domingos, às 20h.
MARIA ALCINA — Texto de Chico
de Assis, produção e direção de So-
lano Ribeiro. No Teatro Rute Es-
eobar. Rua dos Ingleses, 209. De
4a. a domingo, às 21h.
DZI CROQUETTES — Musical lide-
rado por Lennie Dale. No Teatro
;:; da Maio, Rua 13 de Maio, 134.
Às -_as., 5a. e domingos, às 21h
30m: Gas. e sábados, às 22h e 24h.
HUMOR GROSSO E MALDITO
DAS QUEBRADAS DO MUNDAREU'— 

Com Plínio Marcos, também
autor dos textos. Zeca da Casa Ver-
de, Geraldo Filme c Tuniquinho,
direção de Amílio Fontana. No
Teatro de Arte, anexo ao TBC.Rua
Major Diogo, 315. De 3a. a 6a„ às
21h; sábados, às 20h30m e 22h30m;
domingos, ás 21h.

ARTES PLÁSTICAS

XII BIENAL — Cerca de 500 artis-
tas, totalizando 3 200 obras e re-
presentando 49 paises. Dc terça-
feira a domingo, das 14h30ni às
22h, no Pavilhão dc Exposições do
Ibirapuera. Ingressos: CrS 5,00 e
CrS 3,00, às quartas-feiras, gratui-
to. Até o dia 2 dc dezembro. Ao
lado da Bienal, no Museu de Arte
Moderna de São Paulo, há o Pano-
rama da Arte Brasileira Atual, es-
te ano dedicado à pintura, com 71
artistas e 284 telas. Aberto até o
dia 2 dc dezembro.
LASAR SEGALL — Retrospectiva
de todas as fases do pintor, num
total de 51 óleos, cm duas salas 110
Mi/seu Losar Segall (Rua Afonso
Celso, 3G2i e 22 esculturas 110
número 388 da mesma Rua, em Vi-
Ia Mariana. Até o dia 16 de dezem-
bro. Horário comercial.

Gov. Est. GB — Sec. Cult. Desp. Tur. Cons. Fst. Cult.

GRUPO ALDEIA apresenta

MADRE JOANA
DOS ANJOS
UMA CERIMÔNIA DE EXORCISMO

Dir. Vi'ma Dulcetti — Cen. c fig. Joel de Carvalho
De 3a. a 6a.-feira ás 21 heras — Sábs. e doms. às

21,30 horas - Preços-, int. 12,00 - Ests. 8,00

MUSEU DE ARTE MODERNA - Res.: 231-1970

W®M
RECITAL

DO

Benil Santos apresenta

MPB-4
NA FONTE DA SAUDADE

Artistas exclusivos Philips

Participação especial: BOTO e NILSON

TEATRO FONTE DA SAUDADE
Oe 4a. a sábado ài 21,30 hs. - Doms.: 20 hs.

Reservas de 2a. e 6a.: tels. 257-6200 e 256-2990

"E cuidado com as imitações: SEXO
só existem dois." (Millor Fernandes)

0 GENRO QUE ERA NORA
15 MESES DE GARGALHADAS

Com AURIMAR ROCHA
tonloRon.âo Júnior - J. Sports - "A meu lado um especadot ri

que quase quebrou a poltrona".
Aos sábados . domingos, às 16 hs. "O FILHOTE DO ESPANTALHO"

de Chwaldo Waddington.

TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269-A (Leblon)

Tel.: 287-0871 _ Ar refrigerado

15 MESES DE GARGALHADAS

0 GENRO QUE ERA NORA
Coméda de AURIMAR ROCHA

Cen ¦ Flávio Pcrroni (Velha Bahia) - Com Aurimar Rocha, Moniqut

Lafond Otário de Holanda. Vera Goulart e Mede.ros Lm..

Hoie vesp às 16 hs. (preços reduzrdos) e as 21,30 hs.

Estudantes: CrS 8,00
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3 ÚLTIMOS DIAS
para dar passagem ao metrô"AS INCELENÇAS ir

HOJE, AMANHÃ E SÁBADO, ÀS 18,30 HS.
TEATRO DE ARENA - Lgo. da Carioca - Tel.: 222-5435

PREÇOS: 10,00 E 5,00

CCARTE — Camilla Amado — Lenine Tavares apresentam

DARLENE GLORIA
EM

O TRÁGICO FIM DE

MARIA GOIABADA
COMEDIA DE FERNANDO MELLO

Com: CECIL THIRÉ e OSMAR PRADO, KLEBER DRABLE, NORMA
DUMAR c PEDRO PAULO RANGEL. Direção: FERNANDO TORRES -

Cen. e fio'.: JOEL DE CARVALHO
HOJE, VESP. ÀS 17 HS. (preços reduzidos) E ÀS 21,30 HS.

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Telefone: 222-0367

JOPAR LANÇAMENTOS veste os atores de MARIA GOIABADA

,om de louis Vmneiiil - Irarf. de Milloi ferraüs
MCOUE.INf UURINCE OTÁVIO AUGUSTO A10NS0 STUART
SUZT ARRUDA ROGÉRIO FRO.S RENATO PEDROSA

Direção (emindo Torres - Cenários Marcos Flaksman
figurinos Kilmi Miulintio - Inlha sonora John Ntschlinj

TEATRO MAISON DE ERANCE-RESERVAS-25--3456.

Hoio, vesp. às 16 hs. (preços reduzidos) e às 1\ hs.

Gov. Esl. GB — Sec. Cult. Desp. Tur. — Cons. Est. Cult

I II™ ^^ APRESENTA

j| ©rim©

Hoje,

Oü Dennis Wentw. -rn
Trad.: Edgard da Rocha Miranda
Dir,: Jrâo Be.hencour.
Cen.: Arlindo Rodrigues
com: Iracema de Alencar, Mauro Mendonça, Be^tri?
Lyra, Enio Santos, Roberlo Pirilo, Cláudia Martin».
Martim Francisco. Res. _ Inf.: 2J5-5327 o 565-3^36.

21,30 hs. - Preços: 1C.0C — Esluds.: 5,00

-*. .. . _ .. ... ¦. __ „_.,. j.í_3>
a>
S5>
a>
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Hugo tle Freitas trouxe oe Patis
/^y^\—>. a estrelissimi

Wlõf/ãM
no show'""'suspense

"POR VIU DflS DÚVIDAS"
ou (POR DÚVIDA DAS VIAS)

;om Ruy Cavalcanti e Luis Pimentel
Textos de Max Nunes e Haroldo Barbosa
Ccris: Arlindo Rodrigues - Figs, Viriato
e Afonso Guedes - Coreog. Luis Bonnini
Arranjos: Maestro Guio ds Moraes
Direção tle Agildo Ribeiro
Teatro Princrs-i Isabel - Tel.: 236-3.?< <*_

HOJE, ÁS 16 E 21,30 HS. - LI3ERADO FELA CENSUSA

Dcoois do .ucesr? de "Elas Querem é Poder'
Cl RI 10 RIBEIRO PRODUÇÕES apresenta a oslrelíssima

FAB ET E no snow SuperOuen.e

AS BONECAS TAMBÉM *
dr- Ivan Cardoso - com as atrações: Suzv Wong, Camille, Marlene, CIÍU-
dia Scné. e P-ò <t - Part. esp.: Coreógrafo Alex Mattos. - Revelação:
Serciic Nascimento (Léa linrixal - Ater Convidado: Maurício loyola -

Convidados especiais: Vanessa Nei', Carlos Aguilcr» e BrlQltte Búzios. -

Coniunto Tema Tri: - HOJE, AS 21.30 HORAS TEATRO MIGUEl IEMOS
Reserva.: 236 6.43

em

NFLSON MOTA apresenta

MARÍLIA PERA
APARECEU A
MARGARIDA

Do ROBERTO ATHAYDE
Co.ti Ivan Pontes - Cenários de Bina Fonyat

Direção dc ADERBAl JÚNIOR

TEATRO IPANEMA
PRUDENTE DE MORAES, 824 INFORMAÇÕES- 247-9794

4a., 5a. e 6a., às 21 horas. Sáb., às 20 e 22,30 horas.
Dom., ás i8 e 20,30 hs.
LIBERADO PELA CENSURA

\J?f/

Gov. est. GB - Sec. Cult. Desp. Tur. Cons. Est Cult. 4 ÚLTIMOS
DIAS

EVA De Mc até

EFE ITOS DOS RAIOS GAMA Aom"""'
NAS MARGARIDAS DO- CAMPO

TEATRO SENAC - R. Pompeu loureiro, -15

Reservas: 256-26.10 - 256-2746 - 256-26*. I
So -J.é don»íngo: Em Vitória, dia:, 23 24 e 25

Reservem os Ingressos c/ antecedência. Hoje, às 16 e 21,30 hs.

10,00

AH! AH! AH! a pedidos! devido ao grande sucesso!!

Porque mamãe pediu!!!

kI^^^^w^yS^êb^^Sks^^S^LpI ¦mT****! *-! FJB " Ul*i l.*%i\ -^

VOLTOU EM TEMPORADA POPULARÍSSIMA
PREÇOS A PARTIR TEATRO 

CASA GRANDE

Av. Afranio de Melo Franco.

290 - 227-6475

HOJE, AS 17 E 21,30 HS
5,00

8
Lysarte Diversões convoca você para julgarWM

CONDENADO POR CORROMPER A JUVENTUDE
DESAFIAR OS DEUSES, LUTAR PELA DEMOCRACIA

de Henrique Lovell — Trad. A. Martinez
4 ANOS DE SUCESSO EM BARCELONA

LUIZ LINHARES
Ang-lilo Mollo - Paulo Carvalho — Rui Rezende -

Jorg» Cândido - Miguel Carrano - Paulo Ramos — Irapu.n
lopez - Franklin Mollo - Armando Luiz Pahl. Direção:
Paulo Nolasío - Cenografia: P-dro Louzada - Figurinos:
Betly Coimbra. Teatro Copacabana. Res. c Inf.i 257-0881 e

257-1818. Estréia sábado, às 20 c 22 horas

t-.Ci, CQMÉDIA DE ODUVAIOO VIANNA FILHO
'-'-Colaboração Oi .armando tóSTA :

> DIREÇÃO DE JOS- RENATO

ALB3RO
DESBUM....

GRAC1NDO JÚNIOR - FRANCISCO MILANI
BERTA LORAN - REGINA VIANNA

NEILA TAVARES - ARTHUR COSTA FILHO
JOSÉ MARIA MONTEIRO - CIDINHA ÍUZ

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - ANDRÉ VILLON
"O Alegro Desbum, sem nenhuma dúviaa, daria muita alegria a
Martins Pena. O teatro cie costumes brasileiros acrescenta no seu
acervo uma obra de esfuziante talento." Aldomar Conrado

Hoje, às 21 horas
TEATRO GINÁSTICO - Reservas: 221-4484 e 242-4090

JOPAR LANÇAMENTOS, Veste os Atores de Alegro Doshum

TEATRO SANTA ROSA - Tel.: 247-8641
ANA MARIA SAGRES apresenta

AMÃNDIO - ROBERTO RONEY - REGINA CÉLIA
EM

IPANEMISSÍSSIMA
de J. Ruy c Meira Guimarães

Figurinos: André Luiz — Músicas: Ivan Paulo, Tom e Vinícius
com: Fernando José, Arnaldo Peduto

Participação especial: SUZANA VIEIRA
Hoie, às 17 e 21,30 hs. — O elenco usa perucas Fiszpan

rilüiiicu Xiisboa up.c~.enlu

XnP^iWw Eivar
^*ffi&tP*^ 'ti

direção
musical

Zc Iwüri.*.

ESTREIA AMANHÃ, ÀS 21 HORAS
TEATRO TEREZA RACHEL

Rua Siqueira Campos, 143 — fceservas: 235-1113
PREÇO: 25,00 - E5TUDS: 15,00

TEATRO DA GALERIA - R. SENADOR VERGUEIRO, 93
Telefones: 225-9185 225-8846

B E L E L E U HOJE,
SESSÃO EX1RA

ÀS 17 HS.
EXISTE MESMO

de Ramon Pallut
PARA CRIANÇAS DE ATÉ 80 ANOS

MYRIAM PÉRSIA e grande elenco
Músicas- AYLTON ESCOBAR

Direção: NELSON LUNA e CIRO NEGREIROS
SABS. 17 HS. E DOMS. ÀS 16 HS.

DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS EBAU

¦ BOATES & RESTAURANTES i
"

•<at.n*smnKH-***HnaBKt.r.«HKBHnmBHBB«.BBBHBBBBBB

ta -4fl&i^B^_i^^^K^^n^ffi^^^^ni^B___^____________H1. w%mt
WâMêm o bar mais sofisticado

da america latina
AV. RIO BRANCO, 277 • subsolo • Tel. 232-7829

Aberto diariamente para almoço
Sábados, feijoad» sexy c/ show de gogo-girls.

?fcx==___s___ç.

) NO SHOW -fi

^ôw_t_es_

IVON CURI APRESENTANDO
lady hilda;^"^S0,.^™

SAMBA. HUMOR
E MULHERESiSante Mil Gargalhadas! Muilo Samba! Muita Mulata1

Oe 3a. a Domingo. Dir.: Ernani Filho
RUA CONSUME RAMOS. 140 - CO. ACABAMA

TttS.: _3;.5368 ¦ ,66-1671

ENI IM... A PRIMEIRA CASA

TOTALMENTE BRASILEIRA
PRATOS TÍPICOS REGIONAIS A

SUA ESPERA:
'Vatapá "Bobó 'Muqueca e muitos
outros sem talar nos docinhos o os

cantores negros de sinhát
FUNCIONANDO DE 3.- A DOMINGO
RUA CONSTANTE RAMOS, 140 - COPACABANA

TELS.: 237-5368 e 256-1871 14-_g_*TTT'*vT,**a^T-t--r»>ryv-v-^

Sinhá

NO TÉRREO: CHURRASCARIA ABRINDO PARA ALMOÇO _ JANTAR
No 1.° andar, com entrada independente: Rest_ur,mte de Cozinha
Internacional, Música ao Vivo e Ar Refrigerado, Abrindo a partir

das 20 hs.
Av. Afranio de Melo Franco, 296 - Reservas: 247-7877

JOSÉ BRAGA apresenta no

NIGHT Am DAY
HOTEL SERRADOR

O Super.how de CARLOS MACHADO

Minister,e Canecãbiápresentárri,'; '¦'<

ROBERTO CARÍOS
ALÉM DA 7v

panecão 
'7í-*V-'*íf 

\ ._
A«: Vencesl<^.Bra.*;*t2ls7;240r71IE|8íe^

4a. e 5a..feir.i às 22,301
hs. óas. e sábs. às 23,301
hs. Doms. às 18 hs. Per-I
mitido en.ri.dii de crian-]
ças a partir de 5 anos I

LUIZ vi SÈ^EI^f^IliBElRO */*
HOtJE  -As?-4.6.8-10hs. (.iC-5_.-r.i0-.MR

PKACAtAIM UtAA .

QUATRO JOVENS A PROCURA DO AMOR...
E UM CASAL SEDENTO DE NOVAS EMOÇÕES

toúiTirno IhtassJ
•- ¦¦----¦-¦I---IIIII  irnuiiiwi-n-T—t ^

E 100 ARTISTAS. De 2.° a 5." às 23,30 hs.
6,c e Sabs. - 2 shows: às 20,30 e 0,30 hs.

Reservas: 242-7119 e 232-4220

Comemorando o seu 1." aniversário, a

CARIA TEM TUDO
apresenta super-show internacional,

com o famoso'conjunto
dos EE.UU.

HE PLATTERS
criadores do sucesso ONLY YOU

e muitos outros.
HOJE, DIA 15, ÀS 22 HORAS

Sem couvert artístico

PREÇO DO JANTAR COMPLETO POR PESSOA: 50,00

Reservas: Churrascaria Tem Tudo
- Rua Padre Manso, 180, Madu-
reira. Tel. 390-Ó054; e Turismo
Lândia - R. Francisco Serrador,

90 s/ 1902. Tel. 252-9439.
C0M'SK0L A GENTE SE ENTENDE

HOTEL NACI0NAL-RI0 APRESENTA
seu f-ihuloso show de carnaval <• <-

CHURRÂS

*!--V- 1. y»->J íMJmJÈ$Sf9 • *
ok Elinna Pittman, Pery Ribeiro.
ViíV Tr

7 Mí m
I il
Bi _i__H_^_8__m8

Jantar a
2a. ses

I fflfl colorido . luigi picchi iMMiai

MICHAEL SARRAZIN • -WAUERPíOGEQN- -'JP^ÇIECl
/' CUIDADO' I JogTS •)¦¦ I S ocaoo"

_-?_5______&. _ ¦' _^ VOCÊ POtlER» SEII B V. • :o „c| [ -i-«mi

mmi \ 75^ <f0 Mü LEVE"
{ ^^^7 ^ UmUJAilsti - .MAiaití*.

Iill |p I _íCü--1:íC'V:k;0:;;| |hok.a.'k.[o:-í::,o-í_:50'9:í.o uoiíasIHO Jtinili «ifflfflln
_LUaW_arrl-lU^__I l_-_-_«t'tf___S___X__ __JJJ_UUUJtóJ_J* fON_..<.s:;s* ^Forit-ss-n-sj* . vZZii 4_.lli_ ¦

If.rfr^tí, , 
"\ WALT 

DISNEY

í sttSÊÊSÈK Ifâl HJclcMAH * MO-..? * UNCHfSUR * flTHK¦^¦gs*^g\i^.*'g_nT?/ZM^a 
7;7"7'"';°7_.

•<#'~*' MfLHOR TrTTF 2^5"™'9¦*"»&- |

fli/SÍ' CRITICA 

Of ,_77~~_ '¦¦ •"¦¦•¦'-¦¦'
J^St A. VOKK ———————————————
'¦:. MaxvúnSydow
.. «pg m Liv Ullmann

^'t^íÍ___í'^'- '"::;'''"'¦''' W¥^\ _¦"?_'..--.--.¦-¦ •- .,..,
Mmiif^liimi iiij__^-___.____ tirr-iiii^ri ____¦¦

rio de Ouro, Altamiro Carrilho, _.v
. Raul de Barros . %ZfQ. ,

V, Ud- r \»_li-r, m S-mbuanu, tiiil-riais. niulitu c piiinl-l!' 
ir <*.irr.>»:r-ft* -Ir F«f»mlo AiccJo • Kn-inn.1» Je Adindo RoJfiji"* <B * "

¦y' Direção de Maurício Sherman >»o.* »

SEM COUVERT consumarão mInimac«7o,oo
Reservas , nnn ~~

HOTEL NACIONAL-RIO tel. 399-0100
Hotel Excelsior tel. 257-1950

partir das 20 horas, com 1." show, às 21,30 horas

s5o a partir das 23,30 horas, com show - 0.30 m

nTFn hoje ^¦^¦^íM¥fl\
id^&P 4* SEMANA ^^^

lonr 236

HOME:
CHACAL

ASSASSINO-^
AWO: / IM aAror ne jackh l
OE CAULE EDWARD FOX_<>chacai.
.MWW :gr\ IRIDWCK ISiO

JOIIN 
'™! ?"•"¦""'¦•"¦'"HIIBtlH •*",("°*,*ÍIK«[Mll|l|_

VVOQtr ''"' , !¦ ROIBIOO *.TE 18 ANOS nOStCOU»-

Cl ROSEMARY, DAUILA, BARONESA VON HANTELAAAN, MARROM
DO SALGUEIRO, OS SAMBISTAS DO ASFALTO, Ob BATUQUEIROS,
GRUPO MUCUIÚ NUZAMBI E A SELEÇÃO BRASILEIRA DE MULATAS.

RESERVAS: 22V-35B9 - 227-2060 _ 227-6686
Do demingo a 6a.-fcira à meÍa*noÍte
Sábados, dois showa: às 23 e 1 Hor«

Fomó' 
'&*> Fc>-<g-sio

RESTAURANTE-BAR
com ZÉ MARIA

PIANO E ÓRGÃO
ABERTO PARA ALMOÇO E JANTAR

RUA SOUZA LIMA, 48 - COPACABANA TEL. 287-4212
E-t_don„m-nto locll n» Av. Atlantic» _ tia pròprl» Souza Llm«

j^r1

3a: e 5as., às 24 horas. 6as. c sábados a 1 hora, ^teÉ^S^Bg^pflftW^1^WfiTtWt|flIT^ITl'!-^-^^^

-—-,--¦;.¦;.¦ Rua Anibal de Mendonça, 36 - Ipanema - Ros.: 287-0105 W"«»i'ffill«inni lUiMUMtiiU

l,'7"ÍB

_J Jl/jc» a_^.1^_m_jMmmMmm^m^^mÊmmmmmmmmmnmmw\\'fiim WÊÊlÊtmmmgggggBtÊUÊÊÊiÊÊÜIÊÊÊÊÊ

BÊ1 °.VS° K# DENEWE/MASTROIANMlIligjfa Sí,,-)0r gjiHUHi in: amou! I jMlj^U-jy
DlSC,lJ!/ ""^v r S~\A<L T9ÊÊÊÈ I HORÁRIO: I

222-2316, 1 m \ ( A í ^^^B 2-4*6-8 E
fará 1 I VJ^, I- W\Í 10 HORAS

uma assinatura I à \f*<çj[jl ^f^^í >%UÊWUlF1

JORNAL 1* ¦'tirlf cAwcnm 7* mhcíuo ^^^^WM BtâSBSSSÊfiíBM
1 .-• '-íWu DINCIM MfSTBOIAMm ^^*^K» *tâà KW-KWTlTlfl

. _... 1 ¦ . '''¦'&$& UMfnwoi MAHCOFIMM if-jÉte 
'\t^à 

SS__^__al_!__Í-____3_B
RDACM | -•;.!:i--3tep**' ..«.•_«!,.-.M.i.-«*n*s-** tw»"""-*" VíW^WM mUmnmàmtimU^MJtL H ,4-..*7^\^__r. JF,N.ctAUDE**a;S«í,EMAH_nrt(«uti *sf /">•&* - *
tt I %mR ~^T^i ;;í",;~'I,1»;|;'- PROIBIDO ATE 18 ANOS

informação

mÊÊÊÊÊtmmmmmmmmmmm —¦ ¦¦ mtmmmmãmmmmmtm

[iseiiiií
ANOS

S. BERNARDO
CINEMA__IJ | 1° anos

Claudetle Colbert Gary Cooper
A OITAVA ESPOSA
DO BARBA AZU1

is J-4t45-6i30-0:LS-lOhs.

UMA HISTORIA DK AMOU
AGITADA PULA AMBIÇÃO
E PELA VIOLÊNCIA!

STUDIO PAISSANDU I "
 ANOS

ANTES QUE 0 DIVORCIO CHEGUE

BRUIMI TIJUCA jLIV'
OS IRMÃOS MARX .„

0 DIABO A OUATRO
is ;-..<o-s .0-7-» <o-to ;o
STUDIO TIJUCA J "

ANOS

SONHOS DE UM SEDUTOR
IMPRÓPRIO HE' II flHOS

ACOMP. COMPLEMEHIO HACIOHRL

TECMNICOLOR* PANAVlSlON*

CÕUJMBJ^PICTURE5 apreseiõã_

POÇO DE
òKLAtiOMMMDE

astrelando

GEORGE C.SCOTT
FAYEDUNAWAY

JOHN MILLS
JACK PALANCE

Baseado no livro
OKLAHOMA CRUDE 

'

ESCRITO POR MARC NORmAN ,-.„„,_,
MÚSICA DF. HENRY MANCINI*LETRA DF- HAL DAVID
PRODUZIDO E DIRIGIDO POR STANLEY KR AMER
"SEND A LITTLE LOVE MY WAY"
CANTADA POR ANNE MURRAY

ho«je|
HORA t*IO Kl

2,30-5^X30^10^1
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-PEANÜTS
Charle!, AA. Schuli

«ll.-Jt/UM-rlKi^t

J>L
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^^^¦-^N

f /tíll/, 4^N

Y ym
~ ¦-'¦— I *-—

SMt (DETESTO \ $&\\í,DORMIR NO N|. ^J- V «
NHO DE HtíspeOES/ W

Vt^WPCDSTOCKV^s;^ . \Y

ÍWÍi?_2- f\

A CjrL'y-" Johnny Harl

/ALÓ .' E OO 5EBVICO T PERFEITAMCI-VTE, EM 
"%. 

(sÉm^l^iiE~\

l,f 1r^yf^ \ í s^

^J "•'"•'';" 11,.» _____  
11 l___zi _ _t

K/D FAROFA
AGORA, PCSSOAL, PARA co/vieçAR:
NOSSO ESTUDO PO COWBoy OU
GSWUS SOS MOMO. FALEMOS OS
SUAS PRINCIPAIS CARACTSRfsriCAS
primeira: O CHAPÉUí

f^

Tom K. Ryan

I / ocjfíL a cara créuís- \ iJ /""" \
/ T/Cfí MAIS. IMPORTAMT£ /é Pasr/SO \

, / A oo cHAPeu oe cowboyTj (_tir^iEmtss\
\; _^y ( pa G6Nre cav--—— 7ãZ£~.—\J ~~i *"~SaWfccr:—if •* ,.„;^„ Vsggu/r cscac I

teT^èn-»^ AÜRnàúB^ r^^w*L&ãkà
O MAGO DE 1D

M°-37*-/

•piCaBÍDA
Hcwwaor I

De
(iSTtÇ/VJHoS

.. .

r
GRü/\)Ch '

ffpgDi&mf
H ce-

11 ífíU

•CE -*t^

BMM«mMPI*IWMMawm«MHI^^

?ODÍArA
A8Ai)Cf\& A
TfíjeVííTAoP\ ew/SAOfl /¦

7^ r**^ MEQUINHO

Eram Pdrkcr e Jclinny Harl

..BA INSISTE
QUE TOU

RCANDO SUROO.
^-v*

á*SP "*

-^>/-*'í.

/ TALVEZ N
/ VOCÊ PRECISE \

ILISAR UM I
l APARELHO /

DESSES. / „-=>

/**•*¦ Zj L X

CRUZADAS
CARLOS DA SILVA

il 2] 31 41 51 6F 7[ 8 9 TC
-^
___ 1^ _ T 3i

SIS—n—HU iaí~T6 n

_TT ——

(0-3-

VOCÊ TA^ COM A

C6/ca fundida/
íf^N-r--. 

-
J 41.° CAMPEONATO SOVIÉTICO

HORIZONTAIS
_ ave da África ocidental; quitungambela;

II — lembrança com que obseqtiiava o.s ami-
gos aquele que á sua custa mandava ceie-
brar jogos públicos; 12 — pancada no alto
da cabeça; Vi — que tem uma só mão; ma-
neta: 14 — designação coletiva dos doutores
muçulmanos cle teologia e da lei canõnlca;
16 —- interjeição que serve pura saudar: 17
—- aquele que rifa: 10 -- risca: raia: 21
sumidouros; 22 — cada uma da.s duas pessoas
que dançam: 23 -- catedrais: 24 — massa
compacta: 2ij — cerimônia religiosa que se
celebra todos os dias, durante um ano: 27 -
deus anão>G popular dos antigos egípcios, pre-
sidia ao casamento; 28 — diz-se dos parasltos
que vivem na raiz das plantas; 31 — nome
ciado a uma teoria para a Interpretação das
anomalias da gravidade (pi.).
VERTICAIS

1 — árvore frutífera gutiferácea; 2 — azares;
infelicidades; 3 — o leme. quando carregado
para barlavento; 4 — denegrir com fumo; es-
curecer: 5 - macaquices; trejeitos: 6 nome
próprio masculino; 7 -- sustos, sentimentos
de reverencia ou respeito; K - substancia
orgânica formada pela combinação cle carbo-
no, hidrogênio e oxigênio: 9 — trovejar; Mi
— elemento de composição que exprime a
idéia dc ;io interior; 15 - ídesus.) embrave-
cido; fora de si; 18 — necessidade freqüente
e imperiosa de étomar alimentos; 20 abor-
recidas; enfadonhas: 24 — lacuna numa es-
critura: calva parcial; 26 — emblema da rea-
leza em França; 27 — trabalhador Incansá-
vel: 2íl — símbolo do cálcio; 30 — símbolo
químico do césio, iLéxicos: Melhoramentos.
Morais c Casanovas).

SOIUCOES DO NUMERO ANTERIOR

HORITOUIAIS -- ipês; palha; iaxliragos; or,ini; aroma;
lar, pi; vor; agarrar; bonotnia; ius; la- agi; as-ífJo;
ator; piro^ennse; ualua; anr-i . VERTICAIS — isola;
pdra-rjeusia; exara; sim; oraiana; fiar; laov; honio-''
gose; é^ar, prologa; rb; ro; ma tom; a ires; japu; sari;
dou; ans-

CORRESPONDÊNCIA

W. O. SIQUEIRA - Peço ver o corn «« meio Diria-me
ílqumi cotia -depois. Qualquer dia vou aparecr Um
abraço

UM IEITOP — Jardim Botânico — O confradç inçorruu «m
Ires arros na sua carta Quando voltar a ««scrpvçr

identifique*-», por gentileza.
MEDRO P. GUARACI - B«lo Horizonte - "Prefiro o* rJo

tipo funde a r.uía. Par* contentar a todos è sô
voltar à antina fase drsta coluna, oncl** havia dois
tipo*-, s«ndo um para os intermediários. Ainda sou
dos qur- ar Ham um poucn fáceis os ptoblrmas publi*
cados (modéstia . .). Pata mim, s* é fácil, larqo
pr* lá "

Cerrc;pond»:nc!*s, colaborações e remeti-í de livres '3 rev'V^\...

HORÓSCOPO
STARRY

Siono solar vigente; Escorpião. Planeta rpgente: Plutao.

(23 de outubro a 21 de novembro). Elemento: Água — fixo — Nega*
Conforme cálculo-i baseados nas tivo
EfeméridRi, de Rafael, o Sol per- Parte do cotpo: Aparelho gen ital.
rorr& nesle período o signo de Metal: Plutônio.
Escorpião. Entrará em -Sagitário no Cores: Preto e vermelho.
dia 22 cle novembro. Lua nova: 2-J de novembro.

.HORÓSCOPO PARA HOJE,

QUINTA-FEIRA, 15 OE NOVEMBRO DE 1973

ÁRIES

V
(21 ds m>r-,o*a
1» dt abril)

Ambiente doméstico instável. Dis-
cussões não darão resultados prâ-
ticos. Tenha calma.

LIBRA

(23 de istembro S
21 de outubro)

TOURO

V (30 dt abril «.
20 di rniio)

Situação familiar estável. Evite de1*

pesas desnecessárias. Siga a sua
intuição.

ESCORPIÃO

m (23 de outubro *
21 da novumbro)

Dia incerto para os interesses pes-
f.oai-> Dedique-se à rotina.

Doas oportunidades de melhoria
nas finanças. Assuntos domésticos

poderão causar interferência.

GÊMEOS.

(21 dc maio a
20 da iunho)

SAGITÁRIO

(72 de novembro *
£1 ds dexcmbroj

Evilc despesas, excessivas. ' Refreie \ Haverá f->lta de sinceridade en
vu entusiasmo. Procure traba-
lhar só.

CÂNCER

suas amizades. Os parentes sorão
negativos.

CAPRICÓRNIO

\VJT^\ O' dt ¦unho ^*^kr m d» derembro t
N^V ' It dt iulho) "*•* ^» 1» de i.neiro)

A aliviclide social poderá ser frus- ] Procure descobrir rcursos ocultos,
trad-,. Impróprio para o amor. ¦ Adie decisões. Intensifique sua

LEÃO

a
AQUÁRIO

(71 d» Iulho «
22 d« 4Q9!lo)

(20 d* ian-afo •
18 de fevcr-eirol

Prostiqa com seus planos. Man te-
nha-se firme. Sua imaginarão lhe
reré útil no trabalho.

VIRGEM

Propício p*jra esludot ou ativida-
des religiosas. Possível oposição
dos mais velhos.

PEIXES

(23 dt açoito «
22 dt HUmbio)

/!? d-s "fnvrfifo •
20 di ii•¦-•,->/

Piocure obter informações sigilo- Dê atenção aos detalhes do ieu
sas, Bom para assuntos de família. trabalho. Problemas ás saüdc oca-

¦sionatão despesas.

"põraiTua oas Katmciras# oT, tp, • — botatcao ZC-02.

KORCHNOI X GELLER
L.P4BD P:4CR 2.P4R B2C 3.P4D
P3D 4.C3BD C3BR 5.C3B 0-0
6.B2R P4R 7.0-0 G3B 8.P5D
C2R <).b;íd

Uma das variantes mais po-
pulares da Defesa india do Rei.
As alternativas principais ao
lance do texto são 9.CIR ou 9.
C2D, para seguir com C3D ou
C3C e preparar uma ruptura
em 5BD. geralmente precedida
cio lance P4CD.

9...C4T!?

A teoria indica 9...CIR.

10.P3CR P4BR ll.PXP CXPB
1!>.C4R

A. tentativa de ganhar peça
com 12.P4CR não daria certo,
pois seguiria 12...C5D 13.PXC
CXB 14.DXC B5C, etc.

12...C3B L3.B5C
vSe 13.B3D CXC 14.BXC C5D,

com bom jogo para as negras.
13...P3TR

Sc 13...DIR seguiria igual-
mente 14.BXC e 15.B3D.
11.BXC BXB 15.B3D B2C Kí.
R2C

Preparando a passagem da
torre para a coluna TR.

1G...P3C

Se 16...B2D seguiria 17.P5B,
que as negras impedem com o
lance do texto.

17.P4TR B2D 18.T1T D2R li).
P5T P4CR 20.B2B

Cedendo a casa 3D para a
dama.

ESTUDO N.° 241

IéIé m
Ww. x VMM '/M/A t—' %^% s

i wm ?%% WM WÊ.* Ü\ ¦¦^K^^/'W^^'

Wffib '-'^í WM Wfit'Wm &Nk wm W/Á¦ WSá WJ& m^^ Jm,wm a mm, ^m wm i

W& k Wê- HP k W:''}

As brancas joçjam e çi.inhíttn

ESTUDO N.° 1'7
^**-:m\m II*— niu i ¦!¦¦! ' li I I ' "I- """T "•""" '^wt-nmru^vji-^raíMMWtm

^ mm wm » ww> ^ wsmámm wâ Wi¦zLfí' 'tiz/-: wyyy//>. 2£L Z

wmi mm WM W$m M m ¦mm±wm mm wm¦ '* W w w

w/m vMm wcm O vaS '

w/m w/m^ <mt, pmm :Qfí o J
As brancos jogam o ganham

SOLUÇÕES DOS ESTUDOS ANTERIORES
ESTUDO N.° 239

I C4B PJLL.2X4Ç-:—lrz^-ir-cüts-r~k~'r
TsTUDO N.° 240

CXD 5 C6C-

C7B DXD 2 P7B+ R2C 3 C6R-»- TXC 4 P8B(D)-f-4-

20...T2B 21.D3D P5C!? 22.C2T
C5D 23.B1D TD1BR 24.BXP

Se 24 CXPC? T6B! ganhan-
do as negras.

21...BXB 2Õ.CXB T6B 26.D2D
D2B 27.T4T?

Melhor seria 27.TD1R.
27...R2T 28.T1BR P4CD 29.P3C
PXP 30.PXP T6T 3 1 . C 2 T
D2D 32.C3BD DIB 3 3 . C 5 C
T(iD 34.CXC TXD 35.CXD TXC
36.P4T T7T 37.C3B TXPTD 38.
TI CD T2B 39.T4R T7T 40.T7C
BIB 41.P5B PXP 42.TXPR P5B
43.T6R! T2C 44.C5R P6B 45.
T6BD B3D 46.C4C TXC 17.TXB
T2C 48.T6BD T2B lf).T(7)XPB
TXP 5Q.R3T TXT 51.TXT R1C
52.TXP T4B 53.T8B R2B 54.
T7B R1B EMPATE.

MOVIMENTO
Classificação final do

Campeonato Brasileiro
Feminino de 1973:
10 20 Norma Snitkowsky
(GB) e Ivone Moisés (PS),
H pontos; 30 40 Noemi
de Oliveira (GB) e Regina
Fontanelli (PR), 7:
50 Sueli Moisés (SP), 6.5;
60 Deise Vasques (SP), 6;
70 Sônia Paredes (GB), 5;
S° i 90 Maria Cristina (MG)
e Valdeie. Leal (SP), 4;
100 O filia Gr oh mann (SP),
3.5; lio 120 Hermine
Benesch (RJ) c Teresa
Romanowsky (PR) 2.5.
O desempate do primeiro
lugar .será realizado dc 15
a IS deste mês na AABB.
aqui na Guanabara.

Do torneio internacional
de Petrópolis, que será
disputado em abril do próximo
ano, participarão os seguintes
enxadristas: Bronstein
e Vasiukov (URSS), Panno,
Najdorf e Sanguinetti
iArgentina), Ljubojevic

r* Ostojic (Iugoslávia),
Hort e SajLar
(Tcheco-Eslováquia),
Benko (EUA),
Macskasey (Ca nada).
Além destes, concorrerão
mais dois enxadristas
brasileiros que serão
selecionados através da
Copa Fluminense, 73,
a ser realizada de 29
cle novembro a 2 de dezembro
cm Volta Redonda.

O Tijuca, o Monte Libano
e a Hebraica continuam,
liderando, o Campeonato
Interclubes da Guanabra.
Contudo, esta situação
poderá mudar nas
próximas rodada*.
A Associação Atlética
Banco do Brasil, por
exemplo, com suas duas
últimas vitórias sobre
a Petrobrás (2.5 x 1.5)
e sobre o Flamengo (4 x. 0),
ameaça seriamente.
Um outro aspecto que
favorece a AABB:
até o final do torneio
e.íg iniderá fazer vontos
em toda* us rodadas,
enquanto isso não acontece
com outros clubes.



O 15 DE
NOVEMBRO

NA
IMPRENSA

ILUSTRADA
ÁLVARO COTRIM (ALVARUS)

•=.r>r»_ I* fll. ..', j.níi-, 1? Jt F*.?.n:U Jl MSft

¦ 
\

\ ÍBrtIS1*

*hà%mã

^¦'l.f.:.—^ur,,_: ¦.¦*.-,"::-¦_-._"Ta, ...' sr** "' 
*" '"''-. -..—: -- '' !___5^

v/p£?p£;ym>
! */' ^jyáLSt <u__>

rP**èi#

idtiittnk-i prtüt* t

Proclamaçào da Republica no Brazil

/ ^y.**yZmyk. _*¦

-. ,.-¦•¦ -v'-.í'*^v".í*v;'x_

^ ,•&¦ ^^è^.mj^íy
. .^¦¦^^y:^i&;.'1ê*&-

GLORU Á MTRIA! HONRA AOS HEROJ- DO DIA 15 DE NOVEJ-KO DE «SBa.. I

HOMtNAC.lt í* "BIVISTA IU.USI.A_A-> j

i4-•;/;. ¦¦>:-"- yr;jm-'^J-m:^
,.*> y -¦ -;¦'_.>* '•¦5>Ç_í__*í 

j
•*»<_U...I.UM. C\ fVtFU_.CH.). 1-3.ti,*'. BI\f-Íl.UW* !'..¦¦

&i_:w:K.^'._Íj_____5u_i*iJii)ii«í.i.t

Acompanhando o suceder das crises políticas, os humoristas
da época pareciam, antever o desmoronamento do regime

No final de uma de suas Cartas
do Rio para o Diário Popular, de
São Paulo, datada precisamente de
18 de novembro de 1889, Aristides
Lobo escreveu uma frase que ficou
famosa: "O 

povo assistia àquilo
beslializado, atônito, surpreso, sem
saber o que significava". Mas para
cs ilustradores das principais publi-
cações humorísticas da época —
Mequetrefe, Revista Ilustrada e Vi-
da Fluminense — a Proclamacão da
República já era um fato esperado,
porque de há muito vinham acom-
panhando e relatando graficamen-
te o suceder de crises, sobretudo as
militares, numa 'antevisão do des-
moronamenro do regime.

No Mequetrefe de 17 de no-
vembro, em página dupla, numa
composição que acreditamos de au-
toria do desenhista português Vale
(Antônio Alves Vale de Sousa Pin-
to), aparecem as figuras de Deodo-
ro, Benjamim Constant, Campos Sa-
les, Rui, Quintino, Aristides Lobo,
Wandenkolk, Lopes Trovão e, a em-
punhar estranha bandeira desfral-
dada, José do Patrocínio. Pairando
sobre eles, a figura tutelar da Re-
pública com o barrete frigio.

O que logo nos chama a aten-
ção em 1al desenho é, justamente,
a referida bandeira, que foi real-
mente usada na primeira hora, na
orecipitação dos acontecimentos, e
que durante quatro dias permane-
ceria ostensivamente na fachada do
jornal Cidade do Rio e também na
da Câmara Municipal. No Alagoas,
que levou para o exílio a família
imperial, ela fora hasteada no topo
do mastro principal, podendo aind3
hoje ser vista no Museu Naval do
Rio de Janeiro.

Não lendo sido usadas pelas
Forças Armadas, Miguel Lemos a re-
pudiaria, denominando-a de "cópia

servil da República norte-america-
na". Conhecida como bandeira do
Clube Republicano Lopes Trovão,
cu mesmo bandeira provisória da
República, é ela formada de 13 lis-
tias horizontais, sendo sete verdes
e seis amarelas, tendo ao canto,
em campo azul, as 21 estrelas cor-
respondentes aos Estados.

Na famosíssima Revista Ilustra-
da, fundada por Ângelo Agostini —
a época não mais à frente da publi-
cação, pois no ano anterior segui-
ra para a Europa onde permanece-
ria por dilatados sete anos — seu
substituto e discípulo, Pereira Neto,
muito antes do dia 15, isto é, nas
comemorações do 7 de setembro
de 1889, já mostrava numa delicio-
sa charge quanto era errada a po-
lítica do Gabinete Ouro Preto, dan-
do ostensivamente mão forte a
uma gaiata corporação pseudomili-
tar, jocosa e desdenhosamenie ape-
lidada pelo povo de a briosa, em
detrimento das forcas regulares do
Exército, cujos corpos de linha iam
sendo sub-repticiamenfe deslocados
da Capital.

Guarda Nacional era o nome
dessa curiosa corporação, e não

eram menos curiosos cs seus qua-
dros de comando, pois seus mavór-
ticos comandantes notabilizavam-se
especialmente pelo ridículo de suas
fardas cheias de penduricalhos de
latão e arrevesados galões a lhes
cobrirem a manga, do punho ao co-
tovelo. Ostentavam ainda uns cha-
péus que eram um misto de capa-
cete do Exército prussiano e aque-
les usados pelos antigos soldados
do Corpo de Bombeiros, tendo eo
alto um penacho em forma de cha-
fariz.

Tão heterogêneo grupo era ar-
regimentado nas mais variadas pro-
fissões, sobretudo entre honrados
comerciantes de nossa praça; os
postos da hierarquia eram adquiri-
dos a vontade do cidadão e de açor-
do com suas posses. Seus quartéis
eram de certo modo domésticos, lo-
calizados nos fundos de longínquas
chácaras suburbanas, tendo havido
mesmo um desses corpos de cava-
laria sediado num terceiro andar da
Rua do Ouvidor, conforme o pito-
resco relato do historiador Américo
Jaccbina Lacombe.

A amenizar o ridículo de tão
burlesca corporação, teve ela o me-
rito de ter contado em seu seio com
o coronel Ernesto Sena, famoso re-
d3tor das Várias, do Jornal do Co-
mércio, que se notabilizaria, sobre-
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tudo, por uma sensacional e veraz
reportagem sobre a queda do re-

gime.
Ao folhearmos o número 5ó9

da Revista Ilustrada, de 16 de no-
vembro, fica-nos a impressão de
que as pedras litográficas já esta-
riam precavida-mente desenhadas, à
espera cio acontecimento iminente.
Para reforço de tal presunção, leia-
se o artiguete A República, aqui re-
produzido.

Admirável, o desenho de Perei-
ra Neto denominado Glória à Pá-
tria! Honra aos Heróis do dia 15 da
novembro de 1889, no qual se vé
o ex-todo poderoso Presidente do
Conselho, genuflexo sobre sua pas-
ta, entregando à República Brasi-
leira a coroa imperial e empunhan-
do numa das mãos uma espada
simbolicamente guarnecida de fio-
res e, na outra, a bandeira definiti-
va. Ao fundo a figura de Deodoro
na atitude que o bronze glor.ificador
fixaria anos mais tarde na praça
pública.

Ainda nesse mesmo número,
em página dupla encartada no cor-
po da publicação, há magníficos re-
tralos de todos os componentes do
Primeiro Ministério da República
dos Estados Unidos do Brasil.

Cabe, ainda, a referência a uma
outra página dupla denominada
Antes do dia 15, uma espécie de
história em quadrinhos a contar as
peripécias havidas no baile da Ilha
Fiscal, cem seus "comes e bebes",
talvez seja d primeiro flagrante
gráfico de um avança em regra a
mesa de um banquete oficial.

Também não menos curioso, e
a mostrar o clima de descontenta-
mento reinante, é esse trecho que
colhemos no relato sobre o que foi
o baile na antiga ilha dos Ratos,
assinado por S. Marcial (?). Ei-lo:
"Esteve de se lhe tirar o chapéu a
festa ende 3.000 pessoas ficaram
como sardinhas em tigelas. Paletó-
saco se intermediava, por vezes, en-
tre casacas! As conversações em ge-
ral versavam sobre o custo da fes-
ta. Havia cálculos para 300 cento;
e outros para 200; só o bufete (sic)
consta que andou por uma pelega
de 50 centos! Apre! AAuito peru e
muila empada devia ter havido.

Retirados os convidados, pare-
cia que a Ilha Fiscal tinha sido tea-
tro de alguma batalha: havia inú-
meros despojos. Um nosso colega
dá, deles, a seguinte lista: 17 tra-
vesseiros, 6 almofadinhas, 8 rami-
nhos de corpete, 13 lenços de seda,
9 de linho, 15 de cambraia, 9 dra-
gonas, 3 coletes de senhora (!?!?),
17 ligas, 8 claques, 16 chapéus de
cabeça e grande quantidade de ai-
godão em rama!".

A malícia que se encerra em tão
fantasioso relacionamento, especial-
mente no achado dos coletes das
senhoras, viria a ser glosada pelo
desenhista Teixeira da Rocha, na
página de rosto do semanário de
Henrique Slepple, Vida Fluminense,
de 1 7 de novembro de 89, cuja le-
genda dispensa comentários.
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Entre no Palácio2 as 500 peças dos séculos XVII e XIX expostas
das Áries, 13 são inéditas ão Aleijadinho

AMIGAS DA CULTURA
À CATA DO

ACERVO MINEIRO
JOSÉ DE CASTRO

Ui_lo Horizonte (Sucursal)
— Uma radiopatrulha per-
manentemente à porta do Pa-
lácio das Artes, uma guarni-
ção de 25 soldados, inclusive
do Corpo 'de Bombeiros, de-
tetives à paisana e um segu-
ro de valor não revelado de-
verão proteger até o final
deste més a exposição Arte
Antiga em Coleções Minei-
ras, que reúne cerca de 500
peças dos séculos XVII a
XIX, entre as quais 13 iné-
ditas de Aleijadinho.

Para se ter uma idéia do
valor das peças reunidas pe-
Ia Sociedade Amigas da Cui-
tura. somente o colecionador
Armando Anastásia — um
dos 45 colecionadores parti-
cularcs dc Belo Horizonte in-
cluídos na exposição inaugu-
rada dia 13 — teve seis de
suas peças do Aleijadinho sc-
guradas por Cr$ 5 milhões. A
presidente da Sociedade, Do-
na Marina Gomes Sabino,
não revela o valor total do sc-
guro, explicando que 

"o va-
lor da arte é incalculável,"

Há 12 imagens do Mestre
de Piranga — artista recen-
temente descoberto, que vi-
veu na localidade próxima a
Lafaiete no final do século
XVIII e que deixou uma obra
ainda pouco conhecida, mas
sempre coerente em todas as
suas fases — cinco do san-
teiro ,e entalhador Francisco
Vieira Servas e centenas de
móveis, oratórios, jóias, colu-
nas. turíbulos e utensílios de
autores desconhecidos, mas
de indiscutível valor históri-
co, senão artístico.

ACERVO REDESCOBERTO

O colecionador e artista
plástico José Alberto Nemer,
que fez a montagem "a 

par-
tir das peças, para que toda
a exposição tivesse uma uni-
dade". espera que desse mo-
do o espectador, a cada mo-

mento, tenha seu interesse
renovado: "Ela não possui ne-
nhuma parte que seja mais
rica ou mais pobre, Tentei
dar uma noção de conjun-
to."

Para isso, teve à disposi-
ção uma oferta de peças que
dona Marina Sabino des-
creve como 10 vezes superior
à capacidade da sala de ex-
posições. De principio, teve
que recusar todas as ofertas
de colecionadores de outras
cidades, restringindo-se aos
de Belo Horizonte.

Desse modo. a exposição
que, segundo a presidente da
Sociedade, tinha a preocupa-
ção de "trazer ao público, nu-
ma tentativa de sensibiliza-
lo, peças cie arte que até cn-
tão vinham sendo guardadas
dentro das residências", já
revelou a importância do
acervo existente em Minas,
apesar da "evasão fora do co-
mum de obras de arte, para
Rio e São Paulo, ocorrida nos
últimos 40 anos", de açor-
do com o colecionador Ar-
mando Anastásia.

— Só agora — disse ele —
com o despertar do interesse
dos governes e de particula-
res, é que se está fazendo um
levantamento das obras de
artistas até então ignorados,
como o Mestre de Piranga.
Os mineiros, ao contrário dos
centros mais adiantados, in-
clusive estrangeiros, não re-
conheciam suas obras de ar-
te.

Dona Marina Sabino es-
pera que essa exposição seja
"o marco para o início de
uma coleção do futuro mu-
seu da Sociedade das Amigas
da Cultura." Com recursos
próprios, um pequeno acervo
já foi iniciado, com 14 peças.

RARIDADES

Para o colecionador Ar-
mando Anastásia, todas as

peças da exposição são impor-
tantes mas, se fosse orientar
um visitante, destacaria, lo-
go na entrada, a Santa Lu-
zia do Aleijadinho, feita pro-
vavelmente em 1785, "quan-

do começou a trabalhar em
Congonhas." Depois, um qua-
dro representando o batizado
de Cristo, de João Nepomuce-
no Corrêa e Castro, "o mais
importante pintor do perio-
do, em Minas, depois de Atai-
de."

Num armário policromado,
estão guardados sete rarís-
simos turíbulos de parta do
século XVIII. Próximo, o São
José de Botas, do Aleijadinho,
ao lado do seu "único presé-
pio pequeno conhecido" e da
imagem de Nossa Senhora
das Dores — "uma das pou-
cas feitas por ele em roca,
com detalhes apenas do ros-
to (expressão patética), mãos
e pés", observa o Sr. Arman-
do Anastásia. dono de 18 pe-
ças do artista mineiro e um
de seus maiores estudiosos.

De autor desconhecido, há
um cincináculo — conjunto
de cálice, ostensório e ambu-
Ia — feito em prata lavrada
no século XVIII e o único co-
nhecido em Minas em mãos
de particulares. A ocorrência
do grande número de peças
de autores desconhecidos se
deve, segundo acredita o co-
lecionador, ao constrangi-
mento cio artista em colocar
sua marca nas peças sacras
ou, mais provavelmente, à
tentativa de burlar o fisco.

A exposição não se restrin-
ge apenas a artistas minei-
ros. São mostrados, entre ou-
tros, um faqueiro de prata,
estilo D. João V. em seu es-
tojo original — feito em Por-
tugal, no século XVIII — e
uma coroa e cetro da procis-
são do Divino, feitos possivel-
mente no Rio de Janeiro.
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Na página ó
você vai descobrir tudo

que existe de
interessante numa festa

no altiplano
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Rio de Janeiro, 15 cie novembro de 1973

Alguns milhares de cariocas vão aproveitar o
$1 feriado de hoje para esticar o fim de semana e visi-

tar a Bienal de São Paulo. Mas além das eontrover-

tidas obras de arle. é possível aproveitar a viagem

para assistir a alguns shoirs ainda inéditos no Rio, co-

nheccr restaurantes sem similar na Guanabara e alé
fazer compras de Natal no comércio paulista, onde

as grandes lojas ficam abertas até meia-noite. Para

os que gostam de futebol, os jogos pelo Campcona-
lo Nacional são uma excelente opção.

Roteiro para quem vai à Bienal

A noite paulista está rica em matéria de espetáculos apresentando boas
peças e ótimos shows onde todos podem divertir-se por preços razoáveis
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EXCURSÃO INÉDITA!
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Al B"1
EM GRUPO DE APENAS 17 PESSOAS

VOCÊ VAI PELA LUXUOSA RODONAVE
DA ITAPEMIRIM E VOLTA PELO
SUPER BOEING DA CRUZEIRO

Vitoria, do Porto de Tubarão. Monte Pascoal
e Porto Seguro, do descobrimento do Brasil
Itabuna. do cacau. Salvador,
na Bahia de Iodos os encantos.
Aracaju, Maceió, Recife, Natal. Mossoro,
Fortaleza e tantas outras cidades nordestinas,
fazem parte deste espetacular roteiro

B Hospedagem em hotéis de luxo
52 Refeições em restaurantes típicos
U Passeios e visitas aos locais históricos
B Através da nova estrada litorânea BR 101

PRÓXIMAS PARTIDAS:

1 de Dezembro de 1973
5 de Janeiro de 1974

12 de Janeiro de 1974
19 de Janeiro de 1974

26 de Janeiro de 1974
2 de Fevereiro de 1974
9 de Fevereiro de 1974

10 de Fevereiro de 1974
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UMA EXCURSÃO EXCLUSIVA
Tudo financiado em até 24 meses, pela

, . CODES-CRED
JLU Credito, Financiamento e Investimento

(Banco do Estado do Espirito Santo S A.)

Reservas no seu
agente de viagem ou na

pensQtur
Tels:260-5C00 • 234-2601 • 260-1758
230-8384 • 243-6224 • 243-6726 GB
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SAO 

PAULO (Sucursal I — O ca-
rioc.a que vier a São Paulo
visitar a Bienal -- aberta ate
o dia 2 de dezembro — deve-

rá aproveitar o fim de semana para
assistir a uma das diversas pecas
que estão fazendo sua estréia na Ca-
pitai paulista, sem desprezar aquele
c.hope tln sábado á noite, ou até an-
tecipar as compras dc Natal, pois
as lojas já estão abortas até tarde
e também aos domingos.

Há muita coisa para ver. Se a
sua permanência for curta, escolha
cuidadosamente o programa. Sele-
cionamos aqui alguns ótimos shows
que o Rio ainda não viu. além de
restaurantes dc requinte, barzinhos
para o chope acomnanhado dos mais
diversos acepipes, clicas para as boas
compras e ainda alguns hotéis pa-
ra quem não tem parentes cm São
Paulo. Os que vierem somente na
última semana poderão aproveitar
para ver a Feira Suiça, que estará
instalada no Parque Anhembi. do
dia 20 desse més a 2 de dezembro.

Teatro uo circo

Dois musicais não pedem dei-
xar de ser vistes: Codspell e El
Grande cie Cocc-Cola. O primei-
ro está em cartaz simultânea-
mente com o fil m e do mesmo
nome. O enredo traz as parábolas
do evangelista Mateus sobre a his-
tória de Cristo, contadas por um
grupo, d; palhaços. A peça é de
John Michel Tebelak, com músicas
de Stephen Schwartz, sob a direção
de Alíoir Lima. No elenco. Antônio
Fagundes. José Aírton Sabagninl,
Eudósia Acunã e Ana Braga. Gods-
pell. está no Circo Arco-íris, Rua
Rui Barbosa esquina com Passalac-
qua, na Bela Vista, e é apresentada
aos sábados ás 20 e 23 horas e
domingos às 18 e 21 horas. Ingres-
sos: CrS 10 (arquibancadas); CrS
15 ipoltronasi e C:S 20 icadeira.-.
de pista).

El Gravüc de Coca Cole é uma
peça falada em espanhol, de Ro-
nald Housc e Dian. White. Pspe
Hernandez é o dono de um cabaré
que combina com c engarrafador
de Ccca-Cola de T.T.jillo. em Hcn-
duras, dc organizar um shoir cem
atrações internacionais. 05 artistas
não aparecem e Dem Pene s ar-
rania com seus p:óprios parentes.
Com Armando Be gus. Cacilda La-
•niza. Sueli Franco. Ricardo Petra-
giia, Laerte Morrone. A direção é
de Luis Carlos Person e censura
r.ié 18 anes. D terça a quinta-?.?!-
ra, r 21h 15m; as sextas, às
21hl5h e 2-1 horas: acs sábados,
ás 20h lãm e 22h 30m e acs domin-
gos às 18 c 21 horas. Preces C:S
30 e CrS lo para estudantes. Local:
Auditório Augusta, Rua Augusta.
9-13 — tel: 257-7575.

Ari Toledo conta c .-.inta Ta-
manduá Come Formiga c o Elefan-
te Leva a Fama. Texto . música:
do Ari Toledo em parecia cem
Chico de Assis. No Teatro de Arma

A cidade oferece tipos variados ãe restaurantes, desde os
sóbrios e sofisticados até os mais exóticos e curiosos

(Rua Teodoro Baima. 84, tel:
256-9463) de terça a sexta-feira, às
21 hora?, Sábados às 20h 30m e
22h 30m ti domingos às 18h 30m e
21 horas. Ingressos: CrS 25 e CrS
15 (estudantes i, exceto aos sábados
quando o preço único é de CrS 30.

Dzi Croquetes — eles dizem
não ser homens nem mulheres —
e apresentam o show Andróginos
— Gente Computada Igual a Você.
Texto e criação de Vagner Ribeiro,
dirigido por Lennie Dale, que tra-
balha no espetáculo ao lado de
Vagner Ribeiro, Reginaldo dc Poli,
Bayard Tonelli, Roberto Rodrigues,
Cláudio Tovar. Quinta a domingo
às 21h30m e sexta e sábado às
22 e 24h 30m no Teatro Treze de
Maio. na Rua Treze de Maio. 134,
Ingressos CrS 25 e CrS 15 para estu-
dantes. A primeira sessão de sába-
do tem preço único de CrS 25. Ce n-
súra 18 anos. A peça está em car-
taz há sois meses, devendo encer-
rar sua temporada no dia 25.

Um show ao vivo acompanha-
do de jantaí pode ser visto em
O Beco. boate que está apresentan-
do dois espetáculos por noite, sendo
um deles com a participação espe-
ciai de Lennie Dale e Aizita Nasci-
mento. Funciona das 21h às '.!
da manhã, com couvert artístico
de CrS 20. Uísque nacional, de CrS
7 a CrS 9 o estrangeiro de CrS 18
a CrS 36. Aceita todos os cartões
de crédito. Rua Bela Cintra. 306.
tel. 256-5448. Fechado aos domin-
gos.

Comer e beber

Rubaiyat é uma das melhores
churrascarias dc São Paulo. Serve
carnes de novilhos estabulados cm
suas próprias fazendas. Aberto das
12h à 1 da manhã. O baby-beef
é comparável ao do La Campanha.
de Buenos Aires. Custa CrS 3-1 e
dá para duas pessoas. Filé-Mignon.
CrS 19 e T-Bone Steak, CrS 22.50.
Couvert CrS 6. Vieira de Carvalho.
116/134. Estacionamento grátis.

O Holandês Voador tem cozi-
nha indonésia e francesa. Especia-
lidades: risttajcl. nasi-goreng e
curry indiano. Serve almoço, jantar
e aceita os cartões Elo, Passaporte.
Credicard e Nacional. Os preços
variam de CrS 25 a CrS 30. Avenida
Adolfo Pinheiro. 2 07'.). em Santo
Amaro. Fechado às 2as. feiras.

Genghis Khan é a indicação
de restaurante chinês requintado,
com almoço e jantar de terça a
domingo. As segundas, só jantar.
O prato principal é frango com
amendoim, que custa CrS 21. Os
preços variam entre CrS 16 c CrS
37. Avenida Faria Lima, esquina de
Rebouças.

Para comida italiana c só ir
até a Rua Treze de Maio. onde
há uma cantina ao lado da outra.
A mais recomendável é a Mexilhão,
que além dos excelentes frutos do
mar, tem ótima massa.

O João Sehn foi eleito pela
Brahma como a casa que melhor
sabe tirar o chope. Ambiente fe-
chado, com 530 lugares e serve ape-
nas pratos frios. Tem uma das
maiores variedades de São Paulo.
Um prato com diversos tipos de
frios custa Cr$ 15 e dá para duas
pessoas. Caneca dc chope. Cr$ 2,80.
Avenida Lavandisca, 765. Moema.

No Caravela vale mais a visita
do que a comida. Uma reprodução
gigante das antigas embarcações,
cercada por uma pequena piscina,
bem defronte para o movimento
da Avenida 23 de Maio. próximo
ao Ibirapuera. Um jantar custa
cerca de CrS 40 por pessoa.

O Terraza Romana fica na Rua
Brigadeiro Gavião Peixoto. 158. Al-
to da Lapa. Além da boa comida
italiana, tem imensa mesa de frios,
onde a própria pessoa escoihe o
que quer. Porções mistas custam
de Cr$ 10 a CrS 15 e o chope cristal,
CrS 2; caneca, CrS 3.

Compras •* hotéis

A Rua Augusta continua super-
movimentada, cem comércio aberto
até as 18h30m, inclusive aos sába-
dos. Os grandes magazines ficam
abertos diariamente até as 24 ho-
ras. Fora do Centro estão abertos
até as 2 horas os dois Jumbos
da cidade, que vendem de alfinetes
até helicópteros. Um tica na Briga-
deiro Luís Antônio, perto da Paulis-
ta c, o outro, no Aeroporto.

As c peões para hospedagem
são muitas. Eis algumas:

Hllton Hotel: Avenida Ipiran-
ga. 165. tel: 256-0033. O.s preços
variam de acordo cem a localização
dos quartos. Nos primeiros andares
custam CrS 180 para .solteiro e CrS
230 para casal. No meio, CrS 215
solteiro e CrS 265 o casal. Nos últi-
mos, CrS 245 solteiro e CrS 2ÍI5 o
casal.

Olhon Palace Hotel: Rua Libe-
ro Badaró, 190, tel: 239-3277. CrS
196 solteiro e CrS 229 casal.

San Rap'hael: Avenida São
João. 1173. tel: 220-0633. Solteiro
CrS 150 e casal CrS 185.

Ca d'Oro: Rua Avanhandava,
308. tel: 256-8011. CrS 149 solteiro
e CrS 201 casal.

Eldorado: Avenida São Luis,
234, tel: 256-8833. CrS 215 .solteiro
e CrS 255 casal.

Hotel São Paulo: Largo San-
ta Efigênia, 40. tel: 239-2644. Soltei-
ro, CrS 130 o casal CrS 170.

Hotel Danúbio: Brigadeiro Luís
Antônio, 1099. tel: 239-4033. Cr$ 95
solteiro e CrS 145 o casal.

Esses hotéis possuem estácio-
namento e em todos os preços cita-
dos está incluído o café da manhã.

Eventos para novenibro-dezembro cm SP
Futebol

Continuação do Campeonato
Nacional. Jogos no Morumbi, Pa-
cnembu c Parque Antártica.

Dia 17 (sábado) — Portugue-
sa dc Desportos x Atlético Paia-
naense;

Dia 18 (domingo) — Corin-
tians x Palmeiras;

Dia 24 (sábado) — Corin-
tians x Santos;

Dia 25 (domingo) — Palmei-
ras x São Paulo e Guarani x Por-
tuguesa dc Desportos;

Dia 28 (quarta-feira) —
Guarani x Palmeiras e São Pau-
lo x Grêmio;

Dia 1'-' (sábado) — Santos x
Portuguesa dc Desportos;

Dia 2 (domingo) — Corin-
tians x São Paulo.

Tu rte

Corridas todos os sábados e
domingos (à tarde) e segundas-
feiras (à noite) no Jóquei Clube
— Hipódromo de Cidade Jardim.
As principais provas clássicas:
hoie, G. P. Proclamação da Re-
pública; dia 18. GP Derby Pau-
lista: dia 25, Clássico Presidente
Silvio Alvares Penteado.

Automobilismo— dia 18

Mil Milhas Brasileiras com a
participação de carros das cate-
gorias turismo e protótipo, no
Autódromo de Intcrlagos.

Hipismo — dias 21 e 25

Realização de várias provas
dc salto, com a participação dos
melhores cavaleiros. No Parque
Fernando Costa, Água Branca,
das 9 às 17 horas.

Arte Contemporânea
gunda quinzena.

Sc-

O V Salão Paulista de Arte
Contemporânea mostrará as ar-
tes plásticas da nossa época. E"
organizado pela Secretaria de
Cultura. Esportes e Turismo do
Estado dc São Paulo. Na Sala de
Exposições Temporárias do
MASP.
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JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO
QUINTA-FEIRA,
15 DE NOVEMBRO DE 1973

r ESCOLHA SUA EXCURSÃO
,-\ Claras Turismo (Av. Almiran-

te Barroso, 63) tem saldas pura a
Europa com esticada ate Marrocos
tios ilias II it 21 tir dezembro. No
roteiro (lc 21 (lias estio incluídas
as cidades de Lisboa, Fátima, Coim-
Ura, Madri, Córdoba, Granada, Fe/,,
Marrakech, Tanger c Sevilba. O
preço da excursão por pessoa ê. dc
OS 7 mil 300 á vista incluindo pas-
siijíeru, hotéis, refeições c passeios
do programa.

Winter Festival nos Estados
Unidos e México é a excursão que
a agência Esteia Burros CAv Alm.
Barroso. 22-4° andar 224-1330) pro-
gramou para o mês cie janeiro. Com
saida no dia 12 e duração dc 30
dias, os turistas terão oportunidade
dc ver as pirâmides astecas do Sol
c da Lua. Cidade do México, Tax-
co, Acapulco, Los Angeles, Las Vo-
gas. Sáo Francisco, Búfalo. Niãga-
ra, Nova Iorque, Washington, Or-
lando e Miam] serão as cidades vi-
sitadas. A excursão custa cerca de
Cr$ 10 mil 500 para adultos e cerca

dc Cr? 7 mil 300 para menores, in-
cluindo n parte aérea e terrestre, ho-
téis e passeios Incluidos no progra-
ma.

Uma boa pedida para o més de
dezembro ê. a. excursão ao Sul do
Brasil, Uruguai c Argentina, opera-
da pela Soletur c vendida pelas
agências dc viagens. A ida c feita
de ônibus c no décimo dia o grupo
chega a Montevidéu, onde passa dois
dias, seguindo depois para Punia
dei I.cstc, Colônia de Sacramento c
Buenos Aires. A agência oferece
duas opções dc retorno: a primeira
dc avião c a segunda dc navio cm
três dias. O navio é servido dc pis-
cinas, lojas, teatro, cinema c jogos.
O preço por pessoa é CrS 3 mil 280.
podendo ser financiado cm até seis
pagamentos dc CrS 610,00.

Excursão dos- Duros é a proposta
da Transistor (Av. Rio Branco,
156-319/ tel. 222-4735) com saída no
fim dc dezembro ou começo de ja-
nelro. Sáo 30 dias ao todo. assim
divididos: Marrocos, três dias, Lis-

boa. também três dias. Madri em
quatro. Roma em cinco dias. Lon-
clres em seis, Amsterdã, em três e
Paris em seis. O preço por pessoa
é CrS 5 mil 580. financiado em quan-
tos meses a pessoa quiser. No preço
estão incluídos transportes aéreos,
estada nos hotéis, café da manhã e
um tour turístico em cada cidade
do roteiro.

• A Karvan (Av. Kio Branco,
I73-s/loja/221-!)3ü8) tem salda pa-
ra o Oriente no dia 17 dc janeiro
num total dc 28 dias. No roteiro,
as cidades de I.os Angeles, São
Francisco, Honolulu, Tóquio, N'iko,
Naltamura, llakonc. Kiolo, Nata,
Osaca, Hong-Kong, Taipé c Nova
Iorque. No preço dc CrS 11 mil 388
incluem-se hotéis de primeira cias-
se, assistência durante toda a via-
gem por guias falando português,
café da manhã c jantar no Oriente
ilém dc três almocos. Nos Estados
Unidos, só alojamento sem refei-
ções.

A Horários e
preços das passagens dc

aviões, ônibus e trens

S^~^PiíiM';t\f\

Plumas e fantasias voltam aos palcos

AVIÕES  ,,
DO RIO PARA 0° RIO PAR* „, T .,
EnipKi. Horário Di» TiriF. Equipamento Empre» Horário Dl») Tínf, Equipamento

ARACAJU MA«JAUS

Vasp 12:00 3.», 5." 479.00 Sarmirai Cruzeiro 00-05 diírlo 1 230,00 Boeina

Varig I0:l£ diário 526.C.O J..tio Çrurc.ro 7-.M ?a. e 6.,. 9'9.00 Boeing

lr.nsbra.il 12,30 diário (.«. sábado) 52..CO Jatão Cruzeiro 8:30 diado 
^ ^ ; 93Mg 

Ca-avelle

,tlí„ Vü-n S:30 3.a, 5.» c sábado 1 518,00 Boeing
0tltM Vario °:<5 2.», 4.* e lábado 939,00 Bo-inq

,,„ m.ní j;:,,„ mm rt,„;,,,, Varig lllS 3,«, ÍA <i domingo 1 518.00 Boeina

Cruzeiro 15:30 diário I 205.00 Boeing V3"9 ,0:45 
'(' " íaD30u ,3,'W B"c"^

Vasp 9:15 2.3, A.'- s saindo 1 701,!X) btacln. „„..
Ve:j> 9:15 3.a, 5.», 6,« : dom'nqo 836.00 Boeino N*,ftl
Vajp 21:00 3.*, 5,a e domingo 836,00 Boeinq Varri 19i 15 < diário 741.00 Boeing
Varig lil5 3.", o.a , domingo d36,O0 Boeing Varig l.tOO diário 741,00 Boeing
Varig 8i30 5.a e domingo 759,00 Eiectrd
Varig 10:45 J.«.|eiro 835,00 DC-8 PORTO ALEGRE

yinqu -, .7 w Lu8,do 
c domi"9° 

, 
8,^00 Boeing Cru?eiro u.m aiMa «j.oo Boeing

transbresil 17:50 diário 205,00 Jat^o ,, ,„_;,„ vi.vi Mltir, 43200 c-eing
rransbr«ll 19:30 2.», 4.« e 6.* , 205.00 Jatão «™ll H,0_ di/río Caravelle
„._ .,_,„, „. Vaso I5:ilr. diário e*r'to títado <3?,00 Boeing
SELO HORIZONTE Vsr;„ s,30 d:Ma 437,00 Boeing

Vaiig !1:<5 diário 432,00 Boeirg
Cruzeiro 10:30 2.*, i.->. 6.» e domingo Caravelle varig 13:00 diário 397,00 Eioctra
Cruzeiro 12:00 2a. a 6a. Caravçllr, Vari;, |ç;<5 3.*, 5.", «ábido e domingo «2,00 tlceinç.
Cruzeiro 3:00 2-, 3.« t S.< YS-11 Tramivesti 10:": 3.*, 5.« e sábado 353,00 Jatão
Cruzeiro 18:35 3a., sábado e domingo Caiavellr Trambrasü I1:«I0 diário .I33.C0 Jatáo
Vasp 6:30 diário, e*c. 2a. e -ia, Boeing
Vasp 3:.-0 diário Viscount KC_IF.
Vasp 13:00 sábado c domingo Viscount
Vasp 14:30 diário exc. sábado Bceing Cruzeiro 10:30 diário 654,00 Caravelle
Va.p 16:00 diário 126.00 Viscount Cruzeiro 15:30 diário 65-1,00 Boeing
Variq 6;C0 2.' a .-abado Avro Vasp 3:00 3A c sébaJo 536,00 Samurai
Varig 7:00 2,a a sábado f lectr«/A- ro Va.p 9:30 3 °, 5.1 t. sábado o5».00 Boeing
Vaiiri '-30 domingo Electra/Avro Vasp 12X0 3a. e 5a. 654,00 Samurai

Variq 10-00 2.a, 3." e 5." Avro Vasp 19:15 diário 654,00 Boeing

V»riq 11:00 domingo Avro Variei 6:C0 sábado 654,00 Boeing
Varia 13:30 4Afeira Electra Variq 1:15 3.a, 6.* • dominjo 654,00 Boeing
Vario 16:00 6.'1 r. sábado Electra Variq 10:-5 diário 654.CO Bccmq

Variei 19:15 diário Avro/tleclr« Varig 18:00 diário 654,00 Boeing
íransbrasil 12:30 diírio c«c. sábado 536,00 Uurt Herald

BRASIlIA Transbrasil 17:50 diário 654,00 Jat.lo

Crozet.ro 7:30 3.» «-b.• Boeing SAIVAOOR
Cru retro 7:35 28. c 4a, 2 H,i
Crurciro 7:35 Ãa. e domingo Ceravc-le Crurclro 17:15 diário 446.W twemq
Cruz-lro 12:00 2.-,. a 6a. Cwwel.o v,isp 8:00 3.* e jábldo 365,00 íamural
Cru;.-iro 18:35 3a.. 5a., sábado e domingo Vasp l?:CO Jo. r. 5... 365.CO Samurai
Vsip 9:15 diário liceing Vj,p 1S:45 3." » 6.* 446,00 Viscount
Vasp 11:00 sábado One llivrn V(|sp ,,,.,r, dlijtio 446,00 Bceing
Va-p 14:30 diário Boeing varig 6:<5 .l.a.leirH 365.00 Avro
Va-.p 21:00 ."•". 5." e domingo Boeing Variq 7:45 6.'' c domingo 365,00 Avro
Va>p 27.15 diário Boeing varig 10:15 diário 446,00 Boeing
Variq /:00 7." a sábado 3la,C0 tleclre Irantbrasil 7:30 dii-io 365.0U iMrl Herald
Vsrig 8:30 5.s e domingo ll»rl-< Transbrasil 17:50 diário 446.00 Jatáo
Varig 10:30 diário exc. sábado Bormo íransbrasil 12:30 diariamente e<c. ish. 446,00 Jatão
Vario 9:45 2.», 4." t ííbaclo Bo»inr:
Varia 15:00 óAfeirs t^'',,''^ SÀO tUlS
Verig 16:30 diário ,P.°"'r'l r-,i--i,n l---in diírlo I (165 IY1 R-»„r,

Y*ng 7.30 2.*.,e.r ; 
9llç ,é t, íiMri B2) m 8 -^

Tr«n$br«.l 2:15 ?.» , sábado ¦¦> Vaso Ç:30 3^ 5, f ühsdo 8J „ 
ç|<,;|r8

Transbtasil 19:j0 2.-. 4.a r. b." Vaf|„ S.M „ e don,in„0 m.O) tlectra
CUIARa Vario 1:15 3.'', 6.* * domingo 1 002,00 Bocintj

Duzeiro 7:00 3.', 5." e sábado Caravelle íransbrasil 17:50 diário 1 uó4.uu jaiao

váw 'Ot'30 2>.' S> e sábado 627.00 Viscount SAO TAUIO

Vasp 15:45 2.*. 4.-', (,.» e sábado Bonnn Cruzeiro 7:15 sábado Caravcll?
Crurciro 8:30 d... Caravelle

CURITIBA Cruzeiro 9:00 ri'* Boeing

Cruzeiro 7-50 2.», 4.» e 6." 273X0 Caravelle Cruzeiro 8-.C0 Ja. e domingo Boeino
Vasp 16:30 diário excclo 3.» e sábsdo 743,00 Viscount Cruze.--o 14:00 diário Boeing
Varig 13-00 diário 747.00 Electra Crurciro 17:30 diário Boeing
Varia 8:00 3A bfi, sábado e domingo 747,00 ferira r-u.-eiro 77:05 diário Caravelle

Transbrasil 11:40 2.» a sábado "4.C0 Jatác Vasp 12:15 diário tloeinn
Vasp 15:30 diòrto Pocino

FIORIANÔPOIIS Vasp 16:30 domingo Boeing
. ,,A,, j,lrl- 312 CO Elivttra Vaso 19:00 4.» 6.9 « domingo Boeinq

Varig 3:frj diário ;^ j'í' Vasp 70:00 bfl loira Boeing
íransbrasil 11:40 2." e síbado 355,00 Jatao v._p j2i30 

3^ 4 e ç sáfefldo Boiiiij
trir nn iniirll Va--p 73:30 3.", í." c domingo 141,00 Boeing
FOÍ OO l-UAÇU V).irj ,);í5 d.ár|o Boein„
Varia 8-00 3.*. 5.». sáb e domingo ,,n'S t'',r Varig 19:45 diário Boeing
Varig 9:00 .diário X'22 

E'eçtra v,ri„ 7O:30 2.", 4.* e sábado Bo-ing
Transbrasil 11:40 domingo 383.00 Jatao v„rjr) 21:15 3,a, 6A c domingo Boeing
.-n-».r-,x Íransbrasil- 8:30 Domingo 0-iri Herald
tORTAtEZA Transbrasil 10:30 3A 5.* t rábadr Jalão
Cru-eiro 15:30 diário 853.00 Boeinq tr,nsbrasil 10:4"; 2.'' a sábado D-.n Herald
Va.p 8:00 3.» e sábado 697,00 Samurai Transbrasil 11:40 diário Jalão
Va".D 8:30 3,'\ í." e sábado Sr3.00 Boeino íransbrasil 17:45 diário Dart Herald
Vo«p 19:15 diário 853,00 Boomg . t,s,,.brasil !6-r0 2.4 a sábado Jaião
Varia 1.15 3,f, 6* c domingo 853,00 Bneing - Transbrasil 20:30 Domingo Dart Herald
Varig 6:45 -Vieira 697.00 Avro íransbrasil 20:45 diário O.irt Herald
Varig 18:00 diário 853,00 Boeing íransbrasil 22:25 diário exc. sábado Jatáo
Transbrasil 17:10 diário 8.53,00 Jatao [0( ,óos dfi Pon)(, Aorej) são dl! 6 àj vt :i ,,, r a„)lin CtS ,2Bi00.

GOIÂNIA VITORIA

Vasr. 6:30 diário, exc 1'. f. 4a. 438,00 Boeing r,;,0: 3o c 5a I5J.00 Samurai
Vasp H:30 diário excelo 2.fl e 6." 438.00 Bieing Vs 6:45 2a ta. 6.a . s4bado Samurai
Varig 12:15 2.*, 4.» e «abado 401,00 Avro (Co „.,.„ 8i00 30 c ,ábado Samurai

nc»f0 . err Varig 6:45 4,r> teira Avro
o/asilia) Vi;iq 7.45 ja e domingo 152,00 Avro

MACEIÍ Variq 10 00 l.!-, 3.'1 e 5.» 152,00 Avro

V_,p 12-00 J.», 5.» 541,00 Samurai transbrasi! 7:20 diário Uarl Herald

Varig 10:15 sáb. (conexão Aracaju) 588,00 Jalão Íransbrasil 13:45 dcmingo *K*IHsrlt.
íransbrasil 12:30 diário íexc. sábado) 595,00 Jatác. Transbrasil 16.16 IA a sábado 185,00 Jatao

- As diferenças nos pre<oi d» paisagens para a mesma cidade íac motivada! peles diversas retos do avião: peio centro ou pelo hloiíi, cem escala o"

sem escala.
- A Vasp poasui Bocinq-737 e a Varig e Cruzeiro, B-eing-727.

_.. A taxa dc emborque nos principai» aeroportos é de CrS 5,50.

ÔNIBUS

Temp» , , Tompo
OO RIO FARÁ Pr.colCri) de 5 « i r) 00 CIO PARA Prece (CrS) d. 5 . i o ¦

viagem vntjtm

Angu dos Rail iTÕ-i ^30 sT,5 - 7:16 - 6:30 - 10:45 - I3:0C Gu.upari 30,22 9.-40 7:i5 (dliriojAngu no, 
_ _ 3,(;fl 6M 6:15 - i£, - 

|:0O 
- IU:UH

- 12:40 - 14:00 - 18:00

Araruam. 8.17 3:00 7:00-9:00-11:00-13:00-15:1,1
-17,00 - 21:00 - 23,00 e 23.30 7;W „ hom (diáll0,
idisn0) Pitrõpolií 3,76 1:30 A parlir de 5:15, de 13 em 15 m-

Ara»» 52.60 15:00 20:00 (via Uberaba) Último'ínlbus sai Ss 23:45
R-lo HonionU 25,10 9:00 Oe meia em meie he-e

Potos d« Caldas 76,94 9:00 7 horas e 23:10 ídllrlo)
Brasília 129,13 20:00 C/leito, às 17 huras (dlárir-t Alaan 86 00 26:00 7:30 Is/leito)

65,35 S/lcito, às 9:15 (diário, 168,00 - ,5!:0 'c/loitol

Cabo Fno 10,39 4,00 6:45 e 15 horas /diário) M.M S, |ci,0: 7. • o 'diário) e *.:30 -'3a , 5a .
Cambviuira 18,19 6:00 8:30 e 21:30 (diário, *•'"• '•^¦'' 6s don, ,
Campina, 28,00 7:30 9,30 e 22 horas (diário) "S'8U c ,,„ , ,,.„. (diSriQ.. e 6:4S (2,
Campos 18.50 6-30 Oe duas em du-.s horas, a oarlir d-,s it e 4, )

7 horas

C„.n,bu 16,00 5:30 8=15 Hiário) Sal.dor ^3,00 «rM Siieit. 7M. 
^.(diário)

Curitiba 4S.0O 13:00 S-leito às 20 c 22:30 hcas (diário- ç , , j , ,0 ;:oo 1 J:30 c 21:45 (diário!

,. ., W,00 
Ç/leito 

á,; 20:30 e 21:30 (diário [„ 
J«.dd 20.^0

Florunopotti 66,00 i'':(Xí 1-í hora*. [ai_noi .18 ;.i
Friburgo 8,76 3:00 De hora cm hora a partir d-n 6 ho-

rai. Ultimo ônibus sai à« 20 heras.
T.r»".opoliTs 5,-0 ?;00 De meiú em intua n-*«

Foital.ia 147,79 50:00 9:00 - 14:00 e 19:00 (diário) Vitória 32,08 10:00 /.3(. i - 19:30 - 20:30 -

295.06 C/leito: 3a. e 5a. ás 16 horas 63.2.: n.-a V|.l. _ 21:15 e 22.20
4a.. 6a. e sábado as 13 horas. L, lato 71-30 c /':45

Aos domingos e feriados alguma* empres.s alteram seus horário- coíerando ônibus extris.

TRENS

Noite' carioca tem
novamente grandes;,snows"

Os turistas hospedados
nos Hotéis Nacional Rio e
Serrador têm atualmente
uma boa razão para não
sair de casa em busca de
um show que lhes mostre
uni pouco do samba, da vi-
da noturna e do passado do
Rio.

A Boate Night and Day,

PARA SÀO PAIRO
TREM OP-1 (4(0 da luxo) - Sal diariamante ás JhJOm d» Estarão Pedro II •

charja as lóhlOm em Sio Pavlo Poltrona: CrJ 18,00 Crianças ata 13 anos
• CrS 9,00

IREM DP-3 - (ato da luxo) - Sai dia,lamenta às 23hl0m da Esta(ao Pedro II
• thetia as líhIOm em Sáe Paulo. Poltrona- CrS 22,00. Cabina individual:
CrS 52,00; Cabina dupla: CS 89,00; leito inferior CrS 47,00; leito supe-
rior: CrS 48,00; Meia passagem am poltrona: CS 11,00. Criantas at»
quatro anos não pjgjm.

1SEM SPI (axprasso matutino) - Sai as 5h30m da Estajao Padro II • thetia
•m São Paulo as 18 hs. Pr»(,o: Ia. classe. CrS 16.70 • 2a tlassa, CrS 10 10

os hotéis
do Serrador, que já loi pas-
sagem obrigatória dos que
freqüentam a noite, volta a
reviver uma época que tam-
bém teve seu dono — Car-
los Machado — que só este
ano já montou dois shovvs:
Hip Hip Rio e o atual Casi-
no da Urca ou Façam Jogo,
Senhores.

Receita de sempre
Um outro hotel, o Nacio-

nal Rio — também já ofere-
ce aos hóspedes um show
com toclos os ingredientes
habituais que interessam ao
turista: cantores, passistas
e bailarinas.

O Night and Day, que es-
teve fechado durante nove
anos. reabriu com u m a
montagem de Pequena No-
távcl. focalizando Carmem
Miranda, vivida por Marilia
Pera. O show foi um suces-
so. motivando novas cria-
ções.

O diretor do Hotel Serra-
dor. Antônio Paulo Serra-
dor. acredita neste tipo cie
show. porque 

"além de dar
mais um sei viço ao hóspe-
de. serve também dc pro-
moção para o hotel." E
aponta a televisão como
uma das responsáveis pelo
fechamento de sua boate
por tanto tempo "pois infla-
cionou o salário dos artis-
tas. não permitindo então

que este tipo de espetáculo
fosse um negócio rentável "

Dado o sucesso do primei-
ro show. Hip Hip Rio, a
boate volta a apresentar ou-
tro no mesmo gênero. Ca-
sino da Urca. com Grande
Oteio e mais 100 artistas.
Está se .do apresentado tios
sábados e domingos e o cou-
vert é de CrS 80.

O show do Hotel Nacional
— Bra/.ilian Follies — foi
montado inicialmente em
.Acapulco, no Congresso da
ASTA. na apresentação da
noite brasileira, promovida
pela Embratur. A direção
do Hotel Nacional resolveu
trazê-lo para o Rio já que
estava completamente
pronto.

A sua apresentação faz
parte da programação que
visa dar aos hóspedes
atrações .suficientes p a r a
que eles não precisem re-
correr a outros locais de dl-
versões.

Grandes nomes
O Brazilian Follies conta

com a participação de Elia-
na Pitman, Peri Ribeiro.
Trio dc Ouro. Altamiro Car-
rilho e Raul de Ba iro.--,
mais os Sambacanas, baila-
rinas, mulatas c passistas,
com direção de Maurício
Sherman, coreografia de
Fernando Azevedo e Ciguri-
nos de Arlindo Rodrigues.

O show é apresentado
normalmente num palco á
beira da piscina, ou, em ca-
so de mau tempo, no res-
tatirante da piscina. Segun-
do o diictor de relações pú-
blicas do Nacional-Rio. Sr.
Oscar Ornstein, é intenção
do hotel trazer g r a n d e s

atrações como Liza Minelli.
Tom Jones. Ella Fitzgerald,
Sammy Davis Jr.. numa
tentativa de recriar a época
cie ouro do Copacabana Pa-
lace.

Tudo isto vai acontecer
no teatro do hotel, com ca-
pacidade para 1 800 pessoas,
onde deverá ocorrer ainda
o lançamento de filmes, pe-
ças de teatro e musicais.

O show do Nacional-Rio
não tem couvert, apenas
uma consumação minima
de Cr$.70 e é apresentado
dc terça a domingo em vá-
rios horários, E o final ter-
mina sempre em carnaval. '
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RESERVAMOS HOTÉIS
PARA FÉRIAS EM t
TODO 0 BRASIL:
ESCÒÍmAQÍM,

Vassouras — RJ
PARQUE HOTEL SANTA AMA-
LIA — Na histórica cidade d_s

palmeiras imperiais, no centro
de um parque com piscina, re-
des e esmerada cozinha casei-
ra. Fone 1346

Itatiaia — RJ
HOTEl SIMON - A 1.150m dc
altitude, dentro do Parque Na-
cional. Piscina, sauna, ducha.
HOTEl DO IPÊ - A 1.250m de
altitude, localização privilegia-
da e excelente clima. Piscina,
comida caseira e vista panora-
mica.

Penedo — RJ
COLÔNIA FINIAMOE3A DANIE-
LA — pequeno hctel debruçado
sobre um rio de pedras e
águas cristalina.. S*jt_n&, pisei-
na. ducha natural. Aptos, e
suites. Caprichada comida ca-

Piraí RJ
MELIO HOTEL No Km 8<l
óa Via Dutra um hotel fazenda.
Leite no curral, alimentação tar-

ta e sadia, produção própria.
Piscina, varando, lago, etc.

Campos do

Jordão - SP

CHÂTEAU - Suítes estilo Luí/

XVI, banheiro completo a co-

res, televisão na suíte, adega

internacional, etc.

Curitiba - PR
CARAVEUE PAIACE HOTEl "O

melhor" — Apto. com calefa-

cão central, música ambiente e

TV. Restaurante internacional..

bar, salas de conferência e ga*

ragen*.

Friburgo — RJ
AKASKAY - Templo, do toga.

Único hotel no Brasil com ali-

mbntaçao macrooiotica e ver-.•

tariana. Piscina e cachoeira.

Fone: Friburgo 5005.

Sacra Família — RJ
HOTEl FAZENDA STA. BAR5A.

RA — Entre c ceu e a monta-

nha o mais pitoresco Hotel Fa-

zendo, Comida caseira, pmg-

pong, cavalos, piscina, quadras
de erpories, pescaria clc.

Ouro Preto — MG

POUSADA OURO PRETO —

Classe internacional. — Suites
— Apartamentos — Restauran-

tes — Boite — Garagem. Tel.:

596.

São Lourenço — MG
GRANDE HOTEl - Um hotel

com preço de motel. Diárias

a partir cie CrS 28,00 p/ pes-
soa. Um dos hotéis mais tra*

dicionaís da cidade, famoso

pela excelência da cozinha i

confeitaria. É perto do Parque.

TERMOTEl SÃO LOURENÇO -

A 200 melros do parque das

águrts. Exceleni ec apartamen-
tos. Comida caseira, boite, si-

nuca, TV, etc.

Lambari — MG

HOTEl GLORIA - Na pitoresca
cidade montanhosa e de ãgua-i
minerais, um hotel simples «
com o olho do dono perto.

Vitória - ES
CANNES PALACE HOTEL -

Classe internacional. — Suite.

com geladeira f: tevê. — Ar

condicionado e telefone em to-

dos os apartamentos.

Guarapari — ES
HOTEl CORONADO - Ia. ca-

tegoria, suites e aptos, com te*

lefone, restaurante, garagem,

entre as praias do Meio e da

Areia Preta.

itatiaia turismo
Embratui 204/G8» !>76i'SP

RESERVA E RNAHCIA HOTÉIS EM QUALQUER CIDADE
Rio: Av Firo Branro. !?0 (Galeri* d« EltipríJ—O! Ho CrKiijrr.iol ».'« 1201/-
Tels 231-7418 231-3751 r. A8AV 218
S. Pmlo: Rui 7 úc Abril, 2M gr. 502 1el> : .7-1706 - 32-3626

i;_;_?fi:___i_in
Orient
overseas

TAIWAN Line
Anunci- o; cruzeiros marítimos para o -,no d_ 1974 com o

cspeiacular navio d„ 23 000 tons. com duas piscinas, cabinas com

ai condicionado, equipado com estabilizadores:
"ORIENTAL EMPRESS"

, Saindo dc Rio de Janeiro em ?0/2/l°7-l, seguindo p-:ra:

Salvador 22/2, Barbados 1/3, Pon Evorolodes 5/3, Cartagena 9/3,

Transito pelo Canal do Panamá, Balboa 10/3, Acapulco 1 -4/3, Io".

Angeles 18/3, S. Francisco 20:3, Honolulu 27/3, Yokohama 6/4,

Koolunrj 12/4, Hong Kong 16/4 Bangkog 23/4, Singapura 27/.!,

Colombo 2/5, Bombay 6/5, Mombasa 14/5, Durban 20/5, Cidade

do C-bo 23/5 c chegando ao Rio de Janeiio om 31/05/197.1.

Saindo do Rio em 02/06/1974, seguindo par,-, todos os porlo».

acima e chegando ao Rio em 27/09/1974.

Saindo do Rio cm'29/09/1974, seguindo porá todos os portos

acima o checando ao Rio em 08/12/1974.

Passageiros para os USA, somente até P. Everglades. Sáo NOVE

tipos de acomodações a sua escolha.

Consultem seus Agentes de Viagens ou os Agentes Gerais:

Rio

Agência Marítima Dickinson S/A
av. Venezuela, 131 - 10.°, A1011/4 - Ienes: 223-1566,

223-5798, 223-4634 - Telex 2IC

Sanlos - Rua 15 rie Novembro, 161/3 - rones: 2-7191. 2-9342

S. Paulo - Praça da República, 386, II.0 - fone 37-8531 (PBXI

f^\_ UHTÉiÇ

reserve à vista ou a prazo

PARA BEIO HORIZONTE:

IREM N-l (noturno) - Sli dj Eslafio Pedro II ii 17h20m • rh«ga • -«Io Hori-
ronl» is 7hl1m, Poltrona dt Ia. liasse; CrS 21.00: da 3a, ilaft: CrS 12.00:
Cabina du»l.>: CrS 60,00. leilo inferior: Cr3 31,00: leito superior: CrS 11,00
Crlançai da 4 a 10 anci «m leito pagam meia passagem • d. * a 13 anos
•m poit.ona também

IREM 0-3 (aro de hino; - Sai às 70lil5m da Estação Pedio II • rheria a Belo
Horiionle ás 8l,40m. Poltronas. CrS 26,00, Cabina dupla: CrS 97,00: leito
inferior- CrS 51.00: leito suoe.ior: CrS 46,00.

AUIO MOTRIZ - Sai diariamente ai 18hl5m 6l Estarão Pedro ti r. thfqa ai
OMOm em Santos Dumont. Até Barra do Pirai: CrS 6,00: Ate três Rios:
CrS 6,50; Até Juii He fora: CrS 10.00 • Santos Dumont: CrS 12,00.

Araxá — MG
GRANDE HOIEl ARAXA

(HIDROMIMAS) -- O mais comple-

to do Brasil em serviços termais.

Banhos de iama. Gaiaiirito inter-

nacioml. Refeições especiais. Sa-
IÒC5 rie jogos, etc.

Campos do Jordão — 5P
HOIEl TORIBA - A 1 200

metros de altitude, un*. perfeito
ambiente suíço. Restaurante de
dita cio?se, parque, ouadras dc
tênis, apartamentos e.*cfllpntes.
C--lcf«cão Der íe ita.
Angra dos Reis — RJ

HOTEl DO FRADE - Apar

tamentos completos, conforfejv&is.
Restaurante. Cozinho típica re-

gional. Praia particular. Arr.hien

te acolhedor e excelente para
férias e fins do semana,

HOTEl DA PRAIA - Ap.ir-
lamentos e bangalôs com ar

condicionado. Bar, lanchas, caça

submarina, pesca e maçjnífica

praia particular. Serviço de rias-

se e atendimento perfeito. Para

férias e lua-de-mel.

Curitiba - PR
OURO V£RDE HOTEl - Um

ambiente "Classe A" criado e_-

pecialn-entc para você, que apre-
cia o melhor. 72 apartamentos
f 18 suítes de classe internacio-
nal. Cortesia e presteza. Insta-

laccos moderníssímas.
CARAVEUE PAIACE HOIEl

— Apartamentos com caíe+acao
central. Excelente cozinha inter-

nacional, sala dc- conferências.

Garagem própria. Canil, Música

ambiente «2 uma eouipe altamen-
te prepjrada por_i bem servi-lo.

Foz do Içiuí-ru — PR
HOTEL DAS CATARATAS -

Em frente às famosas cataiatas

do Iguaçu, o mais requintado

tratamento, o conforto interna-

cional. Piscina, sauna, cinema

heliporto, restaurante e tudo o

que você precisa pura umas fé-

rias felizes.

Itatiaia - RJ
HOTEL SIMON - Em meio

às b-lc-_s do P-siciut- Nacional,

a 1 150 metros cie altitude, o
mais elevado padrão de confor-
to. Ótimo restaurante, bar. ois-
cina, sauna, garagem e o famoso
serviço "Simon."

Miouel Pereira — RJ

MIGUil PEREIRA A. C. -

Um excelente hotel em meio ao
requintado ambiente de um clu-

be social. Piscina, ducha, sauna.

ótima alimentação e jerdins com

play-ground. A poucos metros

do centro da cidade.

Ouro Preto — MG

GRANDE HOTEl OURO PRE-

TO - Arquitetura moderna de

Nicmeyer. Garagem própria. Te-

lefone em Iodos.o< apartamentos.

Suites. Restauranie 
"à Ia carie".

Poços de Cald.ns - MG

'PAIACE HOTEl (HIDROMI-
NAS) — No centre. Gabarito in*

lernacional. Aparramentos dí lu-

xo e amplos salões dc logos.

Restaurante de alio nivei.

São Lourenço — MG
HOTEL GUANABARA - Am-

pios e confortáveis apartamen-

los. Próximo ao Parque rv.s

Águas. Tabela de preços convi-

daiiva. Alimentação farta e de

ótimo poladar. Ideal para lon-

gos períodos de descansa.

HOTEL LONDRES - Tradi-

tionfl) pelo seu bom «colhimcn-

to e pela cozinha sempre elo-

giada. Aposentos mobiliado»

com bom gosto. Apartamentos

Excelente serviqo e pessoal sim-

ure atento e cortês.

HOTEL UNIVERSAL - loce-

lizaqão privilegiada, próximo ao

centro da cidade e dos atrativos

turísticos. Preços módicos. Ah-

mentacáo sempre esmerado.

Aposentos acolhedores e dota-

dos de todo o conforto,

RIO: Tels. 232-0676 e 224-6089

R. México, 119 - s/loja
f.MRRATUR N. 159'GB - Categoria 

"A'.

^



PASSAPORTE:
HÉLIO KALTMAN

Editor do Cjderno de Turiam»

O grande número de brasileiros que visita
a Argentina íez nascer uma nova indústria
em Buenos AiVes - o aluguel de apartamen-
tos para fin* de semana ou temporada. Um
bom apartamento, todo mobiliado, com roupa
de cama e louça, pode ser alugado por cerca
de CrS 80 diários e dispõe de espaço sufi-
ciente para recebe- dois casais. Se o aluguel
for por um m&, ou mais, o preço das diárias
cai sensivelmente. Uma dica para quem.esti-
ver interessa* no assunto: disque 267-8574
e fale com Doía Carmen.

AiPonte e os vôos

Pelo menos dois aviões especialmente fre-
tados vão chegar ao Rio com turistas portu-
gueses às vésperas da inauguração da Pon-
te Rio-Niterói, por iniciativa da agencia de
turismo Santa Luzia. Estes turistas, em sua
maioria são familiares de associados do Clu-
be de Reatas Vasco da Gama -que preten-
dem retribuir uma visita a Portugalfeita pe- •

los seus parentes no Brasil por ocasião do 75.°
aniversário do clube. Naquela ucasiao eles
foram até o túmulo do Almirante Vasco da
Gama, no Mosteiro dos Jerônimos.

Lotação completa

Um levantamento realizado pela direção
do Motel Clube do Brasil, revela que 16 500
associados se hospedam nos hotéis integran-
tes da sua rede durante o último feriado pro-
longado pelo Dia de Finados. Prevendo a
grande procura dos hotéis para os meses de
férias escolares, o Motel Clube do Brasil ja
estabeleceu a data de 3 de dezembro para
inicio das reservas de lugares com vistas.a
janeiro e fevereiro. A direção do Motel Clube
do Brasil apurou que os associados cariocas,
em sua grande maioria, procuram para as
férias cidades na serra e litoral do Estado
do Rio, enquanto os paulistas preferem, pela
ordem vir ao Rio, ao litoral capixaba e as
estâncias hidromineirais de Minas Gerais.

Argentinos em massa

O vice-presidente da Soljet, empresa espe-
cializada na operação de tours, informa que
cerca de 3 mil argentinos deverão vir ao Bra-
sil a partir do próximo sábado, viajando em
vôos charter da companhia Austral para um
programa batizado de Praias do Sul. Depois
de. um vôo entre Buenos Aires e Florianópolis
— ainda sujeito à aprovação do DAC —• a
bordo de aviões One-Eleven 500, os turistas ar-
e-entinos passarão alguns dias no litoral cata-
rinense, notadamente na região de Itapema.

Congresso está pronto

Já está tudo pronto para a realização,
de 20 a 25 próximos, do 18° Congresso Nacio-
nal de Hotelaria, no Nacional Rio, com um
amplo programa de interesse profissional,
grande número de atividades sociais e a reali-
zação simultânea de uma exposição de forne-
eedores de equipamentos e serviços aos hotéis.
A primeira palestra do 18° Congresso Nacional
de Hotelaria — A Politica de Turismo da Em-
bratur — será pronunciada na próxima terça-
feira, a partir das 9h, pelo Sr. Paulo Manuel
Protásio. O detalhe ameno: quem vai cuidar
dos delegados são as eficientes recepcionistas
da Inter Host, sob o comando de Chica Dutra.
Por falar em Inter Host, a empresa foi con-
tratada diretamente pela Adcg para atender
aos turistas que visitam o Maracanã.

Mudança de atitude

As seguidas desvalorizações do dólar estão
causando uma mudança complete de atitude
em relação às grandes correntes mundiais de
turismo,' pois enquanto diminui o número de
americanos em viagens pela Europa, aumenta
cada vez mais a quantidade de europeus em
turismo pelos Estados Unidos. O cambio desfa-
vorável está levando os norte-americanos a
esquecer a Europa e procurar lugares como
o Caribe, o México e o Canadá enquanto os
alemães, por exemplo, descobriram que seus
marcos estão valendo 50% mais do que há
há dois anos atrás. Nos sete primeiros meses
deste ano, aumentou em 24% o número de
turistas estrangeiros nos Estados Unidos em
relação a idêntico periodo no ano anterior.

ESCALA

Pela primeira vez um congresso ãe
âmbito internacional vai trazer ao Brasil
mais de mil delegados estrangeiros. Tra-
ta-se do 1 Encontro de Atualização Odon-
tológica, no salão de convenções do Ho-
tel Nacional Rio, de 13 a 18 ãe janeiro
• Nunca mais vai faltar neve ?ia estação
de esportes de inverno ãe Flaine, nos Al-
pes franceses, onde acabam ãe instalar
uma máquina que garante gelo para
uma pista de 3 200 metros ãe compri-
mento por 100 de largura • O Leme Pa-
lace Hotel lem novo gerente especializa-
do em refeições e bebidas: é o Sr. Peter
Braune que veio do Othon Palace Hotel,
de São Paulo • O Banco de Crédito Real
áe Minas Gerais também já está ope-
ranão no turismo. Começou a funcionar
a Credireal Turismo, com sede na Av.
Rio Branco, 116 e registro de categoria
A na Embratur • Excelente o tarifário
de hotês áo Brasil editado pelo Turis-
mo Braiesco. O manual informa o pre-
ço ãe quilquer hotel e ainda fornece ãe-
talhes sobre meios de transporte para
chegar até ele • Quem aproveitar este
fim de senana para ver a Bienal, em São
Paulo, pede conseguir 20r;< de desconto
nas âiárits que estão oferecendo os Ho-
téis Flórita — junto à estação roáoviá-
ria _ e Atlântico • O Museu de Belas-
Artes de Viena dá um exemplo que pode
ser imitadt: duas vezes por semana fica
aberto à rioite para quem não tem tem-
po áe visiti-lo durante o dia.

JORNAl DO BRASIL Gr RIO DE JANEIRO
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A igreja foi construída por um casal de
espanhóis por volta do ano de 1634

Candelária
A PROMESSA CU MPMID4

A igreja da Candelária, atualmen-
te encravada em meio a um tráfego
dos maid intensos, foi construída gra-
ças a uma promessa. Conta a história,
que um navegante espanhol Antônio
Martins da Palma e sua mulher dona
Leonor Gonçalves foram surpreendi-
dos por um violento temporal quando
voltavam das Índias para a ilha de
Palma.

O casal, devoto da santa da ilha
da Palma, Nossa Senhora da Candeia-
ria, prometeu construir um templo em
sua homenagem no primeiro porto
onde chegassem a salvo. Este- porto
foi o do Rio de Janeiro.

Por etapas

Foi erguida então a igreja conhe-
cida como a da Várzea cumprindo as-
sim a promessa que fizeram de "le-
vantar uma igreja no primeiro porto
a que aferrasse a nau." Consta que
a primitiva igreja foi edifiçada no ter-
reno mais tarde ocupado pelos prédios
21 e 23 da antiga Rua São Pedro
hoje demolidos. A data certa da cons-
trução da primeira igreja varia muito
mas é quase certo que foi por volta
do ano de 1634.

Em fins do século XVIII a Irman-
dade do Santíssimo Sacramento da
Candelária, que administra a igreja
até hoje, levou a efeito no mesmo
local a construção de um novo templo
cuja construção teve início no dia 6
de junho de 1775, e que ocupou uma
área de 3 mil 520 metros quadrados,
sendo o projeto de autoria do enge-
nheiro Francisco João do Rocio.

A construção foi feita por etapas:
dc 1813 a 1825 construção dos altares
de Nossa Senhora das Dores e do San-
tisslmo Sacramento: 1857 conclusão
da cúpula; 1877 conclusão do zimbó-
rio; 1880 a 1885 colocação dos mármo-
res e em 1898 a inauguração total.

Estilo misto

A Candelária foi construída em
estilo barroco misturado ao renasceu-
tista. principalmente em seu interior.
O exterior, porém, obedece ao estilo
joanino com uma porta principal e
duas laterais trabalhadas em bronze.

obra do escultor português Teixeira
Lopes, em estilo Luís XV, admiradas
na Exposição Universal de Paris em
1889. A fachada consta de frontão
com duas torres laterais e zimbório.
O zimbório foi construído em cantaria
e tijolo até o embasamento da cúpula
que é de mármore de Lisboa e com-
preende 1 422 pedras, pesando aproxi-
madámente 120 toneladas. No zimbó-
rio, ao redor da balaustrada, existem
oito estátuas em tamanho natural, re-
presentando São Mateus, São Lucas,
São João Evangelista, São Marcos, a
Fé. a Esperança, a Caridade e a Reli-
gião.

A nave central começa a partir
da arcada de mármore do coro. Abre-
se em arco para a direita e esquerda,
ensejando os diversos altares. Nocen-
tro, é interrompida por uma cúpula
octogonal com duas cape as fundas
para os altares de Nossa Senhora das
Dores e Santíssimo Sacramento.

Virtudes e profetas
O teto cia nave central contém

os painéis que reproduzem a história
da primitiva igreja pintados por João
Zeferino da Costa: a Partida, a Tem-
pestade. a Chegada, a Inauguração,
a Bênção e a Procissão. Em seguida,
vem o altar-mor, onde está a imagem
de Nossa Senhora da Candelária, la-
deado por duas colunas de mármore
de Carrara.

A nave central divide-se das late-
rais por grandes arcos que se esten-
dem às capelas de São Miguel, Nossa
Senhora da Piedade. Sáo Miguel. Nos-
sa Senhora da Conceição. Nossa Se-
nhora dos Navegantes e Sagrada Fa-
milia.

Do mesmo pintor, João Zeferino
da Costa, são as demais pinturas. Na
cúpula octogonal podem ser aprecia-
das as pinturas representando as três
virtudes: Fé, Esperança e Caridade
e ainda a Prudência, Justiça, Fortale-
za e Temperança. Nos quatro triangu-
los das sancas c por baixo da cúpula
estão representados os profeta s
Isaia.s. Jessé, Davi e Salomão.

No teto da capela-mór mais qua-
tro quadros representando o Casa-
mento. a Anunciação, a Purificação

e a Assunção de Nossa Senhora consi-
derados os melhores trabalhos de* João Zeferino da Costa

No interior da Candelária devem
ser vi?tos também o batistério, insta-
lado ao lado esquerdo da porta princi-
pai. onde admira-se um retábulo de
madeira esculpido por Tunes e uma
mesa de Gomes Ribeiro. A sacristia
em puro estilo D. João V é decorada
com esculturas de madeira de Antônio
Gomes Ribeiro.

Os 75 anos

A igreja da Candelária está come-
morando os seus 75 anos de inaugu-
•ação completa. Tombada pelo Patri-
nônio Histórico é hoje um monumen-
to dos mais Importantes. Em dezem-
bro. deverá ser inaugurado um Museu
Sacro, cujas obras estão sendo atual-
mente tombadas. Mas deverão faltar
muitas da.s peças do início de sua
história: quando da invasão francesa,
ela foi saqueada.

Nos seus 3 mil e 500 lugares pas-
sam anualmente muitos dos forman-
dos da cidade, que, a iados aos casa-
mentos fazem da Candelária uma
igreja das mais conhecidas c utiliza-
das para estas ocasiões. Muitas missas
de sétimo dia e ação de graças são
também celebradas ali.

A Irmandade da Candelária,
mantém ainda várias obras de assis-
tência aos necessitados como educan-
dários. hospital e fábrica. O Coro.
criado em 1720, também é outra insti-
tuição importante da igreja.

Na sacristia estão expostos per-
manentemente a custódia, cálice, pa-
tena e porta-paz de prata, dourada
com omatos de marfim e ametistas,
em trabalho feito pela Casa Reis, dc
Portugal. Tais objetos figuraram na
Exposição do Centenário dc 1922, no
Rio de Janeiro.

Com seus 64 metros, do ápice da
cruz até o solo, a igreja da Candeia-
ria, lembrando em seu aspecto exter-
no uma cruz latina, parece abençoar
o carioca tão apressado em seu dia
a dia. Mas, muitos são o.s que ainda
fazem suas orações aos pés de Nossa
Senhora da Candelária, vinda da ilha
da Palma.

Navegar
começa com "C»

V fo d o c/o o \ V"o"c> 
o o o o/o o o o of
LINHA REGULAR

8. AIRES.
06/12
20/12
17/01

PRÓXIMAS SAÍDAS

Eugênio C
Enrico C
Eugênio. C
Enrico C

EUROPA
12/12

07/02

CRUZEIROS
Caraíbas - Mediterrâneo Oriental
-Cabo Norte -Capitais Nórdicas -

Mediterrâneo Ocidental.
Cornos naviosFedericoC,CarlaC.FIávia,
Franca C, Andréa C, Enrico C, Eugênio C,

Angelina Lauro e Phoenix.
PARTINDO DO BRASIL

EugènioC-aoCaribe,EE.UU.23/1/74
Eugênio C- ã África do Sul, 14/2/74

Consulte o c-eu Agente de viagem

UNHA REGULAR DE CARGA
Brasil - Mediterrâneo - Brasil

.'RIÕ'DE JANEIRO: Av.RlòYBwiíb,^::,."i*m&i - Tel,: ^43-7691 iVv.VàX*
SA0"PAÜL0: Rua 7 da .Â6rll,-..97. -;6.»

Tel.: 37-7973"' • 7 ."- 'Ay

SANTOS: Praça Barão do Rio Branco,.;
. . „. _.J.. T«l . O.B7B2 • 7-

em todas as direções
•'•WPOPA DO MUNDO - TIME DO GRITO
w>>.> CRUZEIROS

CRUZEIROS VIAGENS QUINZENAIS
— Natal
- - Revóillon
— Caribe
— Manaus
— Alrica

CRUZEIRO
A MANAUS PELO
ROSA DA FONSECA

Saída: 3 do janeiro
do 1974

Rio/Nova York ou
vice-versa à bordo de um
navio misto americano

DIVERSOS MINI-TOURS
a Buenos Aires, Recile,
Foz do Iguaçu e
Porto Alegre
Saida: a sua escolha

APRENDA INGLÊS
curtindo em Londres
Saída: janeiro de 1974

COPA DO MUNDO
— TIME DO GRITO
Saida: junho de 1974JOVENS EM ISRAEL

E EUROPA
Saída- 11 de janeiro de 1974 uma SEMANA DE

ENCANTO NA BAHIA

EUROPA QUENTE
' Esquiando em
Gnndelwald e Cortina"
Saida: 4 de janeiro de 1974

VIAGENS REGULARES
DE NAVIO aos Estados
Unidos, América Central
e Sul
Saídas mensais

no Ondina Praia Hotel
Saida: Todos os sábados

CRUZEIRO
VOLTA AO MUNDO
à bordo rio famoso navio
"Veendam"

CRUZEIRO ÃS ILHAS
DO PACÍFICO SUL
E AMÉRICA LATINA
à bordo do navio "Volendam '

Enquanto você viaja seus filhos (de 6 a 14 anos) podem licar

na Colônia de Férias em Campos do Jordão.

Saida: laneiro e fevereiro de 1974.

Faça-nos uma visita, você anconlrara alem das excursões a««i«|«:

Despachamos calogor.zados: Traveller cheks em Marcos. Francos Suíços,

rrancos Franceses. Libras Dótaros. F.nancíamenlo a longo praio.a sua escolha

K^iraiiif 
Primeira Classe em Turismo

ÇpHIllX A, Almio. Oarroso. 91/79 - Tel Í52-8179* 
sal"a"r Rua Santos Dumom. 31 - Tel. 2-1600

SÃO PAULO: FPANSTUR — Av Pacacn-Du. 1632 — Tel 65-1711

UMA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO
Embratur 293 GB - 629 SP - 3 BA CaterjorH "A"

Brasil tem 80°/o
de agências
da categoria A

Do total de 1 512 agências cie viagens ins-

critas na Embratur, 80% pertencem à catego-

ria A, e o restante à B. Como poderia parecer
à primeira vista, não se trata de um registro

de qualidade, mas de especificação de serviços.

A categoria A opera o turismo em geral
e a B apenas a venda de passagens. O Decreto

59 193 de 6 de setembro de 1966 é que dispõe

e classifica os dois grupos.

As exigências

Diz o decreto que as agências dè viagens

só poderão funcionar após o registro na Di-

visão de Turismo e Certames. O Artigo 2 defi-

ne Agência de Viagem as que exerçam as

atividades de venda de passagens aéreas, ma-

rítimas, rodoviárias e fluviais; reserva em ho-

téis, organização de viagens, prestação de ser-

vicos especializados, informações a turistas e

viajantes, inclusive de guias e intérpretes.

A agência terá que fazer ainda emissão

de cupons dc serviços turísticos, obtenção e

legalização de documentos, venda e reserva

d» ingressos para espetáculos públicos, espor-

tivos e artísticos, compra e venda de moedas

estrangeiras e exploração de serviços de trans-

portes turísticos.
As exigências para a agência de turismo

são as mesmas das agências de viagens. As

de passagens são as que exercem somente

a venda de passagens e obtenção clc documen-

tos.
Após o enquadramento sito exigidos vanos

documentos .para legalizar a situação da agen-

cia- duas vias do contrato social, documento

comprobatório de não estarem sofrendo qual-

quer processo, três fichas de cadastro forneci-

das pela Embratur, prova de capital igual

ou superior a 150 vezes o salário mínimo vi-

(,..nte no local da sede cia agencia, prova de

que efetuaram, no Banco do Brasil ou Caixa

Econômica, um deposito de 50% do capital

mínimo.

Regiões principais

Segundo uma tabela de capital garantia,

resolução 121/69 do Conselho Nacional de Tu-

rismo, as agências estão classificadas em tres

zonas. A primeira compreende o Distrito Fede-

ral os Estados do Rio dc Janeiro, Guanabara,

São Paulo e Minas Gerais e correspondem

aos salários mínimos mais altos. Portanto, as

agências de categoria A destes Estados pagam
•-,00 vezes o salário mínimo para fazerem o

seu registro. A.s agências categoria B pagam
300 vezes o salário mínimo vigente nestes Es-

tados.
Da segunda zona fazem parto os Estados

do Amazonas, Bahia. Goiás. Mato Grosso. Pa-

rá Paraná, Pernambuco. Rio Grande do Sul

e Santa Catarina. As agencias categoria A

pagam 300 vezes o salário mínimo e as catego-

ria B pagam 150 vezes o mesmo salário.

A última zona compreende os Estados dc

Alagoas, Ceará. Espírito Santo, Maranhão, Pa-

raiba, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A.s agências destes Estados pagam 200 e 100

vezes o salário mínimo, respectivamente.

Dizer quem é

E' exigência ainda da Embratur que todas

as agências mencionem em qualquer tipo de

publicação que façam a sua categoria e o

seu registro na entidade, cuja .sigla também

deve ser estampada, sob pena de multa de ate

100 salários mínimos do maior salário vigente

no pais.
Tcdas as agências são fiscalizadas pela

própria Embratur, auxiliada por um conselho

regional de agentes de viagens que fica incum-

bicío de comunicar à Divisão de Turismo as

reclamações e irregularidades cometidas. Cada

Estado deve ter o seu conselho regional.

A fiscalização prevê ainda se estão sendo

cumrpidos os dispositivos legais, se as insta-

lações satisfazem as condições de conforto c

higiene c apresentação adequadas ao público
e se a empresa apresenta condições de capaci-
dade financeira para o atendimento do.s obje-
tivos a que se propõe.

EVENTOS ESTA SEMANA
Data Local Evento

15 Território Na-
cional

15-20 Brusque (SC)

16/30 S. Paulo (SP)

17 S. Pedro da
Aldeia (RJ)

17 24 Goiânia (PE)
18 Escada (PE)

18 Manaus (AM)

21 Natal (RN)

22 Niterói (RJ)

Proclamação da Repú-
biica

Exposição de Flores e
Orquídeas

Associação Internacio-
nal dos Professores
de Ioga

Festival do Camarão
Festa de São Benedito
Festa de Nossa Senho-

ra da Escada
I Festival da Culinária

Amazonense
Festa de Nossa Senho-

ra da Apresentação
IV Centenário da Fun-

dação da Cidade de
Niterói
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Oício. da Guanabara — Steralaria: Av. Rio Branco, U5/71J — Tal. HliUl
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Cabo Frio II

Está sendo gradativamente ampliado o
ho"to cultivado num terreno anexo ao Cabo
Frio II, que já tem atendido aos campings
da rede, fornecendo mudas que proporcionam
mais sombra aos campistas. Deste horto tem
sido retidados dois grupos principais de arvo-
res que são transportadas para os campmgs'-
o primeiro é de árvores que fornecem sombra
como as casuarinas, amendoeiras, sombreiros,
ipês e eucaliptos. O outro grupo e decorativo:
bougainvilles, nicas, caliías, filodcndros, dra-
cenas e outras variedades.

Inicialmente, o horto está atendendo aos
campings do Estado do Rio. Brevemente, po-
rem. todas as demais áreas do pais serão
beneficiadas por mais este serviço de inlra-es-
trutura do Camping Clube do Brasil.

Joinvile

Está saindo hoje do Rio a caravana de
campistas que participará da inauguração do
camping de Joinvile, que será depois de
amanhã às 9h, dentro da programação da
tradicional Festa das Flores. Tanto o ombus
fretado pelo Camping Clube do Brasil, que
parte ás 7h da manhã da Candelária, como
os que vão em seus automóveis, faraó um

pernoite em Curitiba, saindo no dia seguinte,
eecio em grupo - lá também estará a carava-
na de São Paulo - para chegarem juntos,
ainda pela manhã, a Joinvile. O grupo que
irá de ônibus jantará hoje à noite no Bairro
de Santa Felicidade. Quem ainda nao tem
um programa definido para mais este fim
de semana esticado, poderá se associar a festa
cie inauguração que, entre outros atrativos,
terá festival de chope, comidas típicas, bandas
e grupos folclóricos dos antigos colonizadores
alemães de Joinvile, e muitas outras atrações

que a cidade preparou para recepcionar os

turistas.

Siio Joaquim

O Departamento do Paraná informa que
¦i estrada que lisa Lajes a São Joaquim esta
em ótimas condições, permitindo percorre-
rem-se seus 83km de terra em aproximada-
mente uma hera. O Camping de Sao Joaquim,
inaugurado em janeiro de 1972, tem recebido
um movimento constante dos que apreciam
uma cidade de colonização típica, com suas
cisas de madeira coloridas. O camping fica
a dois quilômetros do Centro, em um elevado
que permite a visão de grande parte da cida-
dp ao lado da nova estação de Fruticultura.
Possui baterias de banheiros, portaria do
guarda cantina, tanques lava-pratos e la-
va-rcupas e uma churrasqueira coberta que
é uma autêntica lareira para as noites frias.
O camping fica também próximo ao vale da
Neve, principal atração turística da cidade,
com uma ponte-pénsil sobre o desfiladeiro.
Atualmente, realiza-se em São Joaquim a Fes-
ta da Maçã. da qual participam delegações
de todo o 

"pais. 
A vantagem de visitar Sao

Joaquim nesta énoca é a temperatura amena,
mais suave que as des meses de juiho e ages-
to.'que obriga os campistas a utilizar aquece-
dores de ambiente para tornar a barraca ou
Liailcr mais agradáveis.

Verão

Com a proximidade das férias de fim de
ano. época em que grande parte dos associa-
dos viajam entre os diverses campings, a se-
cretaria solicita aos que não estejam com seus
documentos em dia que se dirijam inipdlata-
mente aos departamentos Regionais para
atualizá-los. O carne de nasamento somente
tem validade para ingresso nos campings até
60 dias após o pagamento da última pi.rcela.
Depois, é necessário solicitar a emissão da
carteira social para o titular e seus dependeu-
tes. As mensalidades para os moradores de
cidades onde não existem cobradores autoriza-
dos podem ser feitas através da rede bancária.

Sacos fie lixo

A partir desta semana, os campistas rece-
berâo um saco plástico para colocar os restos
de comida e o lixo em geral. Os sacos plásticos
foram confeccionados pela Ferpi e oferecidos
ao Camping Clube do Brasil para serem distri-
buidos em todos os campings da rede.
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yl área, próxima à cidade, permite um contato

direto com a arte barroca

Ouro Preto
O "camping" dos eucaliptos
A 101 km de Belo Horizonte, há

um acampamento diferente dos de-
mais da rede do Camping Clube
do Brasil. Situado numa área de
20 mil metros quadrados, dentro
de um bosque de eucaliptos, ele
proporciona a visão permanente de
um cenário histórico que o tempo,
contado já em séculos, pouco modi-
ficou as ruas estreitas, o velho ca-
sario. as Íngremes ladeiras e as
igrejas centenárias de Ouro Preto.

Em meio à arle
Localizado na Estrada dos In-

confidentes, a dois quilômetros do
Centro, este camping mineiro, além
de oferecer o contato direto com
o que há de mais representativo
da arte barroca, principalmente
nas obras do seu grande artífice
— o Aleijadinho — pode servir de
base ou ponto de partida para ex-
cursões a outras cidades históricas':.
Mariana. Sabará, Congonhas, Tira-
dentes, São João dei Rei, Santos
Dumont, além de uma esticada a
Belo Horizonte, num circuito que,
sob o ponto-de-vista cultural, é um
dos mais importantes do Brasil.

A cidade de Ouro Preto, com
suas construções, igrejas e monu-
mentos marcados pelo estilo ma-
nuelino; as obras do Aleijadinho,
os altares de suas igrejas decorados
a ouro e com pinturas de alto valor
artístico, os calçamentos de ruas
e ladeiras com pedras cabeça-de-
negro, e ainda os Museus de Prata,
de Mineralogia e dos Inconfidentes,
são cenários que evocam muitas
das artes e da História do Brasil
colônia e tomam os dias de quem
acampe em Ouro Preto.

O roteiro ás igrejas é obrigató-
rio: capela dc N. Sa. da Piedade,
Bom Jesus do Matosinhos. Padre
Faria, do Pilar, N. Sa. do Carmo,
N. Sa. da Conceição, N. Sa. das
Mercês, São Francisco de Assis, São
Francisco de Paula e N. Sa. do Ro-
sário, entre outras.

Não se pode deixar de percor-
rer a pé as suas estreitas ruas e
ladeiras, admirar o velho casario,
os locais históricos como a ponte
e o chafariz de Marília, o chafariz
dos Contos e a Casa dos Contos,
atual Prefeitura, onde era fundido

o ouro c onde faleceu o inconfiden-
te Cláudio Manuel da Costa.

A base dos passeios

Passeios e excursões podem ser
feitos à Cachoeira das Andorinhas,
ao Arraial de Ouro Preto e ao mor-
ro do Queimado. Belo Horizonte,
com todo o conforto de moderna
metrópole, está ao seu dispor a
apenas 100 km. Muitos têm feito de
Ouro Preto base também para co-
nhecer as Grutas de Maquine, fa-
mosas internacionalmente.

O camping do CCB. em Ouro
Preto, sempre muito procurado nos
meses de julho, quando na cidade
se realiza o Festival de Inverno,
é muito confortável. Entre outras
facilidades, possui parqueamento,
estacionamento para trailers, por-
taria, casa do guarda-camping, bar,
cantina, chuveiro elétrico, luz elé-
trica, áreas arborizadas, quadras dc
esporte e acesso pavimentado. Fica
a 517 km do Rio e os paulistas po-
riem aproveitar um desvio existen-
te antes de Belo Horizonte.

Excursão irá do Rio ao
Nordeste pelo litoral

O Nordeste desconhe-
cido e fascinante estará mais
próximo do Rio, a partir do
dia 1° de dezembro, quando
a Pensatur lançará uma ex-
cursão de 12 dias que visita-
rá 14 cidades do litoral do
Rio até Fortaleza.

Original em sua concep-
ção — a ida será de ônibus c
a volta de avião — a viagem
é feita através da nova
BR—101 e todos os Í2 dias
de duração serão aproveita-
dos numa verdadeira desço-
berta do Brasil, onde o mon-
te Pascoal e Porto Seguro são
os pontos altos do roteiro.

Mercado interno
— A excursão foi pro-

gramada para p r eenche r
uma lacuna no mercado de
turismo interno — assegura
o Sr. Bernardino Rios Pim,
da Viação Itapenürim, que
transportará os grupos de tu-
ristas até Fortaleza. De lá, a
volta ao Rio será feita em
jato da Cruzeiro do Sul.

Durante a viagem, feita
nos confortáveis ônibus-leitos
da Viação Itapemirim (Ro-
donave), os turistas ficarão
hospedados em hotéis de pri-
meira classe em Guarapari,
Vitória, Porto Seguro, Sal-
vador, Aracaju, Recife, Natal
e Fortaleza. Além dessas
cidades, serão visitadas Cam-
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pos, São Mateus, o monte
Pascoal, Itabuna, Maceió,
João Pessoa e Mossoró.

Se no meio da viagem ai-

gum passageiro tiver neces-
sidade de entrar em contato
com parentes para uma men-
sagem de emergência, a Ro-
donave, que é dotada de apa-
relho transmissor e receptor
de rádio, se comunica com
seu posto e transmite o re-
cado que será dado à família
por telefone.

Datas e preços
Esta excursão com par-

tidas do Rio já tem saídas

marcadas para todo o mês de
janeiro (dias 5, 12, 19, 26) e
fevereiro (dias 2, 9 e 16) e
custará CrS 3 mil 499 à vista
ou financiada em até 24
meses, podendo ser paga em
prestações de CrS 200,50. Es-
te preço inclui todo o trans-
porte (ônibus e avião), as di-
árias dos hotéis com pensão
completa (café da manhã,
almoço e jantar) e todos os
programas incluídos no ro-
teiro — visitas a pontos de
interesse histórico e turis-
tico.

Segundo o Sr. B^mar-
dino Rios Pim, esic será
apenas o começo de uma sé-
rie de excursões que serão
lançadas a partir do ano que
vem. Dentro dos roteiros ãe
mais de 1 200 quilômetros u
esquema será sempre a ida
em Rodonavc da Viação Ita-

pemirim e volta em Boeing
da Cruzeiro. Nos roteiros
menores, a viagem será feita
toda na Rodonave.

No começo do próximo
ano terá início um roteiro in-
verso ao que está sendo inau-

gurado em dezembro: a via-

gem começará em Fortaleza
e terminará no Rio, incen-
tivando o turismo receptivo
com a vinda de turistas nor-
destinos. A volta a Fortaleza
será âe avião.

CIS1S IE CfWIMG
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Mosqueira
VERÃO O ANO

INTEIRO
Sair da região Sul ou de

outra parte qualquer exclu-
sivamente para visitá-la ain-
da não é aconselhável, por-
que sua infra-estrutura tu-
rística permanece deficien-
te. Mas se você tiver que
passar alguns dias ou ape-
nas um fim de semana em
Belém, não deixe de ir a
Mosqueiro, uma das ilhas
fluviais mais belas da Ama-
zonia.

Deixe entio o relógio de
lado, esqueça os compromis-
sos e desfijute de uma pai-
sagem e im clima comple-
tamente di'erentes das ou-
trás regiões do Brasil. In-
corpore o ceio tropical do
caboclo, coloque o calção e
esqueça que você é um ci-
dadão urbam: faça apenas
aquilo que tiver vo- .ade.

Os transportes
Para a região Amazônica,

Mosqueiro é uma ilha pe-
quena. Tem cerca de 300
q u i lòmetros quadrados e
uma população nativa de
umas 25 mil pessoas que re-
cebem a visita de mais 80
mil nas épocas de veraneio.
De Belém a Mosqueiro po-
de-se ir de barco, carro, óni-
bus ou avião. Partindo do
porto ao lado do famoso
mercado livre Ver-o-Peso, a
embarcação, com linha diá-
ria para a ilha de Marajó,
leva de uma hora e meia
a duas horas até Mosqueiro.

A viagem mais desconfor-
tável é de ônibus, apesar de
a distancia entre Belém e
a ilha ser apenas 80km, em
rodovia asfaltada. Eles cir-
culam sempre cheios, com
muita gente em pé, e as
poltronas d o s passageiros
são comuns, iguais às de
ônibus para transporte ur-
bano.

Fora das épc.as de vera-
neio ou de fins de semana
a viagem de carro é agra-
dável. Quando o fluxo turis-
tico é muito grande para
a ilha, você estará arriscado
a levar até cinco horas pa-
ra chegar a Mosqueiro. Um
sistema de balsas, deficien-
te para os dias de grande
movimento, deixa centenas
de carros esperando horas
para atravessar o Furo das
Marinhas, um pequeno ca-
nal que separa a ilha do
continente.

O melhor meio de trans-
porte é mesmo o avião, que
você deve escolher no Aero-
clube de Belém, para não
cair nos velhos teco-tecos
que transformarão a rápida
viagem em 10 a 13 minutos
de medo. A passagem é ba-
rata, de CrS 25.00 a CrS 40,00
por pessoa, mas o mais co-
numi é o frete do avião,
que custa Cr$ 100,00.

A ilha de 26 praias
Banhada pelo Rio Pará

— o outro nome do Rio
Amazonas próximo de sua
foz — Mosqueiro tem 26
praias, a maioria virgens.
Suas principais ruas e ave-
nidas são asfaltadas e a
ilha conta com uma vila
onde estão o pequeno co-
mércio, o trapiche. o merca-
do municipal e o posto mé-
dico, além das casas da po-
pulação nativa.

O turismo em Mosqueiro
está restrito, atualmente, à
população de Belém, que
faz da ilha seu local de ve-
raneio, principalmente no
mes de julho e nos de de-
zembro, janeiro e fevereiro.

A maior concentração de
casas de verão está ao lon-
go de cinco praias: Ariram-
ba, Murubira, Chapéu Vira-
do, Farol c Praia Grande.

Como o sol visita a ilha
3G5 dias por ano, ela apre-
senta condições excepcio-
nais para a criação de um
dos maiores balneários tu-
risticos do Norte do pais.
Atualmente existem apenas
dois hotéis que, cobrando
diárias que vão até
CrS 100,00 por pessoa nas
épocas de veraneio, prestam
um serviço apenas razoável.
Sáo eles o Chapéu Virado
e o Farol, na beira das
praias do mesmo nome.

A vida mansa

Em Mosqueiro ainda não
existem distrações ou pro-
gramas tradicionais, dirigi-
dos, e, talvez, nisso resida
a grande atração para o tu-
rista dos grandes centros,
enfastiado das filas de cine-
ma, das boates entupidas
de gente e de fumaça ou
dos bares de cadeira na cal-
cada, onde já não se conse-
gue mais lugar para um
chope tranqüilo.

Em Mosqueiro ainda se
pode ficar de calção o dia
inteiro, tomar banho na
chuva que chega religiosa-
mente por volta das duas
da tarde e vai embora em
poucos minutos, para dar
lugar ao sol. A noite, antes

ou depois do jantar, não é
preciso mudar de roupa pa-
ra tomar batida ou cerveja
num pequeno bar sem no-
me, de mesas e cadeiras ve-
lhas, mas com a agradável
sensação dc se pisar num
chão de areia. Ele fica bem
na beira da praia do Farol.

De manhã você estará de
novo na praia, sob um sol
forte e um céu azul bastan-
te estranho para a gente
do Sul, cheio de nuvens
imensas, brancas e cinzen-
tas, que, ao contrário do
que se imagina, só trarão a
chuva no início da tarde,
não atrapalhando o banho
de praia da manhã.

A hospitalidade

Como a Prefeitura da ilha
não possui um serviço espe-
cifico para mostrar a ilha
aos visitantes, o jeito é ape-
lar para a hospitalidade es-
pontanea do paraense. E
nisso você estará bem servi-
do. Na Travessa Clementi-
na, a primeira rua trans-
versai à praia do Chapéu
Virado, estão as casas dos
veranistas mais assíduos e
hospitaleiros da ilha.

Com a amizade do profes-
sor de física Curt Sequeira,
você conhecerá e saberá tu-
do sobre a ilha. Na sua lan-

cha de 60 H.P.. ele lhe mos-
trará os lugares mais boni-
tos de Mosqueiro e, depen-
dendo da sua coragem, ele
e a mulher Maizé poderão
lhe dar aulas de esqui, es-
porte bastante praticado na
região. Longe dos números
e das equações, o professor
é um dos melhores cicero-
nes da ilha e, sem dúvida,
fará questão de mostrar o
sabor de um filhote — o
¦melhor peixe da região —
do assai, do tacacá e de ou-
trás frutas e comidas pa-
racnses.
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HOTEL
H AMAZONAS |
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It Fone: 24-4611 *
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HOTEL
LARANJEIRAS

Apartamentos confortáveis.
pçrtp,doJ;entrò rJa cidade

e da Praia do Flamengo
DIÁRIAS, Cr* 30.00. <;,"por pessoa .«-•¦¦ ;

R das Laran-eiras;22Zesq
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ySTel 2657787
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As melhores e mais confortáveis
barracas e Iodos os acessórias,
para você conhecer com
vantagem todos os lugares que
eslão nas páginas deste jornal

—

FeRPi

Indústria de Barracas FERPI Lida.
Rua Lima Barreto, 212
Caixa Postal 42.347 - Tel. 273-7289
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:ittci.tiitte lunvuuvEste é o novo modelo üo King Air A-ltíO. recei
pela Beechcraft e que pode levar a bordo até 13 passageiros e
mais dois tripulantes. Apesar de suas pequenas proporções, o
King Air possui três com part ime.ii tos — cabina, salão de passa-
geiros e toiletle — e oferece condições de ser utilizado em rotas de
curta distância e pequena densidade de passageiros. Outras apli-
cações do A-100 são os vôos áe executivos e serviços de táxi aéreo

Chegar ao destino b e m
penteada e com bom aspecto,
após uma longa viagem, pode
ser considerado um desejo
unanime de todas as mulheres.
A South African Airways pare-
ce que percebeu isso e resolveu
ocupar um pouco do espaço do
seu Boeing-747 instalando um
salão de cabeleireiro para se-
nhoras que funciona nos vôos
da companhia entre Johannes-
burg e Londres, onde a 10 mil
metros de altura a animação e
tão grande como a de uma tar-
de de sábado no Jambert. Dela-
lhe: quem cuida dos cabelos das
passageiras da SAA é o coiffeur
Harold Leightpn, responsável
em outras era.s por cabeças ilus-
três como as de Raquel Welch
e Julie Christie.

Um bom começo

A julgar pelas cifras divul-
gadas pela Transbrasil. não
poderia ser melhor o resultado
obtido pelo avião brasileiro
Bandeirante, um mês após a
sua estréia em serviço, regulai*
nas linhas domésticas nacio-
nais. Lançado no vôo Vira-
copos—Santos Dumont. o Ban-
deirante operado pela Trans-
brasil conseguiu nos seus 30
primeiros dias uma pontuali-
dade de 99'. ( quando transpor-
tou 1 556 passageiros. Isto sig-
nifica que 67% dos assentos do
Bandeirante estiveram ocupa-
dos. apesar de ser um avião
novo. voando numa linha nova
e ainda desconhecida de muita
gente.

Arte nos céus

Quem não tiver um bom
programa para hoje ã tarde
pode dar um pulo ao Galeão on-
de aterrissa, às 16 horas, um
DC-8 da Braniff pintado pelo
pai da arte cinética, Alexander
Calder. Atualmente com 7 5
anos, Calder é o criador do
mobile e do stabile que resolveu
colocar a sua arte na pintura
de um avião "para 

que mais
gente, em mais partes do mun-
do, pudesse vê-la de perto",
segundo o presidente da Bra-
niff, Harding L. Lawrence, au-
tor da encomenda. Um aspecto

interessante na pintura é que
o nome da companhia, a que
pertence o avião não aparece,
mas no seu lugar está a assina-
tura de Alexander Calder.

Pau Àm se prepara

Os indícios de paz no Ori-
ente Médio e a conseqüente
diminuição cio risco de falta de
combustível nos Est a d o s
Unidos não impediram que a
Pau American tomasse uma sé-
rie de cautelas para evitar pro-
biemas. A empresa deu entrada
com requerimentos na Junta de
Aeronáutica Civil dos Estados
Unidos solicitando uma série de
medidas que incluem: trans-
porte de pessoal militar nos
vôos de passageiros: redução do
número de vôos com a partici-
pação de empresas de todo o
mundo: reajuste de horários, li-
mite de capacidade e também
uma fusão de arrecadação e
custos de operação com outras
companhias. De acordo com as
estatísticas da IATA. a Pan
American é a empresa que
mantém a liderança no trans-
porte de passageiros no Atlan-
tico Norte — a região de maior
densidade de tráfego internaci-
onal —¦ capitalizando ali. sozi-
nha. 21.8'. dos passageiros.

O novo bimotor

Se forem satisfatórios o.s
testes a que está sendo sub-
metido pela RAF, certamente
o turbo-héüce bimoto r Jets-
tream. produzido pela Scotish
Aviation, e s t a r á brevemente
disputando o mercado de aviões
para curtas distancias. As ca-
racterísticas do Jetstream são
bem definidas: 18 passageiros
r a z o a velmente acomodados
voam a 480 quilômetros hora-
rios. num avião que tem au-
tonomia para permanecer seis
horas no ar, sem reabasteci-
mento. O Jetstream vem com
equipamento eletrônico padrão
doa atuais aviões de carreira e
tem um c o m p r i m e n t o de
14,30m para tuna envergadura
de 15,90m. Os motores são os
Astazou, produzidos pela Rolls-
Royce Turbomeca.

voo ci aro
A FAB acaba de adquirir mais
um jato-executivo HS-125 para
utilizar em operações de verifi-
cação dos recursos de rádio e
navegação no Brasil. Além de
dois HS-125 utilizados nesta ta-
refa, a FAB conta com mais
nove aviões deste tipo baseaáos
cm Brasília c utilizados no
transporte de autoridades •
Tem novo presidente a Lan-
Chile: é o General de Aviação
reformado German Stuardo,
ex-chefe do comando logístico
da Força Aérea Chilena • A
estudante carioca Manha Mar-
tins Lanziotti ganhou da Luf-

thau.sa uma passagem para a
Alemanha, poi ser considerada
pela Rádio Emissora da Ale-
manha (Deutsche Welle) uma
das suas 20 ouvintes mais char-
mosas em todo o mundo. O
concurso foi co-patrocinado
pela Deutsche Welle e a Luf-
thansa • A South African Air-
ways está distribuindo aos seus
passageiros mapas coloridos
com sugestões para roteiros de
carro através da África. Du-
rante a viagem, o passageiro
poáe escolher o seu roteiro r
seguir do aeroporto já num
automóvel que a Avis aluga.

Urna viagem socialista —
Gregory Battcock,

cio The New York Times

Nova Iorque (Estados Uni-
dos) — E' um navio russo. A
viagem não vai ter conforto --
os amigos me preveniam.

— E' melhor desistir. Viaje
em outra companhia — diziam
outros.

Mas eu não desisti e. pelo
contrário, achava que a incerte-
za pelo que me esperava era
parte da atração em viajar no
Mikhail Lermontov. o navio no-
vinho em folha, de 19 mil tone-
ladas. da União Soviética.

Mas havia outra atração. O
Mikhail Lermontov. assim cha-
mado em honra a um poeta so-
viético do século XIX. estava
inaugurando o serviço transa-
tlantico entre Nova Iorque e Le-
ningrado. Há 25 anos não existia
serviço de passageiros entre os
Estados Unidos e a União Sovié-
tica e por isso mesmo eu estava
decidido a confirmar minha rc-
serva.

S<'in convenções

O Mikhail Lermonlov é um
navio bonito, com capacidade
para 700 passageiros. Havia ape-
nas 275. porém, nesta viagem
inaugural de 13 dias via Havre,
Londres e Bremer. O.s passagei-
ros, dos quais cerca de -10 por
cento eram russos. 40 por cento
americanos e o resto uma mistu-
ra de nacionalidades, eram. supe-
rados em número pelos 3 00
membros da tripulação, metade
dos quais mulheres.

Uma coisa que me agradou
de imediato foi a falta da.s
usuais convenções em travessias
transatlânticas: não havia obri-
gatoriedade de trajes, não havia
gongos para o jantar, nem servi-
ços religiosos, nem separações de
classes. Nós viajávamos em elas-
se única, embora o navio possa
M:r dividido em primeira classe
e classe turista para viagens es-
peciais de cruzeiro.

Para uma embarcação nave-
gando sob o signo da foice e
r/o martelo, era mesmo sur-
preendente o reduzidíssimo nú-
mero de restrições a bordo. Os
passageiros nadavam na piscina
ité as duas da madrugada, co-
miam quando bem entendiam e
Sinham seus desejos imediata-
mente satisfeitos pela tripu-
iação. E' verdade contudo que
o Mikhail Lermontov tinha algu-
mas características diferentes,
("jnio uma estranha distribuição
dos salões fie estar, uma cozinha
capaz de produzir comidas deli-
ciosas e decepcionar inteiramen-
te no dia seguinte e um cinema
que mostrava filmes que nin-
guém queria ver.

Altos c baixos

No dia do embarque, os ami-
gos que foram, se despedir a bor-
do tiveram seu acesso barrado
por agentes de segurança —• mas
hoje em dia até o Qucen Eli.ia-
bclh 11 faz o mesmo. Ao passar
pelo balcão, recebi pastas com
informações .sobre o navio, um
programa com as atividades diá-
rias. papel de escrever e uma
lista de bebidas no bar,

Uma comissária de bordo
me escoltou através de um dete-
tor de metal contra seqüestrado-
res e em seguida me conduziu
h minha cabina de ar condido-
nado. pela qual eu tinha pago
400 dólares unais de Cr$ 2 4001.
Era toda atapetada em verde,
combinando com o esiofamento
de couro, o tinha unia mesa com
lâmpada, um sofá. duas camas,
lâmpadas para ler na cama.
lâmpadas principais fluorescen-
tes, um banheiro com chuveiro
e três canais para noticias e mú-
sica em fita. Havia uma grande
janela, com cortina.

Durante toda a viagem a co- '

zinha se manteve com altos e
baixos. Mais altos, felizmente.

No segundo dia. ondas muito
fortes fizeram o navio jogar li-
geiramente e os passageiros des-
cobriram que a piscina tinha si-
do esvaziada, como medida de
segurança. Alguém c o m en to u
que era uma precaução desne-
cessaria e um dos tripulantes
concordou imediatamente, di-
zendo que ia falar com o ca-
pitão. De fato, pouco mais dt
uma hora depois, a piscina esta-
va cheia outra vez.

A tripulação nunca parecia
estar muito certa do uniforme
a usar. Alguns tripulantes pare-
ciam ter seus uniformes de con-
fecção própria, que alternavam
com os trajes regtilamentares.
Mesmo os oficiais demonstra-
vam uma surpreendente indivi-
dualidade, chegando a usar Le-
ris e blazers num dia, para apa-
recer dc jaquetão no outro. To-
dos contudo, estavam sempre
lm.pecavelmen.te limpos e bem
passados.

Cinema difícil
Muitos dos passageiros

acharam estranha a arquitetura
do navio e assim não foi surpn -
sa saber que ele deverá ir à Ale-
manha Oriental para passar por
algumas reformas. A pior de to-
rias as instalações era sem dúvi-
da o cinema, com seu duros ban-
cos de madeira, a porta de en-
trada ao lado cia tela e a fila
única de passagem no outro ex-
treino da saia, obrigando os es-
pectadores a desfilar em frente
a imagem. Alem dc tudo o.s fil-
mes t ram ruins, muito abaixo
cio padrão de qualidade .iá atin-
gido pelo cinema soviético, e
praticamente ninguém .se inte-
ressava em assisti-los.

A livraria era mais acolhe-
doía. rica principalmente em
obras dos séculos XVIII e XIX
Se você mostrasse preferência
especial por algum livro, invaria-
velmente era convidado a guar-
ria-lo como presente.

Na minha cabina fiz uma
investigação rápida para desço-
brir se era espionado com ins-
trumentos eletrônicos. Desatar-
raxei o local do telefone e algn-
mas peças caíram. Como não sa-
bia montá-las, guardei-as no ar-
mário e me resignei a me comu-
nicar com o mundo exterior
através do botão para chamar
o serviço de quarto.

No terceiro dia de viagem,
comunicaram que estávamos no
local exato em que o Tilanic
afundou, matando mais de 1 500
passageiros. Foi uma comuni-
cação de gosto fúnebre, mas o
resto das atividades a bordo ser-
viu jiara dissipar qualquer triste-
'.a. principalmente porque desço-
briníos com surpresa que cs
membros da tripulação davam
também espetáculos de canto e
dança.

Questão de opinião

Nos bares, os garçons gosta-
vam sempre de trocar opiniões.
Disse-lhes que não gostava do
fato de que. na União Soviética,
eles se recusam a trocar de volta
seus rublos, quando você deixa
o pais.

E por que iríamos ajudar
o capitalismo? perguntaram.
Temos e que nos ajudar a nós
mesmos.

Outro passageiro quis saber
se todos os tripulantes tinham
que pertencer ao Partido Comu-
nista e foi informado que não.
A gorjeta não era obrigatória,
mas eu gratifiquei diversos tri-
pulantes e eles a aceitaram com
elegância. Mas a chefe do res-
tauranto não quis receber di-
nheiro. Dei-lhe então uni livro.

Um livro é o melhor pre-
sente para uni russo ¦ respon-
deu-me. Espere um momento.
Um minuto mais tarde ela volta-
va com um pr sente nara mim:
uma pequena boneca.
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Viajar, sair do cotidiano e viver Bahia. Viver a beleza dos tempos passados, viver o
sol, o mar, o encanto da arte e do jeito de sei da gente da Bahia.

Viver Bahia, agora mais fácil tio que nunca: NO PERÍODO DE SETEMBRO A
DEZEMBRO,' VOCE TERÁ UM DESCONTO. DE 30?:. NO PREÇO DA
HOSPEDAGEM.

Como fazer? Aqui estão doas alternativas:

1 - EXCURSÕES - Ent São Paulo, procure uma das seguintes agências de turismo:
Nacional Empresa de Turismo, Agência Geral Tout Brasil, Breda Internacional,
Cartão Azul, Consetge, Giro Turismo, Toledo Piza Empreendimentos Culturais,
Soljet, Transatlântica, Globo, Miller, Panorama, Franstur, Gattt Turismo,
Acaxtut Turismo e Transmundial. E na Guanabara: Ajomonturi, Sal-Air,
Chanteclair, Exprinter, Hotur, Urbi et Orbi, Soletur e Bandeirante Turismo,

Essas agências têm excursões programadas a preços mais baixos, devido ao desconto
de 30;, concedido pelos boleis de Salvadot.

2- VIAGENS INDIVIDUAIS A BAHIATURSA fornecerá credenciais que dão
direito ao desconto nos hotéis, pata quem pretende vit à Bahia, independente
das excursões programadas por agências. Vindo de qualquei outro Estado,

procure-nos em Salvador, à Rua Marechal Floriano, 1 - Canela Fones 5-159*''
ou 5-4002, 5-2150 e 5-2151.

GOVERNO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES - SECRETARIA DA INDUSTRIA
E COMÉRCIO COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO
TURISMO \ BAHIATURSA ____t_ ANO NACIONAL DO TURISMO.

L_.

Estocolmo
lera orle
brasileira

Dentro da.s r/rnies sucTer-
ranças e medievais de Ga-
mia Stan, a parte velha de
Estocolmo, será inaugurado,
brevemente, o primeiro r
único Centro Artesanal do
Brasil no exterior e que
pretende ser unia mostra
permanente dos mais varia-
tios aspectos de sua arte,
música, beleza natural c es-
trutuni turística.

P a r a 1 e 1 a m ente serão
prestadas ao público Infor-
inações ligadas ao turismo
sobre hotéis, transportes
souvenirs e facilidades para
os visitantes que desejarem
conhecer o Brasil.

Sem ronirivio
Estarão expostas no Cen-

tro peças de todos as qua-
drantes do pais desde a ce-
ramica primitiva, arte indi-
gena objetos em couro tra-
(talhados e tartaruga da
Amazônia e Mato Grosso
até peças de vidro colorido
e bijuterlas de Minas Ge-
rals. O que entretanto cha-
ma mais atenção sobre a
atuação do Centro Artesã-
nal e o objetivo não comer-
ciai de seus propósitos.

A organização do Centro
vem sendo feita pela AIN.
primeira agencia noticiosa
especializada em turismo
no Brasil, e que conta com
o apoio da alta direção da
SAS. O Centro pretende
promover a imagem turisti-
ca do Brasil no exterior até
hoje praticamente desam-
parada e sem condições de
se projetar

Informando, apoiando e
djvulgando o Brasil s ti a
eente. seu turismo, sua ar-
te. sem ônus algum para as
secretárias ou empresas es-
taduais de turismo, bem co-
mo para os artistas e fir-
mas ligadas a musica, hote-
laria e transporte, o Centro
Artesanal criará não s ó
possibilidades de um incre-
menio no fluxo turístico
para o Brasil como também
possibilitará as condições
básicas para u*ma possível
exportação dos produtos ar-
tesanais. discos e obras de
arte em escala comercial.
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AO se pode dizer

Ncom 

exatidão que
um mês é melhor
que outro para visi-

tar o Altiplano do Peru e da
Bolivia. pois há festas du-
rante todo o ano. Se não são
religiosas, são profana... Mas
há sempre um ar de festa
pairando por lá. Contudo;
há um período que talvez
seja mais indicado que os
outros no meio do ano

Não se trata de carnaval,
mas é quase isto. São as fes-
tas peruanas e bolivianas
que vão da semana d3
Cuzco, em fins de junho, até
uma festa boliviana do fi-
nal de julho. Um período
curto, mas bem movimenta-
do. Inicialmente é a semana
de Cuzco, quando chegam à
pobre cidade turistas em ex-
cesso. É uma invasão com
todas as desvantagens: ho-
téis cheios, preços exorbi-
tantes e a costumeira ama-
bilidade dos indígenas subi-
tamente ausente.

Muito parecidas com o
carnaval, as festas

peruanas e bolivianas
duram quase um

mès. começando com a
semana de Cuzco

e terminando com as
festividades de Santiago

Apóstolo, o
Maior, na Bolívia

M
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Exisi-ê
um novo negócio

no ar:

Finalmente o Vôo Charter VTD
transformou-se num bom negócio.também
aqui no Brasil.

A Embratur e o DAC (Departamento
de Aviação Civil), unidos no esforço de desenvolver
o turismo, modificaram para melhor todas as normas
vigentes até aqui sobre o Vóo de Turismo
Doméstico ou Vóo Charter VTD. como
é mais conhecido.

1.") O agente de viagem tratará diretamente do
contrato com a empresa aérea.e o DAC homologará
o contrato firmado.

2.") O contrato poderá prever o fretamento
parcial da aeronave, com block-off de 40 lugares,
no mínimo.

3.") O prazo para pagamento e apresentação
da lista de passageiros será dc apenas 5 dias antes
de se efetuar o vôo.

4.") As tarifas aéreas terão redução de 40%
sobre as tarifas jato.

5.°) Inúmeros hotéis já aderiram ao plano
do desenvolvimento do VTD e estão contribuindo

com preciosas reduções nos preços de suas diárias.
Deste modo a Embratur e o DAC estarão ^

dando um grande impulso no sentido da integração
nacional, e possibilitarão que tanto empresas aéreas

quanto agentes de viagem e hoteleiros realizem
bons negócios.

As empresas aéreas intensificarão seu tratego.
sem haver interferência nos vôos normais.
E praticamente deixarão tle ver assentos vazios
em seus aviões.

Os agentes de viagem terão o apoio que
necessitavam para desencadear os Vôos Charters,
inclusive com peças publicitárias e promocionais.

E os hoteleiros estarão sendo constantemente
abastecidos com novos hóspedes.

Assim, apesar de Charter ser um nome bem
familiar do meio turístico, é correto dizer que agora
se trata de um novo negócio que está no ar:

Charter VTD.

*> ratur

A procissão
Cuzco é uma cidade ma-

ravilhosa, mas para visi-
tá-la é melhor escolher uma
outra época, sobretudo por-
que esta festa não é um
modelo. Explica-se: se o re-
saltado valesse a pena, a
longa viagem e os inconve-
nientes seriam bem .supor-
táveis, mas não é o caso.
A semana de Cuzco não ul-
trapassa o estilo de festas
para atrair turistas que não
têm. nada melhor a fazer
para perder tempo.

A festa começa com uma
série de manifestações que
em geral não têm interesse
senão para os habitantes:
corridas de automóvel, de
bicicleta, rally de jovens,
concertos de violão (inte-
ressante mas não se encon-
tra lugar), danças folclóri-
cas (bastante lugar mas
gente demais'.

Na véspera da quinta-fei-
ra. os índios vão procurar
com grande dificuldade e
algazarra todos os impor-
tantes santos das igrejas e
os conduzem com grande
pompa ao interior da cate-
dral. No dia da festa, sem-
pre com grande barulho e

. alto-falantes berrando, os
santos voltam às suas igre-
jas para um ano de paz e
de silêncio. E' preciso ter
visto a decoração e as rou-
pas das imagens para se
dar conta do que todas as
riquezas locais não foram
levadas para a Espanha. A
gente fica maravilhado com
tanto ouro e prata.

Os carregadores da.s ima-
gens são os índios do barrio
de onde elas vêm e as car-
regam como penitencia.
Mas este suplício não é uma
penitência, é um calvário
Mesmo 10 ou 15 deles mal
conseguem levantar o an-
dor e padecem com aquele
peso. com todas as paradas
necessárias para quo a pro-
cissão se desenvolva sem
atropelos. E' preciso olhar
suas fisionomias para ver
do que eles são capazes em
outras festas menos turistt-
cas. semi-secretas e muito
mais autênticas i por exem-
pio, a que tem lugar acima
de Urcos, na qual os lndige-
nas chegam com os pes nus
sobre a nev.. transportando
blocos de gelo sobre os om-
brost.

O segundo episódio é
mais bem sucedido. As rou-
pas são do mesmo estilo
mas são outras crianças —
meninas desta vez — que
vão diretamente aos seus
lugares e ai não se mexem.
Um outro som de trombeta,
eis as virgens, o grupo me-
nos decepcionante do con-
junto, pois as mulheres sáo
agradáveis aos olhos e suas
vestimentas incluem muito
pouca roupa. Elas se aproxi-
mam lentamente em uma
espécie de passo de dança
que o coreógrafo deve ter
visto em Ben-Uur ou em
Clcópalra.

Chegam os soldados, mui-
to pouco marciais e às vezes
um deles prende o pé em
sua lança, para grande ale-
gria dos espectadores locais
que já estão a ponto de
morrer de rir. Eles já de-
vem ter visto isto várias ve-
zes e não se espantam
mais: os que ficam espanta-
dos são os turistas, pois se
eles esperam uma reconsti-
tuicão histórica acabaml de-
cepcionados.

Quase ia esquecendo cia
orquestra que no.s enche os
ouvidos com 130 decibéis de
música inca que tem violino
e violão, sempre dentro do
estilo da 20th Century Fox.

Enfhn, todo mundo está
em seus lugares, agora vai
ser sério, apertem os cin-
tos... Soam os avisos, eis
o Inca. E' justamente o In-
ca desconhecido. Ele desem-
boca navegando no alto de
seu baldaquin, sério como
um papa. E' o único que
ficará sério em todo o feste-
jo, não tendo talvez cons-
ciência do ridículo da si-
tuação na qual ele embar-
cou. Aproxima-se no seu
trono como um navio sacu-
dido por uma forte onda.
devagar, ao som da trombe-
ta.

Quando chega ao lugar
determinado, o Inca desce
prudentemente de seu tro-
no como se não acreditas-
se que chegaria são e salvo
depois de tantas sacudidas
i. dirige-se para a platafor-
ma central com bastante
cuidado para nã.o prender
os pes na longa capa que
ele usa. Nesse meio tempo,
as virgens se puseram a
cantar c a música continua
no mesmo tom. Os persona-
gens que seguiam o Inca so-
bem com ele. alguns ficam
quietos a esperá-lo.

A farsa durou uma hora.
e os que mão ficaram cenge-
lados (faz muito frio à som-
bral vão se amontoar na
esplanada para ver mais dc
perto as danças folclóricas
anunciadas para antes do
Inti Taymi. Os costumes
são maravilhosos pois esta
região é particularmente ri-
ca em folclore mas a músi-
ca é um pouco ultrapassa-
da: os músicos parisienses
nos estúdios fazem bem
mais pela Flauta dos An-
des.

Nos stands, a orgia chega
ao auge. como sempre. Os
indígenas não se contentam
enquanto não sobra mais
nada da cerveja e os vende-
dores parecem ter previsto
tudo para fazer durar o
prazer. A especialidade lo-
cal é o enlecucho feito de
pedaços de coração de boi
assado na brasa. O frio au-
menta e dentro de pouco
tempo só os indígenas fi-
cam no local.

A saudação inca

o
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A Fesla <l<> Sol

\ semana de Cuzco cul-
mina com o Inti Raymi, a
Festa do Sol que tem lugar
acima da cidade, no centro
cio Forte de Sacsahuaman.
As pessoas chegam desde as
10 horas da manhã com
provisões e bebidas e come-
cam a atapetar as paredes
oue cercania esplanada
central. Barracas diversas e
multicolorldas se instalam
por te da parte onde existe
lugar e as vendas começam.

O Intl Ravmi própria-
mente dito. deixa-se esperar
nor louco tempo. Depois de
uma exibição de danças fet-
Hóricas que nao come-
cam nunca na hora previs
ta - espera-se cheg
grande momento i
boras, finalmente
me ca.. __

A esplanada foi cercada
por uma série de gradis pa-
ra os turistas de luxo onde
pode-se ver até bandeirolas
anunciando as viagens da
agência Kiamamoto io mau-
gosto não conhece frontei-
"no 

Centro, coloca-se uma
plataforma coberta de sa-
cos que tentam desespera-
damente imitar as grandes
pedras das paredes da for-
taleza.

Um bando de meninos
fantasiados com ponchos
camponeses lançam-se na
arena tropeçando nos fios
dos alto-falantes, sobem a
plataforma e são chamados
à ordem. Finalmente vão-se
organizar no lado para o
qual devem ir numa desor-
dem digna da retirada da
Rússia.

O Inca se adianta de
frente para o Sol (que dá
para suas costas pois esta
festa deveria normalmente
se passar pela manhã, no
nascer do Sol) e começa um
discurso em quetchua. A fa-
lação não é tão longa, mas
é incompreensível para a
maioria da assistência.

Acabado o discurso, com
todo mundo contente por
não ter sido tão grande,
vê-se um bando de homens
com vestimentas especiais
numa luta para conseguir
pegar uma lha ma com a
ajuda da Guarda Civil e
transportá-la ao pódio,
quando teria sido tão sim-
pies traze-la pelos arreios,
enfim ... A lhama fica dei-
tada e o Inca se aproxima
e lhe enfia uma seringa en-
viando-a ao pais dos so-
nhos. O animal fica, assim,
morto momentaneamente e
então alguém lhe arranca
um coração de gesso que é
mostrado à multidão em jú-
bilo (que no entanto viu to-
da a operação e o truque).

O Inca, não contente com
o primeiro discurso, reco-
meça a falar, enquanto os
assistentes enterram a lha-
ma perto da plataforma. As
virgens oferecem então mi-
lho lançado em todas as dl-
reções. o Inca volta-se e so-
be novamente em seu trono
e o séquito dá a volta na
pista para se retirar. As
vestimentas do Inca. dos
acompanhantes e dos solda-
dos poderiam facilmente
ter saído de uma destas
vendas organizadas de vez
em quando pelos estúdios
de Hollywood nas quais são
liquidadas todas as peças
que serviram mais. de 100
vezes para fazer os filmes
históricos classe B entre
1030 e 1950.

Rumo à Bolívia
Mais tarde, chegando k

Bolivia e depois dc suportar
o dia em La Paz, com seus
desfiles cívicos e seus dis-
cursos demagógicos, encon-
tra-se enfim todo o char-
me do Altiplano que se su-
punha perdido para sem-
pre no turismo. Ai fica um
vilarejo não muito longe da
fronteira peruana, chamado
Guaqui.

N.o dia 25 de julho. San-
tiago Apóstolo, o Maior, é
uma festa muito importan-
te. Danças e festividades di-
versas desenvolvem-se em
todos os vilarejos nos arre-
dores do lago em graus
mais ou menos suntuosos
ou barulhentos. Guaqui é o
porto boliviano do Lago Ti-
ticaca dividido na parte do
vilarejo, onde tem lugar a
festa, e na parte do porto,
onde' as pessoas vão repou-
sar depois dc ter bebido de-
mais.

Desde as D horas os indi-
genas já estão cambaleando
em todas as direções e,
quando começa a procissão,
lá pelas 11 horas, metade
do vilarejo já não se aguen-
ta mai.s em pé. A procissão
e das mais pobres uma vez
que só o santo do dia é que
desfila além de outros me-
nores. As imagens devem
ser bem menos pesadas e
são visivelmente menos ri-
cas que as de Cuzco, pois
Guacui é um vilarejo pobre.
O fervor das pessoas em
roupas típicas desfilando
com enormes velas diante
do santo, não é menor do
que o da grande cidade. E
cantam tão d e s a f i n a d o
quanto em Cuzco.

A praça fica entupida de
barracas de' cerveja, comi-
da, frutas e doces. Os jogos
dc azar também estão pre-
sentes como o tiro de cara-
bina, o horóscopo e as lote-
rias.

A igreja faz missa após
missa e as procissões ao re-
dor da pequena praça se su-
cedem. Mas vê-se de reper*
te chegar pessoas estranha-
mente vestidas, quando já
se duvidava se não seria
perda cie tempo ter vindo
até aqui. Em pouco tempo
aumenta o número de pes-
soas vestidas como se fosse
carnaval e no.s informam
que são grupos de La Paz.
acompanhados de uma cha-
ranga de Oruro que partici-
pam habitualmente do fa-
moso carnaval desta cidade.

\u ugiao c carnaval

li essurreicao
A equipe de 150 figuran-

les sc esguela cantando o
tema da festa e de repinte,
quem é que sai de seu
buraco? Isso mesmo. A
lhama. Ela olha em volta,
e espalha o pânico,
ameaçando a multidão. Fe-
tizmeiite a Guarda Civil es-
ta lá para manter a ordem
e as coisas se organizam de-
pois de uma breve perse-
guição, enquanto o Inca vai
guardar seu escudo até o
próximo ano.

Agora, as procissões são
seguidas por diferentes gru-
pos. Nào se pode diferen-
ciá-los pois desfilam todos
misturados mas isto não
tem importância, já que
estào todos vestidos de ma-
neira diferente. Faltam-nos
adjetivos para descrever es-
tas vestimentas de cores e
arranjos saídos de um so-
nho das mil c uma noites.
Eles usam todas as cores do
arco-íris e os materiais vao
dos paetês de prata às plu-
mas de avestruz, passando
por máscaras como jamais
se vê em parte alguma.

Ha anjos com enormes
asas multicores, indios. ca-
nibais vestidos de preto
sem cabeça e com tuna per-
na na mão, diabos chifro-
dos, as célebres diaUada:
de Oruro, borboletas, cholas
modernas em mini-saia e os
mais numerosos, que são os
que se vestem ricamente,
com munas cheias de péro-
las e máscaras engraçadas.
Ha animais, girafas, gatos,
leões. Com os confetes e
as serpentinas, a festa
não tem nada mais de
religioso, virando um ver-
d a d e i r o minicarnaval.
Quase todos os dançarinos
são equipados de uma cre-
cellc. esta também tanta-
siada de barco, locomotiva,
abacaxi, tanque ou máquina

lc costura.


